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Πρόλογος  

 

Στην παρούσα Κοινοποίηση παρουσιάζονται το Σχέδιο Μέτρων, οι µελέτες και η 

εθνική δηµόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ σχετικά µε τον ορισµό, την 

ανάλυση και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά µε τις αγορές 

δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ’ αρ. 3 - 6). Ειδικότερα: 

• 1ο Κεφάλαιο  – Εισαγωγή: Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας 

Κοινοποίησης παρατίθενται τα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης αγορών της 

ΕΕΤΤ καθώς επίσης και µια περίληψη του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά 

µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση.  

• 2ο Κεφάλαιο – Σχέδιο Μέτρων: Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας 

Κοινοποίησης συµπεριλαµβάνεται το αναλυτικό Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ 

αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών 

τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση. Ειδικότερα, 

παρατίθενται οι τελικές θέσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό, την ανάλυση 

και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές δηµοσίως 

διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν και των σχολίων 

των συµµετεχόντων στην σχετική εθνική δηµόσια  διαβούλευση που διεξήγαγε η 

ΕΕΤΤ.  

• 3ο Κεφάλαιο - Εθνική ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τον  ορισµό, 

ανάλυση  και τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις των αγορών δηµοσίων 

διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση: Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας Κοινοποίησης 

παρατίθεται το κείµενο της εθνικής δηµόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η 

ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό, την ανάλυση και τις προτεινόµενες 

κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών 

και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση. 
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• 4ο Κεφάλαιο – Σχόλια Συµµετεχόντων στη διαβούλευση και απαντήσεις 

ΕΕΤΤ:  Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας Κοινοποίησης παρατίθενται τα 

σχόλια των συµµετεχόντων στην εν λόγω διαβούλευση και οι απαντήσεις που 

παρείχε η ΕΕΤΤ επί των κυριότερων σηµείων των παρατηρήσεών τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

∆ιαδικασία Ανάλυσης Αγορών  

Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε µια εθνική δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τον ορισµό, 

την ανάλυση και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά µε τις αγορές 

δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση από τις 27 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου του 2006. 

Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συµµετεχόντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ 

τον Σεπτέµβριο του 2006 παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σηµείων 

των παρατηρήσεών τους.  

 

Περίληψη Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως 

διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 

σε σταθερή θέση  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε µια σειρά ζητηµάτων κατά τον ορισµό των σχετικών  αγορών 

δηµοσίων διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση.   

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν παράγοντες από πλευράς προσφοράς και ζήτησης 

υποδεικνύουν ότι η οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων ανήκουν σε ξεχωριστές αγορές 

και κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων ανήκουν 

σε διακριτές αγορές.  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε περαιτέρω εάν οι κλήσεις από σταθερό και οι κλήσεις από 

κινητό ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Κατά την ανάλυσή της, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη 

της πελάτες που έχουν τόσο σταθερή όσο και κινητή σύνδεση (που µπορούν να κάνουν 

και τους δύο τύπους κλήσεων) και πελάτες χωρίς σταθερή σύνδεση (που µπορούν να 

κάνουν µόνο κλήσεις από κινητό). Έχοντας σηµειώσει την πιθανότητα για µονόπλευρη 

υποκατάσταση µεταξύ υπηρεσιών κλήσεων από σταθερό και από κινητό, η ΕΕΤΤ 

εξέτασε το βαθµό στον οποίο λειτουργικές διαφορές (συµπεριλαµβανοµένων ποιοτικών) 



 

 10

επιδρούν στην ως άνω υποκατάσταση. Για αυτό το σκοπό παρακολούθησε τους όγκους 

κίνησης τα τελευταία χρόνια τόσο των σταθερών όσο και των κινητών εκκινουµένων 

κλήσεων (σε διάφορους τύπους καλούµενων µερών). Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να 

αντικατοπτρίζουν συνολική αύξηση στον τοµέα και όχι τόσο υποκατάσταση µεταξύ 

σταθερών και κινητών. Επιπλέον µε εξαίρεση ορισµένους µεγάλους χρήστες κινητών 

(όταν κάνουν εθνικές κλήσεις) είναι πάντα φθηνότερο να καλεί κάποιος (είτε σταθερά 

είτε κινητά) από έναν σταθερό αριθµό. Η ΕΕΤΤ δεν διέγνωσε παράγοντες από πλευράς 

προσφοράς που να υποδεικνύουν την επέκταση της σχετικής αγοράς ώστε να 

περιλαµβάνει κλήσεις από κινητό.  

Κατά την ανάλυσή της όπου προσδιόρισε διαφορετικές αγορές για αστικές και 

εθνικές κλήσεις, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την αρχική άποψη ότι οι εν λόγω τύποι κλήσεων δεν 

θεωρούνται ως υποκατάστατα από τους πελάτες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι τοπικές και 

υπεραστικές σταθερές κλήσεις ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων.  

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς και οι υπεραστικές κλήσεις εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Ενώ οι 

σταθερές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα, τα 

στοιχεία της αγοράς που έχει στην κατοχή της η ΕΕΤΤ τείνουν να επιβεβαιώνουν ότι οι 

πελάτες θεωρούν αυτές τις κλήσεις (µαζί µε τις κλήσεις σε κινητά) να εµπίπτουν σε µια 

ευρύτερη οµάδα σταθερών εκκινούντων κλήσεων που οι πελάτες αποκτούν από έναν 

πάροχο.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κλήσεις µέσω VoIP δεν ανήκουν σε ξεχωριστή  αγορά, 

αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε VoIP κλήσεις και κλήσεις 

µέσω της κλασσικής τηλεφωνίας καθώς επίσης και το εµβρυακό στάδιο του 

συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας.  Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στην αγορά και αν είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε 

µελλοντική ανάλυση.    

Η εξέταση από την ΕΕΤΤ των υπηρεσιών διεθνών κλήσεων επιβεβαίωσε ότι οι εν 

λόγω κλήσεις δεν αποτελούν υποκατάστατα των υπηρεσιών εθνικών κλήσεων. Τα 

στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ υπέδειξαν ότι οι πελάτες επιλέγουν τον 

πάροχο τους για διεθνείς κλήσεις επί τη βάσει της τιµολόγησης των προορισµών εκείνων 

που χρησιµοποιούν περισσότερο. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ κατάληξε ότι από πλευράς 
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υποκατάστασης προσφοράς, οι πάροχοι σε συγκεκριµένες οδούς αποκτούν τα 

απαραίτητα προϊόντα που θα τους επέτρεπαν να µεταστραφούν στην παροχή άλλων 

οδών. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχει µια ενιαία αγορά για διεθνείς κλήσεις 

στην Ελλάδα.  

Επιπλέον η ΕΕΤΤ εξέτασε κατά πόσο υφίστανται διαφορετικές αγορές για 

οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.  Σε γενικές γραµµές, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι 

δυναµικές από πλευράς ζήτησης που παρουσιάζονται στην αγορά, δεν παρέχουν σαφή 

και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για τον διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη 

οικιακούς χρήστες, ούτε για τον χαρακτηρισµό ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού 

και ως εκ τούτου δεν υποδεικνύουν τον ορισµό χωριστών σχετικών αγορών για 

υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας ανάλογα µε το εάν αυτές αποκτώνται από 

οικιακούς ή µη-οικιακούς χρήστες. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις των δυναµικών της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

καλύπτει η παρούσα εξέταση. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την άποψη ότι υπάρχει µία ξεχωριστή εθνική αγορά για 

κάθε σχετική αγορά προϊόντων. Αυτή η άποψη βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

(II) Ανάλυση Αγοράς 

Η εξέταση των στοιχείων της αγοράς από την ΕΕΤΤ, την οδήγησε στο αρχικό 

συµπέρασµα ότι οι σχετικές αγορές για την παροχή σταθερών κλήσεων δεν είναι 

αποτελεσµατικά ανταγωνιστικές. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι ο ΟΤΕ πρέπει 

να καθορισθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στις ακόλουθες σχετικές αγορές: 

• Αστικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

• Εθνικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

(συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των κλήσεων από σταθερό 

προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες 

εµπεριέχουν τις κλήσεις dial-up προς το Internet µέσω της υπηρεσίας του 

ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

• ∆ιεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς χρήστες και µη οικιακούς χρήστες.  
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Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι κάποιος υφιστάµενος πάροχος υπηρεσιών µπορεί να 

ασκήσει µια ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ στις ως άνω τρεις σχετικές αγορές, και δεν 

θεωρεί ότι η ως άνω κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει κατά την διάρκεια της παρούσας 

εξέτασης.  

Η ανάλυση για τις αγορές λιανικών αστικών κλήσεων και για τις αγορές λιανικών 

εθνικών κλήσεων υποδεικνύει ότι εν λόγω αγορές παρουσιάζουν αποτυχίες 

ανταγωνισµού και ελλείψει ρύθµισης, οι δυναµικές της αγοράς αδυνατούν να 

περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων.  

 Η ανάλυση αγοράς για τις διεθνείς κλήσεις υποδεικνύει επίσης ότι η λόγω αγορά 

παρουσιάζει επί του παρόντος αποτυχίες και ότι οι δυναµικές της αγοράς αδυνατούν να 

περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων ελλείψει ρύθµισης. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στα πολύ υψηλά µερίδια του ΟΤΕ στις αγορές των διεθνών κλήσεων 

και στα οφέλη που έχει λόγω των οικονοµιών κλίµακας και σκοπού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ 

αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στην εν λόγω αγορά δύναται να µεταβληθούν µε την πλήρη 

συµµόρφωση του ΟΤΕ µε τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την επιλογή και 

προεπιλογή φορέα έχουν µια επίδραση στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ 

σηµειώνει συνεπώς ότι υφίσταται δυνατότητα ανάπτυξης αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού στο µέλλον στην αγορά διεθνών κλήσεων σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

στην αγορά των εθνικών  (αστικών και υπεραστικών) κλήσεων αλλά σηµειώνει ότι 

ακόµα και στις διεθνείς κλήσεις ο ανταγωνισµός δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόµα. Ως 

εκ τούτου στα πλαίσια της µακροπρόθεσµης ανάλυσής της και κατά τον σχεδιασµό των 

ρυθµιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη της την πιθανότητα να αναπτυχθεί 

περισσότερος ανταγωνισµός στην εν λόγω αγορά. 

 

(III) Προτεινόµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις  

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

αναφορικά µε την παροχή λιανικών κλήσεων, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως επιβληθούν στον 

ΟΤΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης για όλες τις κλήσεις. 

2. Υποχρεώσεις διαφάνειας, υπό τη µορφή παροχής πληροφοριών 

τιµολογίων (συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων) προς το κοινό και 
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προς την ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση πακέτων υπηρεσιών υποχρέωση για 

δηµοσίευση των τιµών των επιµέρους στοιχείων που απαρτίζουν το 

πακέτο. 

3. Στην περίπτωση οποιουδήποτε πακέτου υπηρεσιών, υποχρέωση προς τον 

πάροχο ΣΙΑ να επιτρέπει στους πελάτες του να προµηθεύονται ξεχωριστά 

(αδεσµοποίητα) οποιαδήποτε από τα στοιχεία του πακέτου υπηρεσιών. 

4. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού ενιαία για τις αστικές και εθνικές 

κλήσεις. 

5. Έλεγχος τιµών λιανικής, υπό τη µορφή: 

a. Ανώτατο όριο τιµής στη λιανική τιµή των αστικών, υπεραστικών 

και κλήσεων dial-up προς internet (συµπεριλαµβανόµενου 

ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο δίκτυο του ΟΤΕ και ανώτατό 

όριο τιµής στο τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό προς 

κινητό και στο τέλος παρακράτησης για αστικές, υπεραστικές και 

dial-up κλήσεις προς Internet που τερµατίζουν στο δίκτυο 

εναλλακτικών παρόχων. 

b. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους για τις υπηρεσίες των 

αστικών, υπεραστικών και dial-up κλήσεων προς Internet 

(συµπεριλαµβανόµενου ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο 

δίκτυο του ΟΤΕ, για το τέλος παρακράτησης κλήσεων από 

σταθερό σε κινητό και για τα τέλη παρακράτησης για αστικές, 

υπεραστικές, dial-up προς Internet και κλήσεις προς άλλους 

παρόχους υπηρεσιών στην περίπτωση που οι κλήσεις τερµατίζουν 

στο δίκτυο εναλλακτικών παρόχων. 

c. Υποχρέωση κοστολόγησης βάσει του υπάρχοντος ΠΚΚ-ΤΚ (FDC-

CCΑ) µοντέλου. 
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2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  

2.1. Εισαγωγή  

2.1.1. 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.  

2.1.2. Κανονιστικό Πλαίσιο 

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

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

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 



 

 15

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 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 

                                                                                                                                                 
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 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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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 

2.1.3. ∆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 σύµφωνα 

µε το Νόµο 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, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε 

                                                 
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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άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 

Πλαίσιο. 

 

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 

ανήκει 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 Νόµου 703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας 

ελέγχου βιβλίων και άλλων εγγράφων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας 

των στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις τους.    
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2.2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

2.2.1. Πλαίσιο 

Η ΕΕΤΤ καλείται, σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, 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 για την αποτελεσµατική ανάλυση της 

αγοράς. Μια σχετική αγορά προϊόντων αποτελείται από το σύνολο των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή υποκατάστατα κατά την αντίληψη 

των καταναλωτών, 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 

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 λαµβάνει υπόψη µια σειρά µεθοδολογιών κατά την 

αξιολόγηση της υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, 

                                                 
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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συµπεριλαµβανοµένου του τεστ SSNIP όπου είναι πρακτικά δυνατό να 

εφαρµοσθεί.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 αποδειχτεί ότι είναι 

κερδοφόρος.12 Ο ορισµός της σχετικής αγοράς εξετάζει την πιθανή ανταγωνιστική 

ανταπόκριση µιας οµάδας (µη οριακού αριθµού) πελατών, δηλαδή όχι απαραιτήτως 

της πλειοψηφίας των πελατών.13 

Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή όπου οι σχετικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και προµήθεια των σχετικών 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών, στην οποία οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι 

επαρκώς οµοιογενείς και διακριτές από γειτονικές περιοχές, όπου οι συνθήκες του 

ανταγωνισµού είναι ουσιαστικά διαφορετικές. 

 

2.2.2. Πεδίο Εξέτασης 

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές εξετάζει τη σχέση µεταξύ χρήσης 

πρόσβασης και κλήσεων, σηµειώνοντας ότι, ενώ συνήθως παρέχονται ως ένα 

πακέτο, ορισµένοι τελικοί χρήστες επιλέγουν εναλλακτικούς παρόχους για την 

παροχή κλήσεων. Κατά συνέπεια, ένας πάροχος που θα επιχειρούσε να αυξήσει την 

τιµή των εξερχόµενων κλήσεων άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου θα αντιµετώπιζε 

την βάσιµη πιθανότητα οι τελικοί χρήστες να µεταπηδούσαν µεταξύ των 

εναλλακτικών παρόχων. Η χρήση κωδικών επιλογής (Carrier Selection (CS)) και 

προεπιλογής φορέα (Carrier PreSelection (CPS)) διευκολύνει την παροχή 

υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους. Επίσης, ενώ οι πάροχοι πρόσβασης 

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

12 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για 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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ανταγωνίζονται στην παροχή κλήσεων, δεν φαίνεται ότι οι πάροχοι που παρέχουν 

κλήσεις µέσω του CPS/CS θα εισέρχονταν συστηµατικά στην αγορά πρόσβασης 

συνεπεία µιας µικρής αλλά σηµαντικής µη παροδικής αύξησης της τιµής της 

πρόσβασης.  

Στη συνέχεια, η Σύσταση συµπεραίνει ότι οι αστικές/τοπικές 14, εθνικές15 

και διεθνείς κλήσεις δεν υποκαθίστανται µεταξύ τους από την πλευρά της ζήτησης. 

Ωστόσο, από την πλευρά της προσφοράς, σηµειώνει ότι µια αύξηση στις τιµές σε 

µία από αυτές τις κατηγορίες κλήσεων θα µπορούσε να ενθαρρύνει τους παρόχους 

προκειµένου να προµηθευτούν τις αναγκαίες υποδοµές/υπηρεσίες για να 

ξεκινήσουν να παρέχουν σε µια από τις άλλες κατηγορίες (αναγνωρίζοντας την 

πιθανότητα συγκεκριµένων περιορισµών στην απόκτηση των αναγκαίων 

υποδοµών/υπηρεσιών για τις διεθνείς υπηρεσίες). Επίσης, για κλήσεις από σταθερό 

σε κινητό, η υποκαταστασιµότητα είναι πιθανό να διευρύνει το πεδίο της αγοράς 

πέρα από τα στενά όρια που φαίνεται να υποδεικνύουν οι παράγοντες της ζήτησης 

(οµοίως υποθέτοντας ότι οι αναγκαίες υποδοµές/υπηρεσίες χονδρικής είναι 

διαθέσιµες).   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµπεραίνει ότι, µε βάση την υποκαταστασιµότητα 

από την πλευρά της προσφοράς, θα ήταν κανονικά σωστό να οριστεί µια ευρεία 

λιανική αγορά για εξερχόµενες κλήσεις. Ωστόσο, σηµειώνει ότι ο στενότερος 

ορισµός των αγορών µπορεί να είναι ορθότερος όταν δεν είναι δυνατή η 

υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς. 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την καταλληλότητα ορισµού χωριστών 

αγορών οικιακών και µη οικιακών χρηστών για τις αγορές πρόσβασης και κλήσεων. 

∆ηλώνει ότι είναι συνήθης αυτός ο διαχωρισµός, επειδή οι συµβατικοί όροι παροχής 

µπορεί να διαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης απίθανο να ανταποκριθεί 

ένας πάροχος στην αγορά µη οικιακών χρηστών σε αυξήσεις τιµών στην αγορά οικιακών 

χρηστών, διότι οι οικονοµίες εξυπηρέτησης των διαφορετικών κατηγοριών πελατών 

                                                 
14 Οι τοπικές κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς  

15 Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, ως εθνικές ορίζονται οι υπεραστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς 

αριθµούς, οι κλήσεις προς µη γεωγραφικούς κινητούς αριθµούς και οι κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών  
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µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

είναι ορθό να οριστούν χωριστές κατηγορίες οικιακών και µη οικιακών πελατών για τις 

αγορές προϊόντων που ορίζονται. 

Η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της παροχής δεδοµένων και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση PSTN και η πρόσβαση µέσω 

γραµµών ISDN εξακολουθούν να είναι οι πιο συνήθεις µορφές πρόσβασης για τη λήψη/ 

αποστολή δεδοµένων για οικιακούς χρήστες και µικρές επιχειρήσεις. Σηµειώνει ότι οι 

πελάτες που απαιτούν πρόσβαση υψηλότερης χωρητικότητας (που επιτρέπει ταχύτερη 

µετάδοση µεγάλου όγκου δεδοµένων) µπορούν να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση 

(που είναι πιο ακριβή). Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές στη συνέχεια εξετάζει τις 

διαφορές ανάµεσα στις υπηρεσίες στενής ζώνης και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες 

δεδοµένων, σηµειώνοντας τις λειτουργικές διαφορές (δηλαδή, οι ευρυζωνικές συνδέσεις 

είναι πάντοτε συνδεδεµένες ('always on'), παρέχουν υψηλότερη χωρητικότητα και 

µπορούν να υποστηρίξουν πρόσθετες υπηρεσίες µε λειτουργικότητα που απαιτεί 

µεγαλύτερη χωρητικότητα), τις τιµολογιακές διαφορές (δηλαδή, η χρέωση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών είναι κατά κανόνα µε πάγιο (δηλαδή η τιµή δεν επηρεάζεται από τη χρήση) 

και πιο ακριβή από τις βασικές υπηρεσίες dial-up) και τις διαφορές στην ποιότητα της 

υπηρεσίας.  

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής ορίζει τις ακόλουθες τέσσερις 

σχετικές αγορές προϊόντων: 

• ∆ηµόσιες τοπικές και/ή εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται 

σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες 

• ∆ηµόσιες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή 

θέση για οικιακούς πελάτες  

• ∆ηµόσιες τοπικές και/ή εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται 

σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες, και 

• ∆ηµόσιες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή 

θέση για µη οικιακούς πελάτες  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε την καταλληλότητα αυτών τον ορισµών αγοράς και την 

κατάλληλη οριοθέτηση µεταξύ των σχετικών αγορών για την Ελλάδα.  
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2.2.3. Η ∆οµή της Αγοράς  

Ο ΟΤΕ λειτουργεί ένα εθνικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλήρους 

κάλυψης. Παρά το γεγονός ότι το ∆εκέµβριο 2005 υπήρχαν 16 αδειοδοτηµένοι 

πάροχοι δηµόσιων σταθερών δικτύων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε εκτίµηση της 

ΕΕΤΤ λιγότερο από το 1% των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας παρέχονταν από 

παρόχους δικτύου εκτός του ΟΤΕ. Ενώ οι περισσότεροι εναλλακτικοί πάροχοι 

έχουν σηµεία παρουσίας ανά την Ελλάδα, η  εναλλακτική υποδοµή τοπικής 

πρόσβασης είναι περιορισµένη. Οι περισσότεροι εναλλακτικοί παρέχουν πρόσβαση 

και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους, µισθωµένες 

γραµµές και συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης.  

Το Σεπτέµβριο 2005, υπήρχαν 24 πάροχοι µε άδεια παροχής υπηρεσιών 

φωνητικής τηλεφωνίας,16 12 εκ των οποίων ήταν ενεργοί στην παροχή υπηρεσιών 

Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα µέσω µισθωµένου ή ιδιόκτητου δικτύου.17 

Βάσει των λιανικών εσόδων όλων των σταθερών κλήσεων (δηλαδή κλήσεων στο 

Internet18, τοπικών, υπεραστικών, διεθνών και κλήσεων σε κινητά), το µερίδιο 

αγοράς του ΟΤΕ το 2004 ήταν 75,6%,19 το οποίο µειώθηκε σε 74% το 2005.  

Τα στοιχεία της ΕΕΤΤ σχετικά µε την διάδοση της Επιλογής και της Προεπιλογής 

Φορέα από το 2001, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

                                                 
16 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 2005 

(11th Report)' [SEC(2006)193] - εφεξής καλούµενη ‘11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής’, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, 

σελ.9. Σηµειώνεται ότι ο ορισµός της Επιτροπής εξαιρεί τους απλούς µεταπωλητές, π.χ. τους παρόχους υπηρεσιών 

τηλεφωνίας µέσω προπληρωµένων καρτών.  

17 11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, σελίδες 24-25 και Τόµος Ι, σελ.120. 

18 Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet. 

19 11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, σελ.18. 
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Συνολικός Αριθµός Πελατών CS και CPS που αναφέρθηκαν (ως είχαν 

στο τέλος του εξαµήνου) 
  2001 2002 2003 2004 2005 

  30/06/2001  31/12/2001  30/06/2002  31/12/2002  30/06/2003  31/12/2003  30/06/2004  31/12/2004  30/06/2005 31/12/2005 

CS 1, 2 1.489 4.568 193.574 459.019 961.004 1.157.192 1.069.097 1.134.080 514.474 614.329 

CPS 2       13.775 175.629 395.622 475.900 547.375 621.903 

1 Τα στοιχεία πελατών, έως και το 2004, παρουσιάζουν κάποιες ανακολουθίες, που προέκυψαν κυρίως από το γεγονός ότι µερικοί πάροχοι 

συµπεριέλαβαν και στις δύο κατηγορίες πελατών (CS και CPS) τους πελάτες τους µε ταυτόχρονη δυνατότητα χρήσης και της 

προεπιλογής και της επιλογής, όπως συµπεριέλαβαν και κάποιους µη-ενεργούς συνδροµητές ή ανέφεραν αριθµούς συµβολαίων αντί για 

αριθµούς πελατών. 
2 Οι µεταβλητές για το 2005 ορίστηκαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια ώστε να αφορούν συγκεκριµένα τον αριθµό των πελατών (και όχι τον 

αριθµό των συµβολαίων) και πιο συγκεκριµένα τον αριθµό των ενεργών συνδροµητών που ήταν εγγεγραµµένοι (για τις εν λόγω 

υπηρεσίες) στο τέλος του εξαµήνου (ένας συνδροµητής ορίστηκε ως «ενεργός» εάν είχε τιµολογηθεί τουλάχιστον µία φορά στους 

τελευταίους 3 µήνες του εξαµήνου). Επίσης, για την αποφυγή διπλοµετρήσεων, συνδροµητής µε τουλάχιστον µία γραµµή CPS (άσχετα 

αν είχε και γραµµές CS), έχει αναφερθεί µόνο  ως συνδροµητής CPS. 

 

Επίσης, βάσει των στοιχείων της ΕΕΤΤ, ο όγκος της εξερχόµενης κίνησης των 

έµµεσα συνδεδεµένων συνδροµητών (δηλαδή συνδροµητών µέσω CS και CPS) 

αυξήθηκε από 57 εκατ. λεπτά το πρώτο εξάµηνο του 2002, σε 1,196 και 2,560 δις τα 

πρώτα εξάµηνα του 2003 και 2004 αντίστοιχα και έφτασε τα 2,928 δις λεπτά το πρώτο 

εξάµηνο του 2005 (βλ. πίνακα κατωτέρω). Αυτό αντιπροσωπεύει µια αύξηση κατά 51 

φορές στον όγκο αυτής της κίνησης.  

Από τα ανωτέρω έπεται ότι τόσο ο ρυθµός αύξησης των πελατών CS/CPS όσο 

και του εξερχόµενου όγκου κίνησης µέσω CS/CPS, υπήρξαν σηµαντικοί. 

Όπως συνάγεται από τον κατωτέρω πίνακα, ο εξερχόµενος όγκος κίνησης από 

σταθερό στην Ελλάδα ανήλθε το 2005 σε 32,880 δις λεπτά.  Εξ αυτών, 15,148 δις 

αφορούσαν τοπικές κλήσεις, 2,770 δις  υπεραστικές, 2,513 δις κλήσεις σε κινητά, 515 

εκατ. διεθνείς και 11,935 δις λεπτά κλήσεις στο Internet20 (βλ. και «Εξέλιξη του όγκου 

κλήσεων» στην Ενότητα 2.6). 

 

                                                 
20  Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet.  
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Εξερχόµενος όγκος κίνησης από σταθερό21 

 
 2002 2003 2004 2005 

 Η1 Η2 Η1 Η2 Η1 Η2 Η1 Η2 

Κίνηση άµεσα 

συνδεδεµένων 

συνδροµητών 

16.353.981.550 15.886.917.493 16.424.861.488 15.316.115.819 15.812.145.646 14.252.621.004 14.425.154.466 12.878.130.618 

Κίνηση έµµεσα 

συνδεδεµένων 

συνδροµητών 

56.963.818 316.981.875 1.195.823.369 1.984.678.691 2.560.077.584 2.603.202.114 2.928.488.042 2.648.556.840 

Σύνολο  16.410.945.368 16.203.899.368 17.620.684.857 17.300.794.510 18.372.223.230 16.855.823.118 17.353.642.508 15.526.687.458 

 

Όσον αφορά τα λιανικά έσοδα, από τα στοιχεία της ΕΕΤΤ προκύπτει ότι από το 

σύνολο των €1.226 εκατ. που ξοδεύτηκαν στην Ελλάδα το 2005 για υπηρεσίες κλήσεων 

σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, 34,1% δαπανήθηκε σε τοπικές κλήσεις, 10,5% σε 

υπεραστικές, 39,4% σε κλήσεις σε κινητά, 10,3% σε διεθνείς κλήσεις και 5,7% σε 

κλήσεις στο Internet.22 

Οι λιανικές υπηρεσίες ευρείας ζώνης που παίρνουν οι οικιακοί χρήστες και οι 

µικρές εταιρείες παρέχονται κυρίως µέσω ADSL του ΟΤΕ, και δίνουν µέγιστη ταχύτητα 

ρυθµού καθόδου περίπου 384, 512 ή 1024 kbps.23 Το µεγαλύτερο µέρος τους εύρους 

ζώνης χρησιµοποιείται για την λήψη δεδοµένων, και δύναται να χρησιµοποιείται τόσο 

για κίνηση φωνής όσο και δεδοµένων.  Επί του παρόντος υπάρχει µόνο ένας ελάχιστος 

αριθµός γραµµών πρόσβασης άλλων τύπων DSL π.χ. SDSL.  

 Στην παρούσα εξέταση, η ΕΕΤΤ επεδίωξε να συνεκτιµήσει µια σειρά από 

παραµέτρους για την αξιολόγηση των σχετικών αγορών λιανικών υπηρεσιών 

τηλεφωνίας. Εξέτασε τα επενδυτικά κίνητρα των παρόχων καθώς και τις επιλογές 

κατασκευής ή αγοράς (build or buy) υποδοµής που πρέπει να κάνουν οι νεοεισερχόµενοι. 

                                                 
21  Τα νούµερα που αναφέρονται εδώ καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες κλήσεων: τοπικές, υπεραστικές, 

κλήσεις προς κινητά, διεθνείς και Internet (εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet). Όλες οι κλήσεις µέσω 

καρτών εξαιρούνται. 

22  Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet. 

23 Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν αρκετές προσφορές (κυρίως από εναλλακτικούς παρόχους) στην αγορά µε ακόµη 

µεγαλύτερες ταχύτητες ρυθµού καθόδου  
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Τέλος, η ΕΕΤΤ έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη της την ανάγκη να διασφαλιστεί τη δυνατότητα 

των παρόχων να έχουν επαρκή απόδοση των επενδύσεών τους.  

2.2.4. Σχετικές αγορές προϊόντων δηµόσιων υπηρεσιών 

τηλεφωνίας που παρέχονται σε σταθερή θέση  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε το εύρος των κατάλληλων λιανικών αγορών για την παροχή 

δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερή θέση (αγορές «κλήσεων»). 

Στα πλαίσια της ως άνω εξέτασης, εκτίµησε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των διάφορων εναλλακτικών υπηρεσιών λιανικής, την αντίληψη και συµπεριφορά των 

καταναλωτών, τις ιστορικές διακυµάνσεις των τιµών των πιθανών ανταγωνιστικών 

υπηρεσιών, τις µεταβολές των τιµών και τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και τα κόστη 

µεταστροφής (είτε αυτά πηγάζουν από τεχνολογικές επενδύσεις ή από αποκλειστικές 

συµφωνίες και ποινικές ρήτρες σε συµβόλαια, ή από άλλες πηγές).  

Ενόψει της υπάρχουσας δοµής της αγοράς και των διαθέσιµων υπηρεσιών 

λιανικής πρόσβασης, η ανάλυση του ορισµού αγορών της ΕΕΤΤ εξετάζει τα κάτωθι 

σηµεία, τα οποία απεικονίζονται και στο Σχήµα 1 κατωτέρω: 

• Ανήκουν οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και οι υπηρεσίες 

τηλεφωνικών κλήσεων στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι αστικές και υπεραστικές σταθερές κλήσεις στην ίδια σχετική 

αγορά;  

• Αποτελούν οι κλήσεις από σταθερό σε κινητούς αριθµούς µια χωριστή 

αγορά προϊόντων; 

• Αποτελούν οι κλήσεις σε σταθερούς µη γεωγραφικούς  αριθµούς 

(συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς που 

χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες Internet) µια χωριστή αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας µέσω VoIP σε µία ξεχωριστή 

προϊόντων και υπηρεσιών  

• Αποτελούν οι διεθνείς κλήσεις προς σταθερό µια χωριστή αγορά 

προϊόντων; 
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• Υπάρχουν διακριτές αγορές για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες; 

• Ποια είναι η σχετική γεωγραφική αγορά;  

Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την υποκαταστασιµότητα από πλευρά 

ζήτησης και προσφοράς.  

 
 

 
Σχήµα 1 

 

 

2.2.4.1. Υποκαταστασιµότητας µεταξύ των υπηρεσιών 

σταθερής πρόσβασης και των υπηρεσιών τηλεφωνικών 

κλήσεων 

Πρωταρχικώς η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν στην Ελλάδα οι συνθήκες ζήτησης και 

προσφοράς στις υπηρεσίες πρόσβασης και στις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας είναι 
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τέτοιες που να υποδεικνύουν ότι υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για υπηρεσίες πρόσβασης 

και τηλεφωνίας. Κατά την ως άνω άσκηση, η ΕΕΤΤ εξέτασε την υποκατάσταση από 

πλευράς ζήτησης στο επίπεδο λιανικής και την υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

στο επίπεδο χονδρικής.  

2.2.4.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

 

Η υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης εκτιµά την έκταση στην οποία οι 

καταναλωτές προτίθενται να υποκαταστήσουν την υπό εξέταση υπηρεσία µε άλλες 

υπηρεσίες.   

Κατά την εκτίµηση της υποκαταστασιµότητας από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ 

χρησιµοποίησε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε τη λειτουργικότητα, τις 

µεταβολές των τιµών των πιθανών ανταγωνιστικών υπηρεσιών και τις σχετικές 

υπάρχουσες τιµολογιακές πληροφορίες. Εξέτασε επίσης εάν σηµαντικά κόστη 

µεταστροφής (είτε αυτά πηγάζουν από τεχνολογικές επενδύσεις, αποκλειστικές  ή 

ποινικές ρήτρες σε υπάρχοντα συµβόλαια ή από άλλες πηγές) εµποδίζουν τη δυνατότητα 

των πελατών να υποκαταστήσουν µια υπηρεσία συνεπεία µιας µικρής αλλά σηµαντικής 

και µη παροδικής αύξησης της τιµής.   

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί  ότι οι υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων και οι υπηρεσίες 

λιανικής πρόσβασης διαφοροποιούνται από πλευράς λειτουργικότητας. Ουσιαστικά, οι 

πελάτες χρειάζονται υπηρεσίες πρόσβασης ώστε να µπορούν να έχουν υπηρεσίες 

τηλεφωνίας (δηλ. η πρόσβαση αποτελεί προϋπόθεση της απόκτησης υπηρεσιών 

τηλεφωνίας). Επιπλέον, είναι απίθανο ότι ένας πελάτης θα αποκτούσε πρόσβαση χωρίς 

να επιθυµεί την απόκτηση υπηρεσιών τηλεφωνικών κλήσεων. 

Έως την εισαγωγή της επιλογής φορέα το έτος 2002, η πρόσβαση και οι 

υπηρεσίες τηλεφωνίας παρέχονταν ως ένα πακέτο (δηλ. πρόσβαση και κλήσεις). Ενώ η 

πρόσβαση και οι κλήσεις παρουσιάζονταν ως ξεχωριστές υπηρεσίες στους 

λογαριασµούς, παρέχονταν ως µια δέσµη υπηρεσιών.  

Η επιλογή και η προεπιλογή φορέα, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να 

αποκτούν κλήσεις από έναν εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών (είτε επί τη βάσει της κάθε 
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πραγµατοποιούµενης κλήσης ή για όλες τις κλήσεις που εµπίπτουν σε µια 

προκαθορισµένη κατηγορία). Οι εν λόγω κλήσεις (που εκκινούν από το δίκτυο του 

παρέχοντος την πρόσβαση παρόχου) δροµολογούνται από το δίκτυο του παρέχοντος την 

πρόσβαση παρόχου στο σχετικό σηµείο διασύνδεσης µε τον πάροχο που παρέχει τις 

υπηρεσίες.   

Σε ορισµένα Κράτη Μέλη, αλλά όχι επί του παρόντος στην Ελλάδα, είναι δυνατό 

οι εναλλακτικοί πάροχοι να ‘µεταπωλούν’ τις υπηρεσίες πρόσβασης (χρησιµοποιώντας 

χονδρική εκµίσθωση γραµµών (Wholesale line rental (WLR)).  Ενώ οι εναλλακτικοί 

πάροχοι δεν έχουν τεχνικό ή λειτουργικό έλεγχο της σύνδεσης πρόσβασης, είναι σε θέση 

να τιµολογούν τον πελάτη για την σύνδεση πρόσβασης, και ως εκ τούτου έχουν τη 

δυνατότητα να παρέχουν ‘ενιαίο λογαριασµό’ µε τον ίδιο τρόπο µε τον πάροχο που 

παρέχει πρόσβαση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω επιλογής και 

προεπιλογής φορέα και την µη παροχή της υπηρεσίας της χονδρικής εκµίσθωσης 

γραµµών καθώς επίσης και την περιορισµένη εναλλακτική υποδοµή τοπικής πρόσβασης 

στην Ελλάδα, είναι πιο πιθανό να αλλάξει κάποιος πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών 

παρά πάροχο πρόσβασης.  

 

Αριθµός πελατών 

Το ανωτέρω συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, τα 

οποία υποδεικνύουν ότι περισσότεροι πελάτες αποκτούν υπηρεσίες τηλεφωνίας παρά 

υπηρεσίες πρόσβασης από εναλλακτικούς παρόχους. Παραδείγµατος χάριν, στα τέλη του 

2004 λιγότερο από 1% των συνδροµητών λάµβαναν τοπική πρόσβαση από τους 

εναλλακτικούς παρόχους, ενώ την ίδια χρονική στιγµή το ποσοστό των συνδροµητών 

που χρησιµοποιούσαν τους εναλλακτικούς παρόχους για τοπικές κλήσεις ήταν 12,5% 

(από 3,8% στα τέλη του 2003), και 22% για υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις (από 

σχεδόν 14% στα τέλη του 2003).24 Αντίστοιχα, στα τέλη του 2005 το ποσοστό των 

                                                 
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 2005 (11η Έκθεση)' [SEC(2006)193], Παράρτηµα, Volume II, σελ. 22. Σηµειώνεται ότι, 
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συνδροµητών που λάµβαναν τοπική πρόσβαση από τους εναλλακτικούς παρόχους 

παρέµεινε κάτω του 1%, ενώ το ποσοστό των συνδροµητών που χρησιµοποιούσαν τους 

εναλλακτικούς παρόχους για τοπικές κλήσεις ήταν 16% και για υπεραστικές/ διεθνείς 

κλήσεις 25%. 

 

Τιµολόγηση 

Υπάρχουν ξεκάθαρες λειτουργικές διαφορές µεταξύ της πρόσβασης και των 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι πελάτες δεν δύνανται να 

ανταποκριθούν σε µια αύξηση της τιµής µιας εκ των υπηρεσιών και να µεταστραφούν 

στην άλλη ή να αποκτήσουν «περισσότερη» εκ της άλλης υπηρεσίας. Συνεπώς, οι τελικοί 

καταναλωτές δεν θα εδύναντο και δεν θα ανταποκρινόνταν σε µια αύξηση της τιµής των 

υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου  µεταστρεφόµενοι 

στις υπηρεσίες κλήσεων (και αντιστρόφως).  

  

2.2.4.3. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Η υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς υποδεικνύει σε ποιες 

περιπτώσεις  οι πάροχοι υπηρεσιών, πέραν των ήδη υπαρχόντων στην αγορά, θα 

µεταστρέφονταν (βραχυπρόθεσµα) στην παροχή εναλλάξιµων υπηρεσιών χωρίς να 

υποστούν σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος. Για την περίπτωση εκείνη όπου το συνολικό 

κόστος που απαιτείται για την µεταστροφή της παραγωγής είναι σχετικά αµελητέο, η 

                                                                                                                                                 
σύµφωνα µε τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, τα ποσοστά των συνδροµητών που αφορούν σε τοπικές 

κλήσεις προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων που 

λαµβάνουν υπηρεσίες τοπικών κλήσεων (α) µέσω άµεσης πρόσβασης για φωνητική τηλεφωνία, και (β) 

µέσω Προεπιλογής Φορέα. Τα ποσοστά ωστόσο των συνδροµητών που αφορούν σε υπεραστικές και 

διεθνείς κλήσεις, προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων 

που λαµβάνουν υπηρεσίες υπεραστικών και διεθνών κλήσεων µέσω των (α) και (β) ανωτέρω, και 

επιπρόσθετα (γ) τους µισούς συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων που λαµβάνουν υπηρεσίες 

υπεραστικών και διεθνών κλήσεων µέσω Επιλογής Φορέα. ∆ιευκρινίζεται τέλος, ότι όλα τα ανωτέρω 

στοιχεία που αφορούν στα τέλη του 2003 βασίζονται σε στοιχεία της ΕΕΤΤ αλλά δεν περιλαµβάνονται 

στην 11η Έκθεση. 

. 
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εναλλακτική υπηρεσία δύναται να ενσωµατωθεί στον ορισµό της σχετικής αγοράς. Το 

γεγονός ότι µια επιχείρηση δύναται να κατέχει τα απαραίτητα εφόδια για την παροχή 

µιας υπηρεσίας δε λαµβάνεται υπόψη εάν για την προσοδοφόρα είσοδο στην αγορά 

παροχής της υπηρεσίας θα απαιτούνταν σηµαντικές επιπρόσθετες επενδύσεις.  

Ενώ όλοι οι υφιστάµενοι πάροχοι υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης παρέχουν 

επίσης τηλεφωνικές υπηρεσίες, δεν ισχύει και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ 

εξέτασε την έκταση στην οποία οι υφιστάµενοι πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών θα 

άρχιζαν να παρέχουν υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης, συνεπεία µιας αύξησης της τιµής 

άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου της τάξης έως και 10%. 

Λειτουργική υποκαταστασιµότητα 

Για την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης από τη µια πλευρά, και για την 

παροχή υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνίας από την άλλη, απαιτούνται ξεχωριστές και 

διαφορετικές υποδοµές/ υπηρεσίες. Για να είναι σε θέση κάποιος εναλλακτικός πάροχος 

να εισέλθει στην αγορά πρόσβασης συνεπεία µιας αύξησης της τιµής έως και 10% άνω 

του ανταγωνιστικού επιπέδου, πρέπει να ελέγχει τις ευκολίες πρόσβασης είτε αυτές είναι 

ιδιοκτησία του, είτε υπό τον έλεγχο του (λχ αδεσµοποίητος τοπικός βρόχος) είτε 

αποτελούν προϊόν µεταπώλησης (λχ. WLR). Οι υποδοµές/ υπηρεσίες χονδρικής τις 

οποίες  αποκτούν, επί του παρόντος, οι εναλλακτικοί πάροχοι προκειµένου να είναι σε 

θέση να παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας (λχ εκκίνηση µε προεπιλογή φορέα) δεν τους 

επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης.   

Παροµοίως, ένας πάροχος πρόσβασης ο οποίος ουσιαστικά δεν ελέγχει ή κατέχει 

ευκολίες πρόσβασης (λχ. ένας πάροχος ο οποίος µεταπωλεί πρόσβαση χρησιµοποιώντας 

µια χονδρική υπηρεσία όπως η χονδρική εκµίσθωση γραµµών (WLR)) χρειάζεται 

υποδοµές πρόσβασης όπως επιλογή ή προεπιλογή φορέα και υπηρεσίες εκκίνησης 

κλήσεων προκειµένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας.  

Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και οι 

υπηρεσίες τηλεφωνίας είναι λειτουργικά υποκατάστατα από πλευράς προσφοράς. 

Τιµολόγηση 

Το βασικό ερώτηµα είναι εάν τα κόστη των υποδοµών/ µέσων που απαιτούνται 

από υφιστάµενους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης και τηλεφωνίας αντίστοιχα, είναι 

τέτοια ώστε να επιτρέπουν την µεταστροφή στην παροχή της άλλης υπηρεσίας σε 
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περίπτωση µιας αύξησης της τιµής έως και 10% άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου. Η 

ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας δεν θα µεταστρέφονταν στην 

παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης µέσω ευκολιών που είτε θα έπρεπε να 

εγκαταστήσουν είτε θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο (λχ αδεσµοποίητος τοπικός 

βρόχος) συνεπεία µιας  τέτοιας αύξησης της τιµής. Σε περίπτωση που οι χονδρικές 

υπηρεσίες επιλογής και προεπιλογής φορέα είναι διαθέσιµες σε κοστοστρεφείς τιµές, 

ένας υφιστάµενος πάροχος λιανικής πρόσβασης ενδεχοµένως να ανταποκρινόταν σε µια 

αύξηση της τιµής (έως και 10%) και να ξεκινούσε να παρέχει υπηρεσίες λιανικής 

τηλεφωνίας.   

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα υπάρχοντα στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των 

πελατών επιβεβαιώνουν ότι εάν οι υποχρεώσεις επιλογής και προεπιλογής φορέα 

παραµείνουν σε ισχύ, οι πελάτες θα αντιδράσουν σε µια αύξηση των υπηρεσιών 

τηλεφωνίας άνω της ανταγωνιστικής τιµής αλλάζοντας πάροχο, και  νέοι πάροχοι 

πιθανόν να εισέλθουν στην αγορά φωνητικής τηλεφωνίας. Αντιθέτως, τέτοιου είδους 

µεταστροφή δεν θα επέρχετο για την περίπτωση µιας αύξησης της τιµής έως και 10% 

άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και οι υπηρεσίες 

τηλεφωνίας είναι συµπληρωµατικές και όχι εναλλάξιµες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου δεν 

εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. 

 

2.2.5. Υποκαταστασιµότητας µεταξύ των υπηρεσιών σταθερής 

και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

Κατά την εξέταση του εάν οι λιανικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, η ΕΕΤΤ εξέτασε 

κατά πόσο ένας τελικός χρήστης θα έκανε µια κλήση από κινητό αντί για µια 

κλήση από σταθερό και αντιστρόφως.   

Ο βαθµός υποκατάστασης σταθερού-κινητού σχετίζεται, προφανώς άµεσα, 

µε την διαθεσιµότητα των σταθερών και κινητών τηλεφώνων. Βάσει της έρευνας 

καταναλωτών της ΕΕΤΤ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2005 σχετικά µε την 
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παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια 

(καλούµενη εφεξής ‘Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ), η διείσδυση 

της σταθερής τηλεφωνίας στα ελληνικά νοικοκυριά εκτιµήθηκε στο 87%, µε το 

58,7% του συνόλου των ερωτώµενων  (ένας ενήλικας 18 ετών και άνω, ανά 

νοικοκυριό) να έχει δηλώσει την κατοχή σταθερού τηλεφώνου στο νοικοκυριό και 

παράλληλα την κατοχή (από τον ίδιο τον ερωτώµενο) προσωπικού κινητού 

τηλεφώνου25. Το 28,3% δήλωσε την κατοχή µόνο σταθερού. Από το 13% των 

νοικοκυριών χωρίς σταθερό τηλέφωνο, περίπου το 90% (11,6% του συνόλου των 

νοικοκυριών) δήλωσε  την κατοχή µόνο κινητού τηλεφώνου. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις ανωτέρω εκτιµήσεις σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες απόψεις και συνήθειες 

των χρηστών τηλεφωνίας στην Ελλάδα (µέρος εκ των οποίων αποτυπώθηκαν µέσω 

της ίδιας έρευνας), στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσής της η ΕΕΤΤ θεώρησε και 

εξέτασε τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών: (α) τους χρήστες που µπορούν να 

κάνουν τόσο σταθερές όσο και κινητές κλήσεις (γιατί διαθέτουν και σταθερή 

σύνδεση και κινητό τηλέφωνο) και επιλέγουν να κάνουν τον έναν τύπο κλήσεων 

αντί του άλλου, (β) τους χρήστες που κάνουν µόνο κλήσεις από κινητό (γιατί δεν 

διαθέτουν γραµµή σταθερής πρόσβασης στο νοικοκυριό τους ή διαθέτουν αλλά δεν 

την χρησιµοποιούν για να κάνουν φωνητικές κλήσεις). 

Επίσης, η ΕΕΤΤ εξέτασε το βαθµό στον οποίο κάποιος πάροχος που παρέχει 

λιανικές σταθερές ή κινητές υπηρεσίες θα ξεκινούσε να παρέχει την άλλη υπηρεσία 

ως ανταπόκριση σε µια αύξηση τιµών της τάξης του 10% άνω του ανταγωνιστικού 

επιπέδου.   

2.2.5.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Λειτουργική υποκαταστασιµότητα 

Σε σειρά αποφάσεών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει µια 

αγορά για υπηρεσίες κινητής, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών κινητής 

πρόσβασης, οι οποίες δεν δύναται να αντιµετωπίζονται ως λειτουργικά εναλλάξιµες 
                                                 
25   Σηµειώνεται ότι η κατοχή κινητού τηλεφώνου στην Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ είχε 

την έννοια της κατοχής συνδροµής συµβολαίου ή προπληρωµένης κάρτας. 
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µε τις υπηρεσίες σταθερής.26 Η βασική λειτουργική διαφορά της είναι το στοιχείο 

της κινητικότητας που ενυπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες κινητής. Ενώ επί τη βάσει 

των τεχνολογικών εξελίξεων δύνανται να παρέχονται παρόµοιες υπηρεσίες µέσω 

σταθερών και κινητών συνδέσεων, οι σταθερές συνδέσεις δεν διαθέτουν το 

χαρακτηριστικό της κινητικότητας. Είναι πιθανόν να υπάρχει µονόπλευρη 

υποκαταστασιµότητα, καθόσον οι υπηρεσίες κινητής δεν µπορούν να 

υποκατασταθούν από υπηρεσίες σταθερές..   

Παρά την πιθανή µονοµερή υποκατάσταση, υφίστανται λειτουργικές 

διαφορές σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσίας και το εύρος ζώνης αναµετάδοσης. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, 

29% των ερωτηθέντων που δήλωσαν κάτοχοι και σταθερού και κινητού 

τηλεφώνου, ισχυρίστηκαν ότι θα εξακολουθούσαν την χρήση του σταθερού τους 

τηλεφώνου στο σπίτι, ακόµα και αν οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό και 

κινητό τηλέφωνο ήταν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, 56% των ερωτηθέντων µε σταθερό 

και κινητό, συµφώνησαν απόλυτα ή απλώς συµφώνησαν ότι δεν πιστεύουν ότι το 

κινητό τους τηλέφωνο µπορεί να αντικαταστήσει το σταθερό τους τηλέφωνο. Κατά 

συνέπεια, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιλαµβάνονται την ύπαρξη 

λειτουργικών διαφορών ανάµεσα στις σταθερές και κινητές συνδέσεις και κλήσεις. 

Έρευνες καταναλωτών που διενεργήθηκαν ανά την Ευρώπη επεσήµαναν ότι 

οι τελικοί καταναλωτές θεωρούν την ‘ποιότητα λήψης’ ως µια εκ των 

σηµαντικότερων παραµέτρων στα πλαίσια της απόφασής τους να χρησιµοποιήσουν 

σταθερή ή κινητή πρόσβαση.27 Αντίστοιχα, σύµφωνα µε την Έρευνα 

Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, 84% εκ των συµµετεχόντων που δήλωσαν 

κατοχή και σταθερού τηλεφώνου στο νοικοκυριό και προσωπικού κινητού 

τηλεφώνου,  δήλωσαν επιπρόσθετα ότι η ποιότητα της κλήσης είναι είτε ‘πολύ 

                                                 

26 Βλέπε για παράδειγµα υποθέσεις, Telia/Telenor Case No COMP/M.1439; Vodafone/Mannesmann Case No 

COMP/M.1795; Telia/Sonera Case No COMP/M.2803. 

27 Βλέπε για παράδειγµα, "SME Telecommunications Survey 2004 Report and Analysis", ComReg, 25 Ιανουαρίου 

2005, σελ. 9 και "EU Telecoms Services Indicators", Ipsos, 2004, σελ 51. 
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σηµαντική’ ή ‘σηµαντική’ κατά την απόφασή τους να επιλέξουν αν θα 

πραγµατοποιήσουν µία κλήση από κινητό ή από σταθερό τηλέφωνο. Η ποιότητα 

της κλήσης αποτέλεσε τον δεύτερο σηµαντικότερο παράγοντα για τους 

καταναλωτές µετά την τιµή.28  Επίσης, 53% εκ των συµµετεχόντων που διαθέτουν 

και σταθερό και κινητό τηλέφωνο, συµφώνησαν απόλυτα ή απλώς συµφώνησαν µε 

την πρόταση ότι ‘όσον αφορά στην ποιότητα τηλεφωνικών κλήσεων και το λόγο 

χρήσης σταθερού τηλεφώνου δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση πέρα από τη 

σταθερή τηλεφωνία’.  

Μια λειτουργική διαφορά µεταξύ σταθερής και κινητής πρόσβασης πηγάζει 

από το εύρος ζώνης αναµετάδοσης. Επί του παρόντος, η σταθερή πρόσβαση  PSTN 

και οι συνδέσεις BRA ISDN δύνανται να υποστηρίζουν συνδέσεις δεδοµένων σε 

ταχύτητες έως και 128 Kbps. Οι συνδέσεις κινητής πρόσβασης στην Ελλάδα (2G 

και 2,5G) υποστηρίζουν θεωρητικά επί του παρόντος ταχύτητες δεδοµένων έως και 

115 Kbps.  Ενώ η τεχνολογία 3G θα βελτιώσει την διαθέσιµη ταχύτητα της κινητής 

πρόσβασης, δεν είναι ξεκάθαρο στην ΕΕΤΤ εάν η τεχνολογία αυτή θα έχει 

ουσιαστική επίδραση στον βαθµό υιοθέτησης των υπηρεσιών δεδοµένων κινητής 

πρόσβασης µέσα στον χρονικό ορίζοντα της παρούσας εξέτασης. Η ΕΕΤΤ θα 

συνεχίσει ωστόσο να παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα.  

 

Εξέλιξη του όγκου κλήσεων 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις εξελίξεις των εν λόγω κλήσεων για να εξάγει 

συµπεράσµατα αναφορικά µε την υποκαταστασιµότητα κινητών και σταθερών. Η 

διαχρονική εξέλιξη του όγκου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό και από 

κινητό τηλέφωνο παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες. 

 

                                                 
28 Βάσει της ίδιας έρευνας, η ποιότητα της κλήσης αξιολογήθηκε ως  σηµαντικότερος παράγοντας από την ευκολία 

και την ασφάλεια επικοινωνίας. 
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Η1 2002  Η2 2002 Η1 2003 H2 2003 H1 2004 H2 2004 H1 2005 H2 2005 Εξερχόµενος 

όγκος 

κίνησης από 

σταθερό 
(λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) 

Τοπική – βλ. 

Σηµείωση α  
8.913.571.318 7.998.189.370 8.350.855.156 7.638.789.787 8.313.673.483 7.389.836.483 8.012.869.909 7.134.748.899 

Υπεραστική 

– βλ. 

Σηµείωση β 

1.177.957.655 1.218.185.305 1.236.781.129 1.312.450.062 1.374.715.621 1.365.869.461 1.403.760.577 1.365.834.850 

Προς κινητό 

– βλ. 

Σηµείωση γ 

985.326.481 1.073.748.018 1.031.829.683 1.138.405.949 1.192.591.083 1.232.137.261 1.235.134.796 1.277.741.826 

∆ιεθνής, 

συµπεριλαµβ

ανοµένης 

κίνησης 

µέσω 

καρτών 

387.755.964 421.972.900 416.932.949 458.809.012 487.153.311 520.777.592 477.383.102 528.185.981 

Σύνολο - βλ. 

Σηµείωση δ 
11.464.611.418 10.712.095.593 11.036.398.917 10.548.454.810 11.368.133.498 10.508.620.797 11.129.148.384 

 

10.306.511.556 

 

Σηµειώσεις: 

α. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει τις (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

β. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει τις (υπεραστικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

γ. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. 

δ. Τα νούµερα εδώ καλύπτουν τοπικές, υπεραστικές, κλήσεις προς κινητά και διεθνείς κλήσεις. Οι κλήσεις µέσω καρτών εξαιρούνται για όλες τις κατηγορίες κλήσεων εκτός από τις 

διεθνείς.. 
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Η1 2002  Η2 2002 Η1 2003 H2 2003 H1 2004 H2 2004 H1 2005 H2 2005 Εξερχόµενος 

όγκος κίνησης 

από κινητό (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) 

On-net 695.167.706 929.446.209 1.167.159.014 1.531.281.035 1.720.657.807 1.906.432.880 2.125.667.367 2.677.736.702 

Off-net 740.253.180 952.202.369 1.113.507.765 1.429.113.397 1.612.174.946 1.845.963.362 2.032.429.657 2.306.202.915 

Προς  σταθερό 

(OTE και 

εναλλακτικοί 

πάροχοι) 

514.500.993 600.632.343 623.718.329 729.625.572 745.310.657 822.552.622 820.755.671 915.631.318 

∆ιεθνής 129.685.581 176.044.745 145.018.347 214.250.648 167.573.801 232.249.556 179.530.281 250.887.107 

Σύνολο 
2.079.607.460 2.658.325.666 3.049.403.455 3.904.270.652 4.245.717.211 4.807.198.420 5.158.382.976 6.150.458.042 

 

Βάσει των ανωτέρω, ενώ ο ρυθµός µεταβολής του όγκου των κλήσεων από 

κινητό είναι µεγαλύτερος, ο ρυθµός µεταβολής από σταθερό δεν παρουσιάζει 

µείωση τέτοια που ενδεχοµένως να υποδείκνυε υποκαταστασιµότητα. Ο όγκος των 

σταθερών τοπικών κλήσεων µειώθηκε κατά 6% µεταξύ του H1 2002 και H1 2003, 

κατά λιγότερο από 0.5% µεταξύ του H1 2003 και του H1 2004 και κατά 4% µεταξύ 

του H1 2004 και H1 2005.  Η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι αυτή η µεταβολή στον όγκο 

των κλήσεων αντανακλά σηµαντική υποκατάσταση.  

Είναι επίσης σηµαντικό να εξεταστεί εάν η αύξηση των κλήσεων από 

κινητό αντανακλά αύξηση στη συνολική ζήτηση για υπηρεσίες κλήσεων. Ο 

συνολικός όγκος κλήσεων (από σταθερό και κινητό) τα πρώτα εξάµηνα των ετών 

2002-2005 και οι σχετικές ποσοστιαίες µεταβολές από έτος σε έτος παρουσιάζονται 

κατωτέρω: 
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H1 2003/ 

H1 2002 

H1 2004/ 

H1 2003 

H1 2005/ H1 

2004 

Εξερχόµενος 

όγκος 

κίνησης 

(λεπτά) 

H1 2002  H1 2003  

 % 

µεταβολή 

H1 2004 

% 

µεταβολή 

H1 2005 

% µεταβολή 

Από 

σταθερό – 

βλ. 

Σηµείωση α 

11.464.611.418 11.036.398.917 -4% 11.368.133.498 3% 11.129.148.384 -2% 

Από κινητό 

Βλ. 

Σηµείωση β 

2.079.607.460 3.049.403.455 47% 4.245.717.211 39% 5.158.382.976 21% 

Σύνολο 13.544.218.878 14.085.802.372 4% 15.613.850.709 11% 16.287.531.360 4% 

Σηµειώσεις: 

α. Τα νούµερα καλύπτουν τοπικές, υπεραστικές, κλήσεις προς κινητά και διεθνείς κλήσεις. Οι κλήσεις µέσω καρτών εξαιρούνται για όλες τις κατηγορίες 

κλήσεων εκτός από τις διεθνείς.  

β. Τα νούµερα καλύπτουν κλήσεις κινητό προς κινητό, κινητό προς σταθερό και διεθνείς κλήσεις. 

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, η αύξηση που παρατηρείται στον συνολικό 

όγκο των υπηρεσιών κλήσεων κατά την εξεταζόµενη περίοδο ενισχύει την άποψη 

ότι οι υπηρεσίες κλήσεων από σταθερό και από κινητό είναι συµπληρωµατικές και 

όχι υποκατάστατες υπηρεσίες. Την άποψη αυτή ενισχύουν και τα αποτελέσµατα 

της Έρευνας Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, µέρος της οποίας αφορούσε 

συγκεκριµένα την συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την υποκαταστασιµότητα 

σταθερού-κινητού τηλεφώνου (βλ. σχετική συζήτηση στην Λειτουργική 

Υποκαταστασιµότητα ανωτέρω).  

Τέλος, σύµφωνα µε  στοιχεία  που διαθέτει η ΕΕΤΤ, µόνο µια µειοψηφία 

των χρηστών τηλεφωνίας στην Ελλάδα κάνουν  κλήσεις µόνο από κινητό τηλέφωνο 

(γιατί δεν διαθέτουν γραµµή σταθερής πρόσβασης στο νοικοκυριό τους ή διαθέτουν 

αλλά δεν την χρησιµοποιούν για να κάνουν φωνητικές κλήσεις). Κατά συνέπεια, 

άλλοι πελάτες (εξαιρουµένης δηλ. της µειοψηφίας) θα µπορούσαν να 

ανταποκριθούν σε µια αύξηση τιµών υποκαθιστώντας τις κλήσεις από κινητά.    
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Τιµολόγηση  

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν εισάγει στην αγορά µεγάλο αριθµό 

πακέτων κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε να κάνουν οικονοµικά πιο ελκυστική τη 

δυνατότητα του καταναλωτή να µοιράζει τις κλήσεις του από το γραφείο ή το σπίτι 

ανάµεσα στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο: 

• Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν από εκπτώσεις 

για κλήσεις on-net, µε αποτέλεσµα να γίνονται οι συγκεκριµένες 

κλήσεις συχνά πιο φθηνές από τις συνήθως ακριβότερες κλήσεις από 

σταθερό σε κινητό.   

• Τα πακέτα κινητής τηλεφωνίας έχουν, συνήθως ενσωµατωµένο 

χρόνο οµιλίας χωρίς χρέωση «free minutes», ο οποίος ίσως να µην 

αξιοποιείται πλήρως από τους καταναλωτές όσο αυτοί είναι εκτός 

σπιτιού ή γραφείου. Η µέση τιµή ανά λεπτό τέτοιων πακέτων είναι 

συνήθως πολύ χαµηλή για τους µεγάλους χρήστες. Για µερικές 

κλήσεις από το σπίτι ή το γραφείο είναι φθηνότερο να 

χρησιµοποιούµε την κινητή σύνδεση αντί για τη σταθερή.  

• Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο χρόνο οµιλίας χωρίς χρέωση «free 

minutes» συµπεριλαµβάνονται µόνο κλήσεις εσωτερικού και όχι 

διεθνείς κλήσεις σε κινητά ή κλήσεις σε SPs,  έτσι ώστε για αυτούς 

τους τύπους κλήσης να µην υπάρχει οικονοµικό κίνητρο να 

χρησιµοποιήσεις το κινητό τηλέφωνο στο σπίτι αντί του σταθερού.  

Εφαρµόζοντας το τεστ του υποθετικού µονοπωλίου (SSNIP) για τις κλήσεις 

σταθερής τηλεφωνίας στενής ζώνης είναι απίθανο να βρεθεί µία αρκετά µεγάλη 

απώλεια κίνησης σε µία υποθετική αύξηση της τιµής της κλήσης από σταθερό της 

τάξης του 5-10%, τέτοια ώστε να κάνει την αύξηση αυτή µη κερδοφόρα. Για 

κλήσεις εντός Ελλάδος, το οικονοµικό κίνητρο να χρησιµοποιήσουν το κινητό αντί 

για το σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι ή στο γραφείο περιορίζεται στους πολύ 

µεγάλους πελάτες. Ωστόσο η ποιότητα λήψης θα εµποδίσει πολλούς µεγάλους 

πελάτες να στραφούν στη χρήση κινητού ενώ βρίσκονται στο σπίτι ή στο γραφείο. 

Επίσης, οι πάροχοι σταθερής είναι σε θέση να εντοπίσουν οµάδες πελατών 
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περισσότερο επιρρεπείς στην υποκατάσταση σταθερού από κινητό και να 

προσφέρουν ειδικά σε αυτούς πακέτα τιµών µε εκπτώσεις όγκου.   Εποµένως, η 

ΕΕΤΤ, δεν θεωρεί ότι το ποσοστό των πελατών που θα έκαναν κλήσεις από κινητό 

αντί από σταθερό κατόπιν µίας αύξησης της τιµής των κλήσεων από σταθερό κατά 

5-10% θα ήταν αρκετοί ώστε να κάνει µία αύξηση τιµής µη κερδοφόρα. 

Για κλήσεις σε άλλες χώρες δεν υπάρχει συνήθως οικονοµικό πλεονέκτηµα 

αν χρησιµοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο αντί για το σταθερό του. Ως 

αποτέλεσµα, το τεστ υποθετικού µονοπωλίου θα δείξει ότι οι πελάτες θα στραφούν 

σε ικανοποιητικό ποσοστό στη σταθερή τους γραµµή για διεθνείς κλήσεις. 

 

2.2.5.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς δύναται να υπάρξει εάν ένας 

πάροχος δικτύου κινητής αντιδρούσε σε µια αύξηση της τιµής ενός υποθετικού 

µονοπωλιακού παρόχου σταθερών υπηρεσιών έως και 10% άνω του 

ανταγωνιστικού επιπέδου, και άρχιζε να παρέχει παρόµοιες υπηρεσίες, και 

αντιστρόφως.  

∆εδοµένων των λειτουργικών διαφορών µεταξύ των υπηρεσιών σταθερής 

και κινητής, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής θα 

προχωρούσαν στη δηµιουργία εναλλακτικών κινητών δικτύων πρόσβασης συνεπεία 

µιας τέτοιας αύξησης της τιµής της λιανικής τιµής κινητής, ενόψει µάλιστα και  του 

κόστους, του απαιτούµενου χρόνου, και του καθεστώτος ρύθµισης της πρόσβασης 

στο σχετικό φάσµα. Επιπροσθέτως, δεν πιστεύει ότι µια τέτοια αύξηση θα 

οδηγούσε στη σύναψη συµφωνίας µε τον υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο µε όρους 

που θα διευκόλυναν τον ανταγωνισµό.  

Ένας πάροχος δικτύου κινητής αντίθετα, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

την υπάρχουσα υποδοµή του για να παρέχει υπηρεσίες σταθερών (αν όχι 

ενσύρµατων) κλήσεων. Ωστόσο, θα έπρεπε να το κάνει µε όρους (κυρίως 

τιµολογιακούς) που θα καθιστούσαν το συνολικό πακέτο κινητής εναλλάξιµο των 

υπηρεσιών σταθερής. ∆ιαφορετικά, η υπηρεσία κινητής θα αποτελούσε µια 
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συµπληρωµατική υπηρεσία και όχι µια εναλλάξιµη υπηρεσία των αντίστοιχων 

σταθερών υπηρεσιών.   

Επιπλέον, ένας πάροχος κινητής ο οποίος θα σκεπτόταν την είσοδο στην 

αγορά σταθερών υπηρεσιών, θα έπρεπε να κάνει αλλαγές στο δίκτυο πρόσβασής 

του, προκειµένου να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσίας/ ποιότητας 

λήψης που επισηµάνθηκε ανωτέρω. Κάτι τέτοιο ωστόσο θα απαιτούσε ως ελάχιστο, 

κάποιες επενδύσεις προκειµένου να αυξήσει την ισχύ µετάδοσης του υπάρχοντος 

ραδιοεξοπλισµού και πιθανότατα, την εγκατάσταση επιπρόσθετων κεραιών 

προκειµένου να διασφαλισθεί η ποιότητα σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.   

Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι πάροχοι κινητής θα έπρεπε να 

εγκαταστήσουν επιπλέον υποδοµές στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν 

έχουν επί του παρόντος κάλυψη. Οι περισσότεροι πάροχοι κινητής προβαίνουν 

στην δηµιουργία των δικτύων τους λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό κάλυψης του 

πληθυσµού και όχι την γεωγραφική κάλυψη. Προκειµένου να ανταγωνιστούν ένα 

δίκτυο µε πλήρη κάλυψη, οι εν λόγω πάροχοι κινητής θα έπρεπε να εγκαταστήσουν 

επιπρόσθετες ευκολίες προκειµένου να καλύψουν τυχόν κενά όσον αφορά την 

κάλυψή τους.   

Εκτός από τα επιπρόσθετα κόστη, οι πάροχοι δικτύων κινητής, θα έπρεπε να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις της υιοθέτησης µιας ανταγωνιστικής λιανικής 

τιµολόγησης των υπηρεσιών σταθερής. Προβαίνοντας δε στην ως άνω ενέργεια θα 

έπρεπε να διασφαλίσουν ότι δεν θα διακινδυνεύσουν το επιχειρηµατικό τους 

µοντέλο για τις υπηρεσίες κινητής.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το κόστος για την επιπρόσθετη δηµιουργία ευκολιών 

και για τις επενδύσεις που επισηµάνθηκε ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τους 

περιορισµούς από οικονοµίες σκοπού που πηγάζουν από το χαµηλότερο εύρος 

ζώνης των ραδιοδικτύων πρόσβασης, καθιστούν την υποκατάσταση από πλευράς 

προσφοράς απίθανη κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η 

παρούσα εξέταση. Επί του παρόντος, το ως άνω συµπέρασµα δεν επηρεάζεται από 

το γεγονός ότι και οι τρείς λειτουργούντες στην Ελληνική επικράτεια πάροχοι 

κινητής κατέχουν άδειες ΣΑΠ, δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού των 

ευκολιών σταθερής πρόσβασης (αντίθετα µε το δίκτυο κορµού και το backhaul) 
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που αυτοί λειτουργούν επί της παρούσης. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θα παρατηρεί 

προσεκτικά τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανωτέρω. 

Η ΕΕΤΤ είναι ενήµερη ως προς τα προϊόντα σύγκλισης σταθερής/κινητής 

τηλεφωνίας που έχουν εισαχθεί σε άλλες χώρες και αναγνωρίζει ότι δύνανται να 

εισαχθούν σχετικά γρήγορα από παρόχους που έχουν πρόσβαση στις απαιτούµενες 

ευκολίες.29 Ως εκ τούτου, προτίθεται να παρατηρεί στενά εάν θα υπάρξουν 

αντίστοιχες εξελίξεις στην αγορά κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

καλύπτει η παρούσα εξέταση.  

Συµπεράσµατα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απίθανο επί του παρόντος ή στο άµεσο µέλλον ο 

τελικός καταναλωτής να µεταστραφεί στις υπηρεσίες κινητής, ως ανταπόκριση σε 

µια αύξηση των τιµών των υπηρεσιών σταθερής έως και 10% άνω του 

ανταγωνιστικού επιπέδου.  

Επιπροσθέτως, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επί του παρόντος ένας πάροχος κινητής 

τηλεφωνίας δεν δύναται να εισέλθει στην αγορά παρέχοντας τηλεφωνικές 

υπηρεσίες µέσω συνδέσεων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (χρησιµοποιώντας 

είτε φάσµα GSM ή φάσµα LMDS) σε έναν σηµαντικό αριθµό πελατών χωρίς να 

επωµισθεί σηµαντικά κόστη και να διακινδυνεύσει το επιχειρηµατικό του µοντέλο 

όσον αφορά τις λιανικές κλήσεις κινητής.   

 

 

                                                 

29 Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι επί του παρόντος διαθέσιµες σε έναν αριθµό Κρατών Μελών, 

συµπεριλαµβανοµένων της Γερµανίας και της Μ.Βρετανίας. Παρέχονται µέσω της χρήσης του Ραδιοδικτύου 

Πρόσβασης και των συσκευών κινητής. Τόσο οι σταθεροί όσο και οι κινητοί αριθµοί σχετίζονται µε την συσκευή. 

Μέσα σε µία προκαθορισµένη ζώνη κοντά στην οικία, οι κλήσεις τερµατίζουν σε (και εκκινούν από) σταθερό 

αριθµό, και χρεώνονται σε τιµές σταθερής. Εκτός της ζώνης, η συσκευή επανέρχεται στη συνήθη λειτουργία της 

ως κινητό. 
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2.2.6. Αποτελούν οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις διακριτές 

αγορές προϊόντων;  

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές αναφέρει ότι οι πελάτες λιανικής δεν 

αντιλαµβάνονται τις αστικές και υπεραστικές  κλήσεις ως υποκατάστατα. Ωστόσο, 

αξιολογώντας τις δυναµικές από την πλευρά της προσφοράς, η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι µια αύξηση τιµών σε µια από τις υπηρεσίες από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 

πάροχο θα µπορούσε να οδηγήσει τους παρόχους της άλλης υπηρεσίας να 

εισέλθουν στην αγορά (υπό την προϋπόθεση διαθεσιµότητας των αναγκαίων 

υποδοµών και υπηρεσιών χονδρικής). Εποµένως, η υποκαταστασιµότητα από 

πλευράς προσφοράς θα µπορούσε να εγγυηθεί τον ορισµό µιας ενιαίας σχετικής 

αγοράς προϊόντων.  

2.2.6.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης στο 

επίπεδο λιανικής (και θα εξετάσει ζητήµατα χονδρικής στα πλαίσια της ανάλυσης 

της υποκατάστασης προσφοράς σε επίπεδο λιανικής).  Η υποκαταστασιµότητα από 

πλευράς ζήτησης παρέχει ένα τρόπο µέτρησης του βαθµού στον οποίο οι πελάτες 

είναι έτοιµοι να υποκαταστήσουν την υπό εξέταση υπηρεσία µε άλλες υπηρεσίες. 

Αξιολογώντας την υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ εξέτασε τις 

υφιστάµενες τιµές και τάσεις των τιµών για τις υπηρεσίες τοπικών και υπεραστικών 

κλήσεων, µαζί µε τη λειτουργική υποκαταστασιµότητα. 

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σωστό να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα από την 

πλευρά της ζήτησης ξεκινώντας από την πλησιέστερη δυνατή σχετική αγορά 

προϊόντων. Εποµένως, δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή σωστό να οριστούν 

σχετικές αγορές µε βάση το συγκεκριµένο  καλούµενο αριθµό (αν και θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί ότι µια κλήση σε ένα συγκεκριµένο αριθµό δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει την κλήση σε έναν άλλο συγκεκριµένο αριθµό). Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι 

είναι πιο σωστό να εξεταστεί εάν οι κλήσεις µιας συγκεκριµένης κατηγορίας (π.χ. 

τοπικές κλήσεις) που παρέχονται υπό οµοιόµορφους όρους είναι λειτουργικά 
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υποκατάστατα των κλήσεων άλλων κατηγοριών (π.χ. υπεραστικές κλήσεις) που 

παρέχονται υπό οµοιόµορφους όρους. 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι τοπικές και υπεραστικές κλήσεις 

δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα για τους πελάτες. Η λειτουργική 

υποκατάσταση µεταξύ των δύο υπηρεσιών είναι ανεπαρκής για να µπορεί ένας 

πελάτης να µεταστραφεί κάνοντας υπεραστικές κλήσεις, ως ανταπόκριση σε µια 

αύξηση τιµών έως και 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο τοπικών 

κλήσεων (ή αντιστρόφως). 

Τιµολόγηση 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν µια αύξηση τιµών έως και 10% πάνω από την 

ανταγωνιστική τιµή για τις υπεραστικές κλήσεις από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 

πάροχο θα οδηγούσε τους πελάτες να µεταστραφούν στις αστικές κλήσεις (και 

αντιστρόφως). Όπως περιγράφεται ανωτέρω, θεωρεί ότι η έλλειψη λειτουργικής 

υποκαταστασιµότητας αποκλείει αυτή τη µεταστροφή µεταξύ κλήσεων. 

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, το κρίσιµο ζήτηµα είναι εάν οι πελάτες θα άλλαζαν 

παρόχους µόνο σε σχέση µε την κατηγορία κλήσεων που είναι αντικείµενο της αύξησης 

τιµών, και όχι για όλες τις εθνικές φωνητικές κλήσεις. Εάν οι πελάτες ήταν πιθανό να 

αλλάξουν µόνο για την κατηγορία κλήσεων που αποτελεί αντικείµενο της αύξησης, η 

ΕΕΤΤ είναι πιθανότερο να διαπιστώσει ότι οι κατηγορίες κλήσεων ανήκουν σε χωριστές 

σχετικές αγορές, µε την επιφύλαξη ζητηµάτων από την πλευρά της προσφοράς. 

∆εδοµένου ότι οι δυνατότητες Προεπιλογής/ Επιλογής φορέα δεν επιτρέπουν την 

διαφοροποίηση µεταξύ υπεραστικών και αστικών κλήσεων η εξέταση των άνω 

ζητηµάτων θα βασισθεί στα µερίδια του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις υπεραστικές και αστικές κλήσεις. 

Ωστόσο, η παρατηρούµενη διαφορά στα µερίδια αγοράς του ΟΤΕ βάσει του 

όγκου των εξερχόµενων αστικών και υπεραστικών κλήσεων (βλ. τρίτη  και πέµπτη 

στήλη στον κατωτέρω πίνακα, καθώς επίσης και το σχετικό ∆ιάγραµµα) υποδεικνύουν 

ότι οι πελάτες επιλογής / προεπιλογής στην Ελλάδα τείνουν να χρησιµοποιούν την 

επιλογή / προεπιλογή  περισσότερο για υπεραστικές παρά για αστικές κλήσεις, ή/και ότι 

οι συνδροµές επιλογής / προεπιλογής είναι πιο δηµοφιλείς στους καταναλωτές που 
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κάνουν σηµαντική υπεραστική κίνηση συγκριτικά µε την αστική παρά σε αυτούς που 

κάνουν κυρίως τοπικές κλήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό πιθανότατα αντανακλά 

την αντίληψη των καταναλωτών ότι το όφελος που επιτυγχάνεται από την 

πραγµατοποίηση µίας τοπικής κλήσης µέσω επιλογής / προεπιλογής είναι µικρότερο από 

αυτό που επιτυγχάνεται από την πραγµατοποίηση µιας υπεραστικής. 

  

  Μερίδιο 

αγοράς ΟΤΕ 

στις τοπικές 

κλήσεις βάσει 

λιανικών 

εσόδων – βλ. 

Σηµείωση α 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

τοπικές κλήσεις 

βάσει 

εξερχόµενου 

όγκου – βλ. 

Σηµείωση β 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

υπεραστικές 

κλήσεις βάσει 

λιανικών εσόδων 

– βλ. Σηµείωση 

γ 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

υπεραστικές 

κλήσεις βάσει 

εξερχόµενου 

όγκου – βλ. 

Σηµείωση δ 

2002 99,15% 98,92% 97,07% 95,86% 

2003 88,42% 87,06% 83,58% 78,13% 

2004 79,10% 78,03% 74,53% 69,25% 

2005 75,24% 74,08% 73,10% 68,51% 

Σηµειώσεις 
α. Για το 2002, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν 

επιπρόσθετα: (1) έσοδα από κλήσεις dial-up Internet ΕΠΑΚ, (2) έσοδα από υπηρεσίες 

σύντοµων κωδικών, και (3) έσοδα από καλούντες για (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης 

χρέωσης. Για το Η1 2003, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν τα 

(2) και (3) ανωτέρω. Για το Η2 2003, περιλαµβάνουν το (3). 

β. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει 

επιπρόσθετα τις (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

γ. Για το 2002, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν 

επιπρόσθετα: (1) έσοδα από κλήσεις dial-up Internet ΠΕΑΚ και (2) έσοδα από 

καλούντες για (υπεραστικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης. Για το 2003, τα έσοδα του 

ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν το (2) ανωτέρω. 

δ. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ περιλαµβάνει επιπρόσθετα τις 

(υπεραστικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 
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Μερίδια ΟΤΕ µε βάση όγκους κίνησης
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local long distance dial-up internet to mobile

 

 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις υφιστάµενες τιµές αστικών και υπεραστικών κλήσεων των 

παρόχων φωνητικής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων των 

προσφερόµενων εκπτωτικών πακέτων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κατωτέρω τιµές 

αστικών και υπεραστικών κλήσεων:30 

Οι τιµές αστικών κλήσεων του ΟΤΕ: 

Χρέωση ∆ευτ - Παρ (0800–2000) ∆ευ- Παρ (2000–

0800) 

Σάββατο Κυριακή 

Έως 2 λεπτά 

(χρέωση ανά λεπτό) 

€0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό 

Μετά τα 2 λεπτά 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

€0.00043333/ sec 

(€0.026/ λεπτό) 

€0.00041667/ sec  

(€0.025/ λεπτό) 

€0.00041667/ sec  

(€0.025/ λεπτό) 

€0.00040000/ sec 

(€0.024/ λεπτό) 

Οι  τιµές υπεραστικών του ΟΤΕ31: 

                                                 

30  Σύµφωνα µε την Απόφαση 381/2. 

31  Οι υπεραστικές κλήσεις είναι οι κλήσεις µεταξύ κόµβων σε διαφορετικούς Νοµούς, όπου η 

απόσταση µεταξύ των κόµβων είναι µεγαλύτερη από 45 km. 
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Χρέωση ∆ευ - Παρ 

(0800–2000) 

∆ευ- 

Παρ (2000–

0800) 

Σάββατο Κυριακή 

Έως και 25 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

25 

δευτερόλεπτα) 

€0.026/ 25 

δευτερόλεπτα 

-- -- 

Μετά τα 25 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

€0,00103333/ 

δευτερόλεπτο  

(€0.062/ λεπτό) 

-- -- 

Έως και 28 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

28 

δευτερόλεπτα) 

-- €0.026/ 28 

δευτερόλεπτο 

€0.026/ 28 seconds 

Μετά τα 28 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

-- €0,0009167/ 

δευτερόλεπτο  

(€0.055/ 

λεπτό) 

€0,0009167/δευτερόλεπτο  

(€0.055/ λεπτό) 

Χρεώνεται 

ως τοπική κλήση 

 

 

Από την ανωτέρω εξέταση προέκυψαν τιµολογιακές διαφοροποιήσεις οι οποίες 

δεν επιτρέπουν, επί του παρόντος την ένταξη των αστικών και των υπεραστικών 

κλήσεων σε µια ενιαία σχετική αγορά προϊόντων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί 

ότι και η αυξανόµενη χρήση και ο περίπλοκος χαρακτήρας των πακέτων (ιδίως αυτών 

που συνδέονται µε εκπτώσεις) µπορεί να οδηγήσουν στη διαµόρφωση της αντίληψης από 

τον πελάτη ότι οι υπηρεσίες πωλούνται ως πακέτο τοπικών και υπεραστικών κλήσεων. 

Επί του παρόντος, όµως, δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

σηµαντικές ενδείξεις ότι οι τοπικές και οι άλλες κλήσεις ακολουθούν διαφορετικά 

µοντέλα αγοράς. 
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2.2.6.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να ξεκινήσουν την παροχή φωνητικών 

κλήσεων µε δύο τρόπους: (1) µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη δική τους υποδοµή ή (2) 

µπορούν να µεταπωλούν χωρητικότητα.   

∆εν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που να αποτρέπουν έναν πάροχο που παρέχει 

εθνικές κλήσεις να παρέχει και τοπικές κλήσεις (ή αντιστρόφως). Για παράδειγµα, οι 

πάροχοι που προσφέρουν και τις δύο κατηγορίες κλήσεων χρειάζονται τα στοιχεία της 

εκκίνησης και του τερµατισµού, µαζί µε συνδεσιµότητα µεταξύ κέντρων. Για να είναι σε 

θέση να παρέχει αστικές κλήσεις, ένας πάροχος χρειάζεται τις ίδιες υποδοµές και 

υπηρεσίες χονδρικής που απαιτούνται και για την παροχή υπεραστικών κλήσεων (και 

αντιστρόφως).  

Ωστόσο, τα περιθώρια κέρδους µεταξύ αστικών και υπεραστικών κλήσεων 

µπορεί να διαφέρουν, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, περιλαµβανοµένων αποφάσεων 

τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης στην οποία 

στοχεύουν, αποφάσεων σχετικών µε τεχνικά ζητήµατα όπως η µεταγωγή και τα σηµεία 

παρουσίας ((PoP) καθώς και η τιµολόγηση σε επίπεδο χονδρικής (π.χ. οι τιµολογιακές 

διαφορές ανάµεσα στη εθνική και τοπική διασύνδεση).  

Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ένας πάροχος τοπικών φωνητικών κλήσεων θα ήταν σε 

θέση να µεταστραφεί στην παροχή υπεραστικών κλήσεων, ως ανταπόκριση σε µια 

αύξηση τιµών κατά 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο. Ωστόσο το 

αντίστροφο ενώ από τεχνικής άποψης δύναται να είναι εφικτό η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι 

απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε δικτυακή υποδοµή προκειµένου τα επίπεδα 

κέρδους να κυµανθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι τοπικές και υπεραστικές σταθερές κλήσεις ανήκουν σε 

χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων. Αν και οι απαιτούµενες επενδύσεις/υποδοµές για 

την παροχή κάθε κατηγορίας κλήσεων δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

από την πλευρά της προσφοράς, το περιθώριο για αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες 

κλήσεων διαφέρει.  
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2.2.7. Αποτελούν οι κλήσεις από σταθερό σε κινητούς διακριτή 

αγορά προϊόντων; 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν οι κλήσεις προς κινητούς µη γεωγραφικούς αριθµούς 

ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων µε τις αστικές ή υπεραστικές κλήσεις από 

σταθερό τηλέφωνο.   

2.2.7.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι σταθερές κλήσεις προς κινητά και οι σταθερές κλήσεις 

προς τοπικούς ή υπεραστικούς αριθµούς γίνονται όλο και περισσότερο λειτουργικά 

υποκαταστάσιµες για τους πελάτες. Τα στοιχεία του όγκου της κίνησης και η σηµαντική 

διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας υποδεικνύουν ότι οι πελάτες είναι όλο και 

περισσότερο πρόθυµοι να κάνουν σταθερές κλήσεις προς κινητά  αντί για τοπικές ή 

υπεραστικές κλήσεις προς σταθερούς αριθµούς (για να επικοινωνήσουν µε το ίδιο 

καλούµενο µέρος). Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ο αριθµός των κλήσεων αυτών δεν είναι πλέον 

de minimis και θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης της 

αγοράς.  Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον πρώτο πίνακα στην «Εξέλιξη του όγκου 

κλήσεων» στην Ενότητα 2.6, ο όγκος των κλήσεων από σταθερό σε κινητό αυξήθηκε 

σηµαντικά από το 2002 έως τα µέσα του 2005. 

 

Τιµολόγηση 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν µια αύξηση έως και 10% πάνω από την ανταγωνιστική τιµή 

για τις κλήσεις από σταθερό σε κινητό από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο θα 

οδηγούσε τους πελάτες να µεταστραφούν στην κλήση γεωγραφικών αριθµών (και 

αντιστρόφως).   

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις υφιστάµενες χρεώσεις για κλήσεις προς κινητά. Οι 

ισχύουσες χρεώσεις (Ιούλιος 2006) του ΟΤΕ για κλήσεις από σταθερό σε κινητό 

παρουσιάζονται κατωτέρω (χωρίς ΦΠΑ): 
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Πάροχος 

τερµατισµού 

Ελάχιστη χρέωση Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>30 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0770) 

€0,00256723/ 

δευτερόλεπτο 

Vodafone 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0770) 

€0,00256723/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0795) 

€0,00265042/ 

δευτερόλεπτο 

Q-Telecom 30 δευτερόλεπτα 

(€0.1020) 

€0,00340000/ 

δευτερόλεπτο 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές ενδεικτικών προγραµµάτων δύο 

εναλλακτικών παρόχων (όπως αναφέρονται στις ιστοδελίδες τους). Οι εναλλακτικοί 

πάροχοι µέσω CS/CPS για κάθε κλήση, χωρίς µηνιαία χρέωση, χρεώνουν ως εξής: 

 

Πάροχος Α  (χωρίς ΦΠΑ) 

 ∆ευ-Παρ Σαββατοκύριακο 

Πάροχος 

τερµατισµού 
Ελάχιστη χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Ελάχιστη χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1387) 

€0,002311/ 

δευτερόλεπτο 

Vodafone 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1387) 

€0,002311/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1588) 

€0,002647/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 
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Q-Telecom 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1840) 

€0,003067/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1723) 

€0,002871/ 

δευτερόλεπτο 

Πάροχος Β (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 08:00 – 20:00 20:00 – 08:00 

Πάροχος 

τερµατισµού 

Ελάχιστη 

χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Ελάχιστη 

χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 

Vodafone 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 

Q-Telecom 60 δευτερόλεπτα 

(€0.2290) 

€0,00381653/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.2290) 

€0,00381653/ 

δευτερόλεπτο 

 

Εποµένως, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι η τιµολόγηση των κλήσεων προς κινητά 

επιβάλλει κάποιο περιορισµό στις κλήσεις προς σταθερά δίκτυα. Οι τιµές για κλήσεις 

από σταθερό προς κινητό είναι περίπου τρεις µε τέσσερις φορές µεγαλύτερες από αυτές 

για υπεραστικές κλήσεις.   

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, το κρίσιµο ζήτηµα είναι εάν οι πελάτες θα άλλαζαν 

παρόχους µόνο για την κατηγορία κλήσεων που είναι αντικείµενο της αύξησης τιµών και 

όχι για όλες τις εθνικές κλήσεις. Εάν ήταν πιθανό οι πελάτες να αλλάξουν µόνο για την 

κατηγορία κλήσεων στην οποία έχει σηµειωθεί η αύξηση τιµών, η ΕΕΤΤ θα ήταν 

πιθανότερο να διαπιστώσει ότι οι κατηγορίες κλήσεων ανήκουν σε χωριστές σχετικές 

αγορές, µε την επιφύλαξη ζητηµάτων που σχετίζονται µε την προσφορά. ∆εδοµένου ότι 

οι δυνατότητες Προεπιλογής/ Επιλογής φορέα δεν επιτρέπουν την διαφοροποίηση 

µεταξύ υπεραστικών και κλήσεων προς κινητούς αριθµούς η εξέταση των άνω 
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ζητηµάτων θα βασισθεί στα µερίδια του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά. Όπως φαίνεται και από το 

διάγραµµα στην ενότητα 2.7 στο οποίο παρουσιάζεται η διαχρονική µεταβολή των 

µεριδίων των εναλλακτικών παρόχων, τα µερίδια των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις κλήσεις προς κινητούς και υπεραστικούς αριθµούς σχεδόν ταυτίζονται. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι πελάτες επιλογής / προεπιλογής στην Ελλάδα τείνουν να 

χρησιµοποιούν στο ίδιο βαθµό την επιλογή / προεπιλογή  για υπεραστικές και για κλήσεις 

προς κινητούς αριθµούς 

 

2.2.7.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος σταθερών µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να αυξήσει 

επικερδώς τις τιµές σε γεωγραφικούς αριθµούς κατά 10% πάνω από το ανταγωνιστικό 

επίπεδο, χωρίς να εισέλθουν στην αγορά οι πάροχοι κλήσεων σε αριθµούς κινητών (και 

αντιστρόφως).   

Τέτοιοι πιθανοί νεοεισερχόµενοι ήδη θα λαµβάνουν τα αναγκαία προϊόντα 

χονδρικής (µέσω της υφιστάµενης πρόσβασης και των συµφωνιών διασύνδεσης) για να 

ξεκινήσουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Συνεπώς, το κόστος της εισόδου θα είναι 

περιορισµένο και πιθανόν θα είναι εφικτό βραχυπρόθεσµα.   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι για τις υπεραστικές κλήσεις το κίνητρο εισόδου είναι 

στενά συνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα τιµολογιακά περιθώρια. Και πάλι, οι αποφάσεις 

τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης στην οποία 

στοχεύει ο πάροχος, και µε τη δοµή τιµολόγησης της χονδρικής και τις τεχνικές 

αποφάσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ένας πάροχος υπεραστικών 

κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να ξεκινήσει την παροχή κλήσεων 

σε αριθµούς κινητής. Επίσης, φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για τη µεταστροφή από 

κλήσεις σε κινητά σε υπεραστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς.   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι αυτή η µεταστροφή είναι εξίσου βιώσιµη 

ανάµεσα σε αστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς και κλήσεις από σταθερό σε 

κινητό.   
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Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι κλήσεις από σταθερό προς κινητό και 

οι κλήσεις από σταθερό προς υπεραστικούς γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντων.  

2.2.8. Αποτελούν οι κλήσεις προς µη γεωγραφικούς σταθερούς 

αριθµούς διακριτή  αγορά προϊόντων; 

 

Οι σταθερές κλήσεις προς σταθερούς µη γεωγραφικούς αριθµούς µπορεί να µη 

είναι εξίσου λειτουργικά εναλλάξιµες, ιδίως εάν δεν µπορούν να διευκολύνουν κλήσεις 

προς το ίδιο καλούµενο µέρος µε τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς. Οι αριθµοί 

αυτοί συνήθως χρησιµοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών για σκοπούς πωλήσεων, 

προώθησης προϊόντων και εφαρµογές υποστήριξης πελατών.   

Οι κλήσεις σε πολλούς τέτοιους αριθµούς, ιδίως όταν το καλούµενο µέρος 

εξακολουθεί να προσφέρει στους καλώντες και γεωγραφικούς και µη γεωγραφικούς 

αριθµούς (ή το έκανε στο παρελθόν ή αντικατέστησε ένα γεωγραφικό αριθµό µε ένα µη 

γεωγραφικό αριθµό), µπορεί να θεωρηθούν υποκατάστατες από τους καλώντες πελάτες. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι αυτό είναι ιδίως πιθανό  σε σχέση µε τους επονοµαζόµενους µη 

γεωγραφικούς αριθµούς 'one phone' και freephone. 

Η ΕΕΤΤ αντιλαµβάνεται ότι, ουσιαστικά, οι πελάτες αγοράζουν µια δέσµη µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων από τον πάροχο. Κατά συνέπεια, δε φαίνεται να υπάρχουν 

χωριστές συµπεριφορές καταναλωτών για σταθερές κλήσεις προς µη γεωγραφικούς 

αριθµούς. Η ΕΕΤΤ δεν γνωρίζει κάποιες εξελίξεις που µπορεί να αλλάξουν τη 

συµπεριφορά του πελάτη στην επιλογή παρόχου σταθερών κλήσεων προς µη 

γεωγραφικούς αριθµούς στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις (εκτός από τις τιµές) 

βάσει των οποίων παρέχονται οι σταθερές κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν 

διαφέρουν σηµαντικά από αυτούς που προσφέρονται για άλλες κατηγορίες µη τοπικών 

εθνικών κλήσεων.  
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2.2.8.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος σταθερών µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς (συµπεριλαµβανοµένων των 

κλήσεων στο Internet) θα ήταν σε θέση να αυξήσει επικερδώς τις τιµές κατά 10% πάνω 

από το ανταγωνιστικό επίπεδο, χωρίς οι πάροχοι σταθερών κλήσεων σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς να εισέλθουν στην αγορά (και αντιστρόφως).   

Αυτοί οι πιθανοί νεοεισερχόµενοι, θα έχουν ήδη αποκτήσει τα αναγκαία προϊόντα 

και υπηρεσίες χονδρικής (µέσω της υφιστάµενης πρόσβασης και των συµφωνιών 

διασύνδεσης) για να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών. Εποµένως, το κόστος εισόδου 

θα είναι περιορισµένο και θα ήταν δυνατή βραχυπρόθεσµα η είσοδος νέων παρόχων (οι 

πιθανοί νεοεισερχόµενοι θα έπρεπε να επενδύσουν σε POPs, κτλ.).   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, όπως και για τις σταθερές υπεραστικές κλήσεις, τα 

κίνητρα εισόδου συνδέονται στενά µε τα σχετικά περιθώρια κέρδους. Και πάλι, οι 

αποφάσεις τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης 

στην οποία στοχεύει ο πάροχος, µαζί µε τη δοµή της τιµολόγησης χονδρικής και τις 

τεχνικές αποφάσεις έχουν σηµαντικό ρόλο. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ο πάροχος υπεραστικών 

κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να ξεκινήσει την παροχή κλήσεων 

σε µη γεωγραφικούς αριθµούς. Επίσης φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της 

µεταστροφής της παροχής από κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς  σε υπεραστικές 

κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς.  

Ιδίως σχετικά µε τις κλήσεις στο Internet, η δοµή της τιµολόγησης χονδρικής, 

µαζί µε τη σχέση ανάµεσα στη χονδρική και λιανική τιµολόγηση, παίζουν σηµαντικό 

ρόλο. Για παράδειγµα, τα ισχύοντα λιανικά τέλη ΕΠΑΚ του ΟΤΕ είναι σηµαντικά 

χαµηλότερα από τα τέλη για τοπικές κλήσεις και τα τέλη για λιανικές κλήσεις ΠΕΑΚ 

είναι επίσης χαµηλότερα από τα τέλη υπεραστικών φωνητικών κλήσεων. Συγχρόνως, οι 

χονδρικές υπηρεσίες έχουν τέτοια δοµή που τα σχετικά εµπορικά πακέτα είναι βιώσιµα 

µόνο εάν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP – Internet Service Provider) έχει PoP στην 

περιφέρεια. Κατά συνέπεια, δεν είναι ξεκάθαρο για την ΕΕΤΤ ότι τα περιθώρια κέρδους 

είναι επαρκή, δεδοµένης της απαιτούµενης επένδυσης σε PoPs, για να εγγυηθούν την 

είσοδο ως ανταπόκριση σε µία αύξηση τιµών όχι περισσότερο από 10%.  
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Τελικά, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι αυτή η µεταστροφή είναι εξίσου βιώσιµη 

ανάµεσα σε αστικές κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς και κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς.   

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι κλήσεις από σταθερό σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς (περιλαµβανοµένων κλήσεων στο Internet) και οι υπεραστικές 

κλήσεις από σταθερό σε γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 

προϊόντων.  

2.2.9.  Ανήκουν οι κλήσεις VoIP σε ξεχωριστή σχετική αγορά;  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν οι φωνητικές κλήσεις µέσω Internet (περιλαµβανοµένου του 

VoIP) ανήκουν σε αγορές που είναι χωριστές από τις σχετικές αγορές για υπηρεσίες 

σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων 

υπηρεσιών που παρέχονται και λειτουργούν µε διαφορετικούς τρόπους.   

Voice over Internet Protocol (VoIP) είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται 

για να περιγράψει τη µεταφορά φωνής µέσω δικτύων δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο 

χρησιµοποιώντας µεταγωγή πακέτων (packet switching), σε αντίθεση µε τη µεταγωγή 

κυκλώµατος (circuit switching) που χρησιµοποιείται στη κλασσική τηλεφωνία. 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες διαφέρουν σε πολυπλοκότητα, από απλή 

επικοινωνία µεταξύ χρηστών του ∆ιαδικτύου (peer-to-peer), έως την παροχή σχεδόν 

όλων των λειτουργιών µιας κλασσικής τηλεφωνικής γραµµής. 

Υπηρεσίες που βασίζονται στο VoIP έχουν κάνει την εµφάνιση τους και στην 

Ελλάδα ήδη απ’ το 2004, αν και η διείσδυση τους στην αγορά θεωρείται ακόµα πολύ 

περιορισµένη.  

Η ΕΕΤΤ διακρίνει δύο γενικά µοντέλα υπηρεσιών ανάλογα µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους αν και εµπορικά ο διαχωρισµός δεν είναι τόσο σαφής. Σε κάθε 

περίπτωση ο συγκεκριµένος διαχωρισµός δεν πρέπει να θεωρείται δεσµευτικός για τους 

παρόχους στην περιγραφή της υπηρεσίας που θα παρέχουν στον καταναλωτή. Τα δύο 

µοντέλα υπηρεσιών είναι: 
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• Unmanaged VoIP service - σε αυτή την κατηγορία έχουµε παροχή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς όµως εξασφάλιση ποιότητας. Ο πάροχος 

δηλαδή δίνει στον χρήστη το εργαλείο για να πραγµατοποιήσει κλήσεις 

VoIP, αλλά δεν διαθέτει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την ποιότητα της 

κλήσης από άκρο σε άκρο (end-to-end) και σε µερικές περιπτώσεις δεν 

δίνει τη δυνατότητα κλήσεων προς ή από το PSTN. Στην unmanaged 

τηλεφωνία VoIP επιτρέπεται η νοµαδικότητα, δηλαδή η δυνατότητα του 

χρήστη να συνδέεται από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

και να πραγµατοποιεί και να δέχεται κλήσεις, είτε βρίσκεται σε 

ενσύρµατο είτε σε ασύρµατο δίκτυο. Η κατηγορία αυτή ονοµάζεται και 

Voice over Internet – VoI, αφού η κλήση δροµολογείται µέσω του 

∆ιαδικτύου. 

• Managed VoIP service - σε αυτή τη κατηγορία έχουµε παροχή υπηρεσίας 

µε την εξασφάλιση, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, της ποιότητας των 

κλήσεων. Ο πάροχος δίνει τον απαραίτητο εξοπλισµό στον χρήστη 

ανάλογα µε τη µορφή που θα έχει η υπηρεσία και επιπλέον του παρέχει τη 

δυνατότητα κλήσεων προς και από το PSTN, όπως επίσης και υπηρεσίες 

που συνήθως διαθέτει κανείς όταν χρησιµοποιεί µια παραδοσιακή 

τηλεφωνική σύνδεση, όπως αναγνώριση αριθµού κλήσης, προσωπικός 

τηλεφωνητής, αναµονή και εκτροπή κλήσεων. Για κλήσεις προς άλλα 

δίκτυα ο πάροχος αναλαµβάνει τη σύνδεση του καλούµενου µε το 

κατάλληλο gateway και πληρώνει τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του 

άλλου παρόχου. 

 

2.2.9.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

Λειτουργικές διαφορές 

Υπάρχουν αρκετά λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν τις 

υπηρεσίες VoIP από την κλασσική τηλεφωνία στην αντίληψη ενός χρήστη. Οι 

λειτουργικές διαφορές εξαρτώνται κατά πολύ από το είδος της προσφερόµενης 

υπηρεσίας VoIP. Οι πιο σηµαντικές είναι οι ακόλουθες:   
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• ∆υνατότητα κλήσεων από/προς το δίκτυο κλασσικής τηλεφωνίας: 

Υπάρχουν υπηρεσίες VoIP που δεν επιτρέπουν τις κλήσεις από ή/και προς 

τα δίκτυα κλασσικής τηλεφωνίας. 

• Νοµαδικότητα: Ο VoIP χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί και 

να δέχεται κλήσεις σε οποιοδήποτε µέρος κι αν βρίσκεται, ανεξάρτητα 

από τον κωδικό της κάθε περιοχής.  

• Ποιότητα υπηρεσίας: Η ποιότητα µιας κλήσης VoIP σε πολλές 

περιπτώσεις δεν είναι εγγυηµένη και εξαρτάται από παράγοντες, όπως το 

είδος της σύνδεσης του τελικού χρήστη και οι συνθήκες κίνησης στο 

διαδίκτυο. 

• Πρόσβαση σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης (emergency calls):  Σε µερικές 

περιπτώσεις οι πληροφορίες που µεταφέρονται στο κέντρο διαχείρισης 

κλήσεων εκτάκτου ανάγκης είναι ελλιπείς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν 

παρέχεται καν η δυνατότητα κλήσης αριθµών εκτάκτου ανάγκης. 

• Ακεραιότητα και διαθεσιµότητα δικτύου: Η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας 

VoIP περιορίζεται λόγω της άµεσης εξάρτησης από την παροχή ρεύµατος. 

• Ασφάλεια των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:  Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

δροµολόγησης µέσω του διαδικτύου, η ασφάλεια των τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων είναι ένας τοµέας στον οποίο υστερούν κατά πολύ 

ορισµένες υπηρεσίες VoIP.  

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι υπάρχουν υπηρεσίες VoIP, κυρίως στην 

περίπτωση όπου παρέχονται από τον πάροχο της ευρυζωνικής πρόσβασης, οι οποίες 

προσφέρουν στον τελικό χρήστη σχεδόν όλες τις δυνατότητες της κλασσικής 

τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, τέτοιες υπηρεσίες µπορεί 

να θεωρηθούν ως υποκατάστατο της κλασσικής τηλεφωνίας  

 

Τιµολόγηση 

Με δεδοµένη την πολυπλοκότητα και την διαφορετικότητα των επιχειρηµατικών 

µοντέλων που σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών VoIP καθώς και το γεγονός ότι η 

διάθεση τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, κάνει την 

εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος σχετικά µε την τιµολόγηση σχεδόν αδύνατη.  
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Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις managed υπηρεσιών 

VoIP που παρέχονται στον χρήστη µαζί µε την ευρυζωνική σύνδεση πάνω από 

αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο και οι οποίες να µπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα της 

κλασσικής τηλεφωνίας.   

Με δεδοµένο όµως το εµβρυακό στάδιο του συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας και 

τον µικρό αριθµό αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (λιγότεροι από 11000 βρόχοι τον 

Ιούλιο του 2006), η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κλήσεις µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας δεν 

αποτελούν ξεχωριστή  αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και αν 

είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε µελλοντική ανάλυση.    

 

2.2.10. Αποτελούν οι διεθνείς κλήσεις από σταθερό διακριτή 

αγορά προϊόντων; 

Η Σύσταση για τις σχετικές αγορές, ορίζει ότι οι καταναλωτές δεν θεωρούν τις 

αστικές, εθνικές και διεθνείς κλήσεις ως υποκατάστατα. Ωστόσο, αναφέρει αναλυτικά τις 

δυναµικές από πλευράς προσφοράς της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

σηµειώνει την πιθανότητα εισόδου στην αγορά υφιστάµενων παρόχων αστικών ή/και 

εθνικών κλήσεων συνεπεία µιας αύξησης της τιµής κατά 10% άνω του ανταγωνιστικού 

επιπέδου από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο (υπό τον όρο της απόκτησης 

επιπρόσθετων χονδρικών στοιχείων για την παροχή διεθνών κλήσεων 

συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς χωρητικότητας στην προκείµενη δικαιοδοσία και τις 

συµφωνίες τερµατισµού κλήσεων που είναι απαραίτητες για να τερµατιστεί η κλήση). Ως 

εκ τούτου, η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν υπάρχουν παράγοντες από πλευράς προσφοράς που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίµηση του εάν οι υπηρεσίες διεθνών κλήσεων 

εµπίπτουν σε ξεχωριστή σχετική αγορά.  
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2.2.10.1. Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης 

Λειτουργικότητα 

Κλήσεις σε έναν συγκεκριµένο διεθνή προορισµό δε µπορούν να τερµατιστούν σε 

κάποιον άλλο προορισµό (ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι µικρού κόστους 

δροµολογήσεις ή χρησιµοποίηση µέσων δροµολόγησης είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αποκτήσουν χωρητικότητα µε το φθηνότερο δυνατό 

τρόπο). Ως εκ τούτου, ξεκάθαρα δεν υπάρχει πιθανότητα υποκατάστασης από πλευράς 

ζήτησης για τις διεθνείς και τις εθνικές υπηρεσίες κλήσεων.  

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ αντιλαµβάνεται ότι οι πελάτες τείνουν να χρησιµοποιούν τον 

ίδιο πάροχο για κλήσεις προς όλους τους διεθνείς προορισµούς (ή τουλάχιστον για την 

πλειοψηφία τους). Ενώ οι πελάτες δύνανται να έχουν τηλεφωνικές συνήθειες που είναι 

αυξηµένες προς ορισµένους προορισµούς, η ΕΕΤΤ δεν έχει αποδείξεις ότι αποκτούν 

υπηρεσίες από διαφορετικούς προµηθευτές για διαφορετικούς προορισµούς.   

Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι πελάτες επιλέγουν τον πάροχο τους για τις 

διεθνείς κλήσεις µε αναφορά τις συνολικές απαιτήσεις τους για διεθνείς κλήσεις, ακόµα 

και εάν οι κλήσεις τιµολογούνται επί τη βάσει προορισµών ή ‘ζωνών προορισµών’. 

Φαίνεται ότι κάνουν την επιλογή του προµηθευτή τους ανάλογα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις παροχής στις χώρες εκείνες που καλούν συχνότερα. Ωστόσο, η εν λόγω 

επιλογή εφαρµόζεται συνήθως για όλες τις διεθνείς οδούς.  

Τιµολογιακή ∆οµή 

Οι τιµές για διεθνείς κλήσεις ιστορικά είναι υψηλότερες στην Ελλάδα από αυτές 

των αστικών ή εθνικών κλήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τιµές των διεθνών 

κλήσεων είναι πολλαπλάσιες αυτών των εθνικών κλήσεων. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει 

ότι οι τιµές των διεθνών κλήσεων έχουν µειωθεί µε το χρόνο. Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι 

νεοεισερχόµενοι πάροχοι στην Ελλάδα παρέχουν διεθνείς κλήσεις.  

Όλοι οι πάροχοι διεθνών κλήσεων στην Ελλάδα τιµολογούν τις κλήσεις επί τη 

βάσει «οµάδων προορισµών» (ή ‘ζωνών΄). Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση µεταξύ των 

παρόχων αναφορικά την οµαδοποίηση και τις σχετικές τιµές της κάθε οµάδας. Ωστόσο, 

αυτή η αρχή εφαρµόζεται από όλους ενιαία. Επιπλέον, όπως διαφαίνεται στον πίνακα 
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κατωτέρω, οι πάροχοι τείνουν να ενσωµατώνουν τις οδούς µε τους υψηλότερους όγκους 

στις οµάδες µε την χαµηλότερη τιµολόγηση.   

Οι υφιστάµενες τιµές του ΟΤΕ32 για τις διεθνείς κλήσεις παρατίθενται 

κατωτέρω: 

Ζώνη Χρέωση ανά λεπτό 

 Ώρες Αιχµής  Ώρες Μη-Αιχµής 

 Σε σταθερή 

γραµή 

Σε κινητή 

γραµµή 

Σε σταθερή 

γραµή  

Σε κινητή 

γραµµή  

Ε.Ε. €0.0034918 €0.0047242 €0.0034918 €0.0047242 

Αλβανία €0.0034918 €0.0041052 €0.0034918 €0.0041052 

Ζώνη I €0.0041052 €0.0041052 

Ζώνη II €0.0048890 €0.0048890 

Ζώνη III €0.0097800 €0.0087900 

Ζώνη IV €0.0146700 €0.0136870 

Ζώνη V €0.0195600 €0.0185770 

Ζώνη VI €0.0317900 €0.0293460 

 

 

Επισηµαίνεται ότι οι τιµές του ΟΤΕ για τις διεθνείς κλήσεις έχουν µειωθεί 

στη διάρκεια του χρόνου.  

Οι υφιστάµενες τιµές των εναλλακτικών παρόχων33 είναι πολύ ανταγωνιστικές 

αυτών του ΟΤΕ. Για παράδειγµα η  τιµή της Vivodi για τις ώρες αιχµής   στα 25 Κράτη 

                                                 
32 Ιστοσελίδα του OTE – Ιούνιος 2006. 

33 Ως έχουν κατά τον Ιούνιο του  2006. 
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Μέλη, τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Φιλιπίννες, Σινγκαπούρη και Βουλγαρία ειναι 

€0.16504 ανά λεπτό  (ή 0.003273€/δευτερόλεπτο).  Οι τιµές της ACN για τους 

προορισµούς της Ζώνης 1 που αναγράφονται κατωτέρω είναι  €0.24 (σε σταθερά) και 

€0.17 (σε κινητά) ή αντίστοιχα 0.004000€/δευτερόλεπτο και 0,0028333. 

Αυτά τα τιµολογιακά στοιχεία επιβεβαιώνουν την αρχική άποψη της ΕΕΤΤ ότι οι 

πελάτες επιλεγουν επιλέγουν τον προµηθευτή τους για τις διεθνείς κλήσεις µε αναφορά 

στους όρους και προϋποθέσεις της παροχής (συµπεριλαµβανοµένων των τιµών) στις 

βασικές οδούς. Οι τιµολογιακές δοµές που ισχύουν επί του παρόντος στην Ελλάδα 

υιοθετούν κοινές ή οµοειδείς τιµές για τους πιο συνήθεις προορισµούς κλήσεων. 

Επιπλεον, οι τιµές δεν ασκούν τιµολογιακή πίεση στις τιµές για τις υπηρεσίες εθνικών 

(υπεραστικών) φωνητικών κλήσεων.. 

Στοιχεία λεπτών διεθνών κλήσεων τείνουν να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των χαµηλότερων τιµών και των των προορισµών µε τον υψηλότερο 

όγκο. Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι αυτό αντανακλά µια σειρά παραγόντων που 

επηρεάζουν. Πρώτον, οι οδοί υψηλότερων όγκων είναι πιο ελκυστικοί για τους 

νεοεισερχόµενους παρόχους. ∆εύτερον, το κόστος παροχής επιπρόσθετης κίνησης 

χρησιµοποιώντας υπάρχουσες συµφωνίες για διεθνή χωρητικότητα, µεταγωγή και τελικό 

τερµατισµό είναι χαµηλότερα από τα κόστη που απαιτούνται για να θεµελιωθούν τέτοιες 

συµφωνίες για νέους προορισµούς κλήσεων. Τρίτον, οι προορισµοί τερµατισµού µε 

υψηλούς όγκους είναι απελευθερωµένοι, το οποίο καθιστά ευκολότερο να εισέλθει 

κάποιος στις απαραίτητες συµφωνίες τερµατισµού. Τέλος, οι αυξανόµενοι όγκοι συχνά 

µειώνουν τις πραγµατικές χρεώσεις (είτε επί της βάσης των µετρήσεων ή αναφορικά µε 

το εύρος ζώνης) για τη διεθνή µεταγωγή (εάν όχι και τον τερµατισµό).  

2.2.10.2. Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν θεωρήσεις/ υποθέσεις  από την πλευρά της προσφοράς 

σχετικά µε τις διεθνείς κλήσεις απαιτούν την επέκταση της σχετικής αγοράς ώστε να 

περιλαµβάνει τόσο τις εθνικές και διεθνείς κλήσεις. Επιπλέον εξέτασε εάν απαιτείται ο 

προσδιορισµός σχετικών ξεχωριστών αγορών για κλήσεις σε µεµονωµένους 

προορισµούς ή οµάδες προορισµών. 
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Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών διεθνών κλήσεων απαιτεί όπως 

ο πάροχος έχει συγκεκριµένες συµφωνίες για διεθνή µεταφορά/χωρητικότητα και τελικό 

τερµατισµό. Ειδικότερα, ο εν λόγω πάροχος πρέπει να έχει εισέλθει σε τέτοιες συµφωνίες 

που να καθιστούν οικονοµικά δυνατό να παρέχει υπηρεσίες διεθνών κλήσεων σε λιανικές 

τιµές που είναι αρκετά χαµηλές ώστε να προσελκύσουν επαρκείς όγκους κίνησης. Οι εν 

λόγω συµφωνίες δεν απαιτούνται για την παροχή εθνικών κλήσεων.   

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις της παροχής των χονδρικών 

προϊόντων που απαιτούνται για την παροχή διεθνών κλήσεων διαφέρουν ανάλογα µε τη 

χώρα που γίνεται ο τερµατισµός. Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών φωνής σε διάφορες 

χώρες απαιτεί την χρήση διαφορετικών προϊόντων από την πλευρά της προσφοράς. 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι δεν υπάρχουν πάροχοι διεθνών κλήσεων που να 

παρέχουν υπηρεσίες µόνο σε συγκεκριµένες χώρες τερµατισµού. Συνεπώς, οι πάροχοι 

πρέπει να αγοράσουν όλα τα απαραίτητα προϊόντα προκειµένου να είναι σε θέση να 

εισέλθουν στην αγορά.  

Επιπλέον, οι ως άνω πάροχοι πρέπει είτε να κατασκευάσουν υποδοµές εκκίνησης 

ή να χρησιµοποιήσουν επιλογή/προεπιλογή φορέα για να εκκινήσουν κλήσεις. Η πρώτη 

προσέγγιση πιθανόν να µην είναι οικονοµικά βιώσιµη για την πλειοψηφία των παρόχων, 

ιδιαίτερα για αυτούς που θέλουν να παρέχουν µαζικές υπηρεσίες στην αγορά. Ωστόσο, η 

ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι υπάρχει µικρή διαφορά στους όρους των υπηρεσιών που 

αποκτώνται για την εκκίνηση εθνικών και διεθνών κλήσεων.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι υπάρχει µια διακριτή 

σχετική αγορά για τις διεθνείς κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας.  

2.2.11.  Εξέταση του εάν υπάρχουν διακριτές αγορές για τους 

οικιακούς και µη-οικιακούς χρήστες  

Εξετάζοντας εάν οι λιανικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη 

οικιακούς χρήστες εµπίπτουν σε µια ενιαία αγορά, η ΕΕΤΤ εκτίµησε εάν υπάρχουν 

διαφορές σχετικά µε τους όρους παροχής των εν λόγων υπηρεσιών (τόσο από άποψη 
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τιµής ή άλλους) που υποδεικνύουν ότι οι πελάτες δεν αντιµετωπίζουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σε διάφορους τύπους πελατών ως υποκατάστατες.  

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν υπάρχουν διαφορές στις δυναµικές της 

προσφοράς των υπηρεσιών λιανικών κλήσεων για τους οικιακούς και µη οικιακούς 

χρήστες.  

 

2.2.11.1. Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε την έκταση στην οποία διαφορές αναφορικά µε την επιλογή 

πελατών, την τιµολόγηση, και άλλους όρους παροχής και αντίληψης από πλευράς 

τελικού καταναλωτή υποδεικνύουν ότι οι οικιακοί χρήστες θα ανταποκρίνονταν σε µια 

αύξηση της τιµής έως και 10% άνω της ανταγωνιστικής τιµής για τις υπηρεσίες λιανικών 

κλήσεων µεταπηδώντας σε µια υπηρεσία για µη οικιακούς χρήστες και αντίστροφα.  

Λειτουργική υποκατάσταση  

Οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς 

χρήστες είναι ουσιαστικά λειτουργικά υποκατάστατες.  

Τιµολόγηση και επιλογή πελατών 

Ο ΟΤΕ προσφέρει µια σειρά από εκπτωτικά πακέτα τα οποία όµως λόγω της 

µορφής που παρέχονται δεν δίνουν σαφή και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για τον 

διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, ούτε για τον χαρακτηρισµό 

ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού. Πιο συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ παρέχει τις διάφορες 

εκπτώσεις του για λιανικές κλήσεις σε όλους τους πελάτες. Επί της αρχής, τόσο οι 

οικιακοί όσο και οι µη οικιακοί χρήστες µπορούν να γίνουν συνδροµητές των 

εκπτωτικών του σχηµάτων.  

Συνοπτικά, ο ΟΤΕ παρέχει τα κάτωθι εκπτωτικά σχήµατα: 

• ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ (µε κανένα επιπλέον κόστος); 

• ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ δωρεάν χρόνος οµιλίας; 

• STUDENT PACK για φοιτητές που έχουν σταθερή γραµµή (µε κανένα 

επιπλέον κόστος) 
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• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 65+ για οικιακούς χρήστες που έχουν πάρει σύνταξη 

και είναι άνω των 65 ετών (µε κανένα επιπλέον κόστος)  

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

• ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ – εκπτώσεις για εταιρικούς πελάτες (µε ένα τέλος  €3.57); 

και 

• ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS - εκπτώσεις για µεγάλους εταιρικούς πελάτες (µε 

ένα τέλος €59.50).  

Στα ανωτέρω σχήµατα και εκπτωτικά επίπεδα οι πελάτες φαίνεται να επιλέγουν 

από µόνοι τους (µε εξαίρεση το ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS). Η έρευνα καταναλωτών της 

ΕΕΤΤ που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2005 επιβεβαιώνει ότι σχεδόν 75% των 

καταναλωτών δεν έχουν ακόµα εγγραφεί σε κάποιο εκπτωτικό σχήµα. Περίπου το 8% 

των καταναλωτών εγγράφονται στο ΟΤΕΠΙΛΟΤΕΣ, λιγότερο από 3% στο 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Ελεύθερος Χρόνος οµιλίας και λιγότερο από 2% στο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Επιπλέον το 43% των συµµετεχόντων ήταν ενήµεροι του σχήµατος ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Τέλος, περίπου το 1/8 των συνδροµητών του ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ δεν είναι ενήµεροι του 

πακέτου ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Επιπροσθέτως, ενώ ο ΟΤΕ υποστηρίζει ότι δεν διακρίνει ούτε κατηγοριοποιεί 

τους πελάτες του ως οικιακούς ή µη-οικιακούς και συνεπώς δεν διαφοροποιεί από άποψη 

τιµής µεταξύ του εάν κάποιος πελάτης είναι οικιακός ή µη οικιακός 34, υπάρχει ένα 

τµήµα που ασχολείται αποκλειστικά µε την διαχείριση των µεγάλων µη οικιακών 

πελατών. Σύµφωνα µε τον ΟΤΕ, οι ως άνω πελάτες  λαµβάνουν εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασµών και υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δύναται να υπάρχει 

                                                 
34 Ο OTE δεν παρείχε στην ΕΕΤΤ στοιχεία αναφορικά µε την κατηγοριοποίηση/ διαχωρισµό των πελατών σε 

οικιακούς/ µη οικιακούς για τους σκοπούς της ανάλυσης αγορών. Ωστόσο, πρόσφατα ο ΟΤΕ, στα πλαίσια του 

κοστολογικού ελέγχου, υποστηρίζει ότι έκανε κάποιες προσεγγίσεις για να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες στις ως άνω 

κατηγορίες επαφιόµενος στον εξ ιδίοις χαρακτηρισµό τους. 
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κάποιος βαθµός διαφοροποίησης όσον αφορά τους όρους (πέραν της τιµής) παροχής 

τηλεφωνικών υπηρεσιών σε µερικούς πελάτες.  

Συµπέρασµα 

Σε γενικές γραµµές, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι δυναµικές από πλευράς ζήτησης που 

παρουσιάζονται στην αγορά, δεν παρέχουν σαφή και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για 

τον διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, ούτε για τον 

χαρακτηρισµό ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού και ως εκ τούτου δεν 

υποδεικνύουν τον ορισµό χωριστών σχετικών αγορών για υπηρεσίες σταθερής 

φωνητικής τηλεφωνίας ανάλογα µε το εάν αυτές αποκτώνται από οικιακούς ή µη-

οικιακούς χρήστες. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

των δυναµικών της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η 

παρούσα εξέταση.  

2.2.11.2. Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕ υπέδειξε ότι δύνανται να υπάρχουν διαφορές στα οικονοµικά της παροχής 

λιανικών κλήσεων στους οικιακούς και στους µη οικιακούς πελάτες. Η ΕΕΤΤ είναι της 

άποψης ότι η ΕΕ αναφέρεται στην πιθανότητα εκµετάλλευσης µεγαλύτερων οικονοµιών 

κλίµακας και σκοπού.  

Η ΕΕΤΤ συµφωνεί επί της αρχής ότι οι οικονοµίες κλίµακας και σκοπού που 

είναι πιθανόν διαθέσιµες στους παρόχους υπηρεσιών κλήσεων σε  πελάτες µε 

µεγαλύτερο από το µέσο όρο επίπεδο κατανάλωσης, καθιστούν την είσοδο νέων 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών πιο θελκτική.  

Ωστόσο, η εναλλακτική υποδοµή, ιδιαίτερα η υποδοµή για την παροχή 

πρόσβασης σε τελικούς χρήστες είναι εξαιρετικά περιορισµένη στην Ελλάδα. Επιπλέον 

υπάρχουν περιορισµένα κίνητρα για τους εναλλακτικούς να παρέχουν υπηρεσίες µόνο σε 

µη οικιακούς πελάτες σε περιοχές όπου έχουν εγκατεστηµένες ευκολίες. Ενώ υπάρχουν 

περιοχές όπου η συγκέντρωση των µη οικιακών πελατών είναι υψηλή (βλέπε εµπορικές 

περιοχές  της Αθήνας), τα κόστη που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρόσθετων 

συνδέσεων µεταξύ ήδη εγκατεστηµένων δικτύων (π.χ. σε οπτικούς δακτυλίους) δεν 

διαφοροποιούνται σηµαντικά και για διαµερίσµατα και για κτίρια επιχειρήσεων. Ως εκ 
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τούτου, η ΕΕΤΤ δεν έχει επαρκή στοιχεία και δεν δύναται να προβεί σε υποθέσεις 

αναφορικά µε τις διαφορές οικονοµιών κλίµακος και σκοπού όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δεν υποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές προσφοράς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

λιανικής φωνητικής τηλεφωνίας σε οικιακούς χρήστες από τη µια πλευρά και σε µη-

οικιακούς χρήστες από την άλλη.   

Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι η παροχή 

φωνητικών κλήσεων σε οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες εµπίπτει στην ίδια σχετική 

αγορά.  

2.2.12. Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή εκείνη στην οποία οι 

σχετικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και αγορά σχετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών αναφορικά µε τις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι επαρκώς 

οµοιογενείς και δύνανται να διακριθούν από άλλες γειτονικές περιοχές.  

Επί τη βάση αυτή, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την 

παροχή λιανικών κλήσεων , είναι εθνική στο εύρος της και συνίσταται σε ολόκληρη την 

Ελληνική επικράτεια. Η ως άνω θέση βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ παρέχει 

τις υπηρεσίες του µέσα στην ως άνω σχετική αγορά σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις. Για την περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες δύνανται να 

παρέχονται από άλλους παρόχους σε κλίµακα µικρότερη της εθνικής, οι ως άνω 

υπηρεσίες ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες του ΟΤΕ σε εθνικό κλίµακα.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι υπάρχει µια εθνική γεωγραφική 

αγορά στην Ελλάδα για υπηρεσίες λιανικών φωνητικών κλήσεων η οποία καλύπτει 

όλη την Ελληνική επικράτεια. 
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2.2.13.  Γενικά Συµπεράσµατα   

Η ΕΕΤΤ εξέτασε ένα ευρύ πλέγµα παραγόντων κατά τον ορισµό των 

αγορών λιανικών κλήσεων. Ειδικότερα, εξέτασε: 

• Εάν η σταθερή πρόσβαση και οι υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων 

ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές 

• Εάν οι σταθερές και κινητές υπηρεσίες ανήκουν σε ξεχωριστές αγορές 

• Εάν οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις (σε γεωγραφικούς αριθµούς) 

ανήκουν σε ξεχωριστές αγορές προϊόντων 

• Εάν οι σταθερές κλήσεις σε κινητούς αριθµούς εµπίπτουν σε ξεχωριστές 

αγορές; 

• Εάν οι σταθερές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς σταθερούς αριθµούς 

(περιλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς που χρησιµοποιούνται 

για υπηρεσίες Internet) εµπίπτουν σε ξεχωριστές αγορές 

• Εάν οι κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας µέσω VoIP ανήκουν σε ξεχωριστή 

σχετική αγορά προϊόντων 

• Εάν οι διεθνείς κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστή σχετική αγορά προϊόντων 

• Εάν υπάρχουν χωριστές αγορές για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, 

και 

• Το γεωγραφικό εύρος των σχετικών αγορών.  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν παράγοντες από πλευράς προσφοράς και ζήτησης 

υποδεικνύουν ότι η οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων ανήκουν σε ξεχωριστές 

αγορές. Συµπεραίνοντας ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων είναι λειτουργικά 

διαφορετικές, η ΕΕΤΤ σηµείωσε την σχετική φύση της ζήτησης για τις υπηρεσίες 

πρόσβασης. Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης και 

κλήσεων ανήκουν σε διακριτές αγορές.  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε περαιτέρω εάν οι κλήσεις από σταθερό και οι κλήσεις από 

κινητό ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Κατά την ανάλυσή της, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη 

της πελάτες που έχουν τόσο σταθερή όσο και κινητή σύνδεση (που µπορούν να κάνουν 

και τους δύο τύπους κλήσεων) και πελάτες χωρίς σταθερή σύνδεση (που µπορούν να 

κάνουν µόνο κλήσεις από κινητό). Έχοντας σηµειώσει την πιθανότητα για µονόπλευρη 
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υποκατάσταση µεταξύ υπηρεσιών κλήσεων από σταθερό και από κινητό, η ΕΕΤΤ 

εξέτασε το βαθµό στον οποίο λειτουργικές διαφορές (συµπεριλαµβανοµένων ποιοτικών) 

επιδρούν στην ως άνω υποκατάσταση. Για αυτό το σκοπό παρακολούθησε τους όγκους 

κίνησης τα τελευταία χρόνια τόσο των σταθερών όσο και των κινητών εκκινουµένων 

κλήσεων (σε διάφορους τύπους καλούµενων µερών). Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να 

αντικατοπτρίζουν συνολική αύξηση στον τοµέα και όχι τόσο υποκατάσταση µεταξύ 

σταθερών και κινητών. Επιπλέον µε εξαίρεση ορισµένους µεγάλους χρήστες κινητών 

(όταν κάνουν εθνικές κλήσεις) είναι πάντα φθηνότερο να καλεί κάποιος (είτε σταθερά 

είτε κινητά) από έναν σταθερό αριθµό. Η ΕΕΤΤ δεν διέγνωσε παράγοντες από πλευράς 

προσφοράς που να υποδεικνύουν την επέκταση της σχετικής αγοράς ώστε να 

περιλαµβάνει κλήσεις από κινητό.  

Κατά την ανάλυσή της όπου προσδιόρισε διαφορετικές αγορές για αστικές και 

εθνικές κλήσεις, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την αρχική άποψη ότι οι εν λόγω τύποι κλήσεων δεν 

θεωρούνται ως υποκατάστατα από τους πελάτες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι τοπικές και 

υπεραστικές σταθερές κλήσεις ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων.  

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς και οι υπεραστικές κλήσεις εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Ενώ οι 

σταθερές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα, τα 

στοιχεία της αγοράς που έχει στην κατοχή της η ΕΕΤΤ τείνουν να επιβεβαιώνουν ότι οι 

πελάτες θεωρούν αυτές τις κλήσεις (µαζί µε τις κλήσεις σε κινητά) να εµπίπτουν σε µια 

ευρύτερη οµάδα σταθερών εκκινούντων κλήσεων που οι πελάτες αποκτούν από έναν 

πάροχο.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κλήσεις µέσω VoIP δεν ανήκουν σε ξεχωριστή  αγορά, 

αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε VoIP κλήσεις και κλήσεις 

µέσω της κλασσικής τηλεφωνίας καθώς επίσης και το εµβρυακό στάδιο του 

συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας.  Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στην αγορά και αν είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε 

µελλοντική ανάλυση.    

Η εξέταση από την ΕΕΤΤ των υπηρεσιών διεθνών κλήσεων επιβεβαίωσε ότι οι εν 

λόγω κλήσεις δεν αποτελούν υποκατάστατα των υπηρεσιών εθνικών κλήσεων. Τα 

στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ υπέδειξαν ότι οι πελάτες επιλέγουν τον 
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πάροχο τους για διεθνείς κλήσεις επί τη βάσει της τιµολόγησης των προορισµών εκείνων 

που χρησιµοποιούν περισσότερο. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ κατάληξε ότι από πλευράς 

υποκατάστασης προσφοράς, οι πάροχοι σε συγκεκριµένες οδούς αποκτούν τα 

απαραίτητα προϊόντα που θα τους επέτρεπαν να µεταστραφούν στην παροχή άλλων 

οδών. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχει µια ενιαία αγορά για διεθνείς κλήσεις 

στην Ελλάδα.  

Επιπλέον η ΕΕΤΤ εξέτασε κατά πόσο υφίστανται διαφορετικές αγορές για 

οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.  Σε γενικές γραµµές, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι 

δυναµικές από πλευράς ζήτησης που παρουσιάζονται στην αγορά, δεν παρέχουν σαφή 

και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για τον διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη 

οικιακούς χρήστες, ούτε για τον χαρακτηρισµό ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού 

και ως εκ τούτου δεν υποδεικνύουν τον ορισµό χωριστών σχετικών αγορών για 

υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας ανάλογα µε το εάν αυτές αποκτώνται από 

οικιακούς ή µη-οικιακούς χρήστες. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις των δυναµικών της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

καλύπτει η παρούσα εξέταση. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την άποψη ότι υπάρχει µία ξεχωριστή εθνική αγορά για 

κάθε σχετική αγορά προϊόντων. Αυτή η άποψη βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
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2.3. Ανάλυση Αγοράς 

2.3.1. Ιστορικό 

Έχοντας πρώτα ορίσει τις σχετικές αγορές (βλέπε Ενότητα 2), η ΕΕΤΤ καλείται 

να προβεί σε ανάλυση σχετικά µε το εάν οι σχετικές αγορές είναι επαρκώς 

ανταγωνιστικές µε αναφορά στο εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις θεωρούνται ότι 

κατέχουν ΣΙΑ στις  αγορές αυτές. Στο σηµείο 27 του Προοιµίου της Οδηγίας Πλαίσιο 

αναφέρεται ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική “όταν υπάρχουν µία 

ή περισσότερες επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά”.  Το Άρθρο 14 της Οδηγίας 

Πλαίσιο, που αντανακλά τη σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, αναφέρει 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 συγκεκριµένη αγορά, δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα σηµαντική ισχύ σε µια στενά 

συνδεδεµένη αγορά, εάν οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι 

δυνατή η επέκταση της ισχύος που κατέχει η επιχείρηση στην πρώτη αγορά στην 

συνδεδεµένη αγορά µε αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της ισχύος της εν λόγω επιχείρησης 

στην αγορά.35   

Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ καλείται να αξιολογήσει τη ΣΙΑ 

σύµφωνα µε το Κοινοτικό δίκαιο και να λάβει υπόψη «στο µέγιστο δυνατό βαθµό» τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ.36 Τα κριτήρια που θεωρούνται σηµαντικά στο 

                                                 

35  Οδηγία Πλαίσιο, άρθρο 14(3). 

36  Οδηγία Πλαίσιο, άρθρο 16(1). 
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ζήτηµα της ΣΙΑ στην παροχή σταθερών λιανικών κλήσεων αναλύονται κατωτέρω, και 

συµπεριλαµβάνουν: 

• Τη σχετική ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά µε αναφορά στο µερίδιο αγοράς, 

τόσο σε σχέση µε άλλους παρόχους όσο και εν όψει της εξέλιξης της 

αγοράς 

• Την πιθανότητα ύπαρξης δυνητικού ανταγωνισµού ικανού να ασκήσει 

ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν όψει των φραγµών εισόδου, των 

φραγµών µεταστροφής και των φραγµών επέκτασης, και 

• Την έλλειψη αντισταθµιστικής αγοραστικής δύναµης των πελατών. 

2.3.2. Η δοµή της Αγοράς 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, οι λιανικές 

σταθερές κλήσεις δύνανται να παρέχονται µε έναν από τους κάτωθι δύο τρόπους: 

• Από έναν πάροχο πρόσβασης ο οποίος χρησιµοποιεί το δικό του δίκτυο 

για να µεταδώσει τις κλήσεις. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αποτελεί µακράν τον 

µεγαλύτερο πάροχο σε αυτό το µέρος της αγοράς. Υπάρχει πολύ 

περιορισµένη ανάπτυξη εναλλακτικών υποδοµών στην Ελλάδα, πέραν 

αυτών των παρόχων κινητής.37 

• Από έναν έµµεσο πάροχο πρόσβασης, ειδικότερα από έναν πάροχο 

επιλογής ή προεπιλογής φορέα, ο οποίος πωλεί κλήσεις στον πελάτη ή σε 

κάποιον λιανέµπορο. Ο πελάτης, δύναται να επιλέξει να αγοράσει αστικές 

κλήσεις, εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων σε κινητά 

και σε άλλους µη γεωγραφικούς αριθµούς) και/ή διεθνείς κλήσεις από τον 

εναλλακτικό πάροχο ή να τις αγοράσει ανά κλήση.38 

                                                 
37 Βλέπε σχετική συζήτηση στη διαβούλευση σχετικά µε τις αγορές λιανικής πρόσβασης. Επί του 

παρόντος υπάρχουν 24 αδειοδοτηµένοι σταθεροί πάροχοι φωνητικής τηλεφωνίας που παρέχουν υπηρεσίες εκ των 

οποίων 13 προσφέρουν εµπορικά υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας µέσω µισθωµένων ή αυτοπαρεχόµενων 

δικτύων.  

38 ∆ώδεκα  (12) εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν τις λιανικές υπηρεσίες φωνής τους µέσω 

προεπιλογής φορέα.  
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2.3.3. Μερίδια Αγοράς 

Ο υπολογισµός των µεριδίων αγοράς αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κριτήριο στα 

πλαίσια της εκτίµησης του εάν υφίσταται ΣΙΑ - δεσπόζουσα θέση. 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 - ΣΙΑ.  

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 θέσης,39 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 των οικονοµικών χαρακτηριστικών της σχετικής 

αγοράς προτού καταλήξουν στο συµπέρασµα αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ.40  

Ο καθορισµός των µεριδίων αγοράς εξαρτάται από τον ακριβή ορισµό αγοράς 

που υιοθετείται. Όπως σηµειώθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, οι 

σχετικές αγορές, είναι αυτές των δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση στην Ελλάδα. Ειδικότερα: 

Αγορές αστικών και εθνικών κλήσεων 

• Αστικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς πελάτες και µη οικιακούς 

πελάτες 

• Εθνικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς πελάτες και µη οικιακούς 

πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των 

κλήσεων από σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους 

υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν και τις κλήσεις dial-up προς 

το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

Αγορά ∆ιεθνών κλήσεων 

                                                 

39  Κατευθυντήριες Γραµµές, παράγραφος 75.  

40  Κατευθυντήριες Γραµµές, παράγραφος 78.  
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• ∆ιεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς χρήστες και µη οικιακούς 

χρήστες.  

Αγορές Αστικών και Εθνικών κλήσεων 

Βάσει του εξερχόµενου όγκου, το µερίδιο αγοράς του ΟΤΕ για το 2005 ανέρχεται 

στο 74,08 % στην αγορά αστικών κλήσεων και στο 90,60% στην αγορά εθνικών 

κλήσεων (περιλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των κλήσεων από σταθερό 

προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν και 

τις κλήσεις dial-up προς το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ-ΠΕΑΚ, τις κλήσεις 

µεριζόµενου κόστους 801, τις κλήσεις ατελούς χρέωσης 800, τις κλήσεις σε υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας και τις κλήσεις σε σύντοµους κωδικούς). 

Η διαχρονική εξέλιξη αυτών των µεριδίων του ΟΤΕ παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αγορές ∆ιεθνών κλήσεων 

  Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά 

αστικών κλήσεων βάσει του 

εξερχόµενου όγκου – βλ. 

Σηµείωση α 

Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά εθνικών 

κλήσεων, βάσει του εξερχόµενου 

όγκου – βλ. Σηµείωση β  

2002 98,92% 98,83% 

2003 87,06% 94,52% 

2004 78,03% 91,83% 

2005 74,08% 90,60% 

Σηµειώσεις: 

α. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει επιπρόσθετα τις 

(τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

β. Εδώ περιλαµβάνονται: υπεραστικές, κλήσεις από σταθερό προς κινητό, κλήσεις σε 

παρόχους υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν τις κλήσεις dial-up προς το Internet 

µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ-ΠΕΑΚ, τις κλήσεις µεριζόµενου κόστους 801, τις κλήσεις 

ατελούς χρέωσης 800, τις κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και τις κλήσεις σε 

σύντοµους κωδικούς. Σηµειώνεται ότι έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη 

δεν περιλαµβάνει τις (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 
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Βάσει του εξερχόµενου όγκου (συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων µε χρήση 

προπληρωµένων καρτών), το µερίδιο του ΟΤΕ στην αγορά διεθνών κλήσεων, εκτιµάται 

για το 2005 στο 48,70%. Στην αγορά διεθνών κλήσεων τα αποτελέσµατα της επιλογής 

και προεπιλογής φορέα φαίνεται να έγιναν περισσότερο αισθητά από ότι στις υπόλοιπες 

αγορές των δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή 

θέση, καθότι το µερίδιο αγοράς του ΟΤΕ για τις αγορές αυτές έχει υποστεί την 

µεγαλύτερη µείωση συγκριτικά µε τα µερίδιά του στις υπόλοιπες αγορές. Το επίπεδο του 

µεριδίου αγοράς ωστόσο υποδηλώνει ξεκάθαρα ‘δεσπόζουσα θέση’ ελλείψει πειστικών 

αποδείξεων από άλλους παράγοντες ότι η αγορά υπόκειται σε ανταγωνισµό. Η 

διαχρονική εξέλιξη του µεριδίου αγοράς παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. ∆υνητικός Ανταγωνισµός και Φραγµοί Εισόδου και 

Επέκτασης 

Παρά την ύπαρξη πολύ υψηλών µεριδίων αγοράς, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση του ΟΤΕ για κάθε µία από τις σχετικές αγορές, µπορεί θεωρητικά να υπάρξει 

ανταγωνιστικός περιορισµός εάν είναι εφικτή σηµαντική είσοδος στην αγορά. Συνεπώς, 

η απειλή εισόδου στην αγορά, είτε µακροπρόθεσµα είτε βραχυπρόθεσµα, είναι ένας από 

τους βασικούς ανταγωνιστικούς περιορισµούς για τους κοινοποιηµένους φορείς, 

τουλάχιστον όταν η είσοδος είναι πιθανή (και όχι υποθετική), έγκαιρη και σηµαντική. Η 

απειλή εισόδου µειώνεται από την ύπαρξη φραγµών εισόδου. 

∆υνητικός Ανταγωνισµός/Φραγµοί Εισόδου 

  Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά διεθνών 

κλήσεων, βάσει του εξερχόµενου 

όγκου (συµπεριλαµβανοµένων 

κλήσεων µέσω χρήσης 

προπληρωµένων καρτών) 

2002 93,27% 

2003 72,99% 

2004 57,89% 

2005 48,70% 
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Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι παραµένουν φραγµοί εισόδου στις αγορές των σταθερών 

λιανικών κλήσεων. Ενώ είναι δυνατόν να εισέλθει κάποιος στην αγορά χωρίς να προβεί 

σε σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµή, απαιτούνται επενδύσεις για τις πωλήσεις, για την 

προώθηση των προϊόντων και την τιµολόγησή τους, για την εξυπηρέτηση πελατών κοκ. 

Επιπροσθέτως, η σχέση που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ του πελάτη και του παρόχου που 

του παρέχει δίκτυο, δίνει τη δυνατότητα και τα µέσα στον τελευταίο να ‘ανακτήσει’ τους 

όποιους πελάτες αποχωρήσουν από αυτόν.41  Η πιθανότητα να φύγουν οι πελάτες 

γρήγορα από κάποιον νεοεισερχόµενο αυξάνει περαιτέρω το κόστος του καθότι 

επιβάλλει την συνεχή ‘υπεράσπιση’ των πελατών του.   

Σε ορισµένα άλλα Κράτη Μέλη, οι (Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές – ΕΡΑ) 

επεδίωξαν να µειώσουν τους φραγµούς εισόδου που υφίστανται λόγω της µόνιµης 

σχέσης ‘πρόσβασης’ του δεσπόζοντος φορέα εκµετάλλευσης µε τους πελάτες του, 

καθιστώντας υποχρεωτική τη Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών (WLR), µέσω της οποίας 

ένας πάροχος κλήσεων δύναται να παρέχει στους πελάτες του ένα πακέτο κλήσεων και 

πρόσβασης. Συχνά, το ως άνω ρυθµιστικό µέτρο επιβλήθηκε στα πλαίσια της εξέτασης 

της αγοράς χονδρικής εκκίνησης κλήσεων. Οι ΕΡΑ θεωρούν ότι οι ως άνω προσφορές 

WLR παρέχουν όχι µόνο τη δυνατότητα επιλογής ενιαίας τιµολόγησης αλλά επιτρέπουν 

επίσης στον πάροχο κλήσεων να συνδυάζει διάφορες ελαστικές τιµολογιακές δοµές και 

δέσµες πρόσβασης/κλήσεων. Η ΕΕΤΤ πρότεινε επίσης την ως άνω ρυθµιστική 

υποχρέωση στα πλαίσια της εξέτασης της αγοράς για τις αγορές λιανικής πρόσβασης, αν 

και η εν λόγω υποχρέωση είναι το ίδιο κατάλληλη και για τη χονδρική εκκίνηση 

κλήσεων. Όπως υποδεικνύουν τα ανωτέρω, η WLR δύναται να θεωρηθεί είτε ως µια 

υπηρεσία απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παροχής λιανικής πρόσβασης από έναν 

πάροχο υπηρεσιών που δεν έχει τεχνικό έλεγχο της σύνδεσης πρόσβασης, ή ως µια 

υπηρεσία που αποτελεί το χαµηλότερο σκαλοπάτι στην σκάλα των επενδύσεων 

χονδρικής πρόσβασης.  

Επιπροσθέτως, ο ΟΤΕ έχει πλεονεκτήµατα κόστους έναντι των νεοεισερχόµενων 

λόγω των οικονοµιών κλίµακος και σκοπού που πηγάζουν από τα κοινά στοιχεία και 

                                                 
41Βλέπε επίσης συζήτηση στην 11η Εκθεση όπου αναλύεται η αρνητική επίδραση της πολιτικής ‘επανάκτησης 

πελατώ’..  
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προϊόντα για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών. Οι οικονοµίες σκοπού σχετίζονται 

µε την ύπαρξη µιας ευρείας γκάµας υπηρεσιών µε κοινά κόστη καθώς ο πάροχος δύναται 

να ανακτήσει τα κοινά κόστη από την κάθε υπηρεσία. Οι οικονοµίες κλίµακας 

σχετίζονται µε την ύπαρξη µεγαλύτερων όγκων για την κάθε υπηρεσία καθώς το κόστος 

για την παροχή µιας µονάδας µειώνεται δεδοµένου ότι ο πάροχος δύναται να µοιράσει τα 

κόστη ανάµεσα σε περισσότερες µονάδες.  

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η επίδραση των αποτελεσµάτων των οικονοµιών κλίµακας 

και σκοπού, αν και σηµαντική, είναι σχετικά πιο περιορισµένη στις αγορές κλήσεων από 

ότι στις αγορές πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο εναλλακτικός πάροχος δύναται να 

χρησιµοποιήσει το δίκτυο του δεσπόζοντος φορέα εκµετάλλευσης χωρίς να χρειάζεται να 

υποστεί τα κόστη επένδυσης που συνδέονται µε νέες υποδοµές. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ τονίζει 

επίσης ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι κατάφεραν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους στις 

αγορές κλήσεων συνεπεία των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τους επέτρεψαν να 

αποκτούν τα σχετικά προϊόντα χονδρικής σε κοστοστρεφείς τιµές. 

Τονίζεται ότι οι φραγµοί εισόδου πιθανόν να ήταν πολύ χαµηλότεροι εάν ο ΟΤΕ 

υλοποιούσε πλήρως και συµµορφωνόταν µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται σε επίπεδο χονδρικής. Προς το παρόν οι φραγµοί εισόδου θεωρούνται 

επαρκώς υψηλοί ώστε να υποστηρίζεται το συµπέρασµα περί ΣΙΑ του ΟΤΕ δεδοµένου 

ότι: 

• ο OTE δεν συµµορφώνεται επαρκώς µε τις υποχρεώσεις του στις 

χονδρικές αγορές ∆ιασύνδεσης (αγορές υπ. Αριθ. 8-9-10 της σχετικής 

Σύστασης), και για την παροχή ΑΠΤΒ και  

• η Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών δεν εφαρµόζεται επί του παρόντος. 

∆εδοµένου ότι σηµαντικές κανονιστικές υποχρεώσεις στο επίπεδο χονδρικής, 

πρόκειται να εφαρµοσθούν υπό το νέο καθεστώς, θα απαιτηθεί τουλάχιστον η πάροδος 

του χρονικού διαστήµατος για το οποίο γίνεται η παρούσα ανάλυση προκειµένου να 

υπάρξει κάποια επίδραση στον ανταγωνισµού στο επίπεδο λιανικής. 

Στην περίπτωση που εφαρµοσθούν αποτελεσµατικά οι υποχρεώσεις που αφορούν 

την επιλογή και προεπιλογή φορέα, τη διασύνδεση, την ΑΠΤΒ καθώς και την Χονδρική 

Εκµίσθωση Γραµµών, η ΣΙΑ του ΟΤΕ µπορεί να εκλείψει. 
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Φραγµοί Μετακίνησης 

Οι χαµηλοί φραγµοί µετακίνησης παρέχουν µια βάση επί της οποίας δύναται να 

αντικρουστεί το τεκµήριο δεσπόζουσας θέσης επί τη βάσει µεριδίων αγοράς. Επί τη 

βάσει στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η ΕΕΤΤ φαίνεται ότι η ενηµέρωση των πελατών 

αναφορικά µε τη δυνατότητά εναλλακτικών κλήσεων χρησιµοποιώντας εναλλακτικούς 

παρόχους αυξάνεται, αλλά δεν έχει φτάσει να αγγίζει την πλειοψηφία στην αγορά των 

τελικών χρηστών. Επιπλέον, όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 3.3 ανωτέρω, φαίνεται ότι 

οι διαφορές που παρατηρούνταν στο παρελθόν αναφορικά µε την επιθυµία των τελικών 

χρηστών να αποκτήσουν επιλογή/προεπιλογή για διαφορετικά είδη κλήσεων, έχουν 

εξαφανιστεί µε τον καιρό.  

∆εδοµένου ότι η τιµή εξακολουθεί να αποτελεί τον παράγοντα που καθορίζει τις 

επιλογές των πελατών αναφορικά µε την απόφασή τους να αλλάξουν παρόχο κλήσεων42, 

είναι πιθανόν ότι ένας νεοεισερχόµενος θα πρέπει να προσφέρει σηµαντικές εκπτώσεις ή 

πολύ διαφοροποιηµένες υπηρεσίες προκειµένου να ωθήσει τους πελάτες να 

µετακινηθούν σε αυτόν. Η πρώτη στρατηγική ωστόσο είναι δύσκολη δεδοµένου ότι ο 

νεοεισερχόµενος εξαρτάται από τα χονδρικά προϊόντα του πρώην δεσπόζοντα φορέα 

εκµετάλλευσης προκειµένου να παρέχει τα λιανικά προϊόντα του. Επιπροσθέτως, η 

επικέντρωση των εναλλακτικών παρόχων σε ανταγωνισµό επί τη βάσει των τιµών έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη ικανότητά τους να αποκοµίσουν σηµαντικά έσοδα που θα τους 

επιτρέψουν να καλύψουν το κόστος εισόδου τους και να χρηµατοδοτήσουν την αρχική 

υπηρεσία ή επιπλέον καινοτόµες υπηρεσίες ανά πελάτη ή την παροχή επιπρόσθετων 

υπηρεσιών.  

2.3.5. Έλλειψη Αντισταθµιστικής Αγοραστικής Ισχύος 

 

Εάν ένας πάροχος ασκεί πρακτικές που συνιστούν πιθανή εκµετάλλευση της 

αγοραστικής του ισχύος, οι πελάτες τους µπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 

αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ έναντι των πρακτικών αυτών. Όταν οι αγοραστές είναι 

                                                 
42  Σύµφωνα µε την έρευνα καταναλωτών της ΕΕΤΤ που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2005, οι ‘χαµηλές 

χρεώσεις’ θεωρούνται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας από τους καταναλωτές µε σταθερή σύνδεση στο σπίτι τους.  
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µεγάλοι και ισχυροί, µπορεί να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν αποτελεσµατικά σε 

µια απόπειρα αύξησης των τιµών από τους πωλητές. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την πιθανότητα 

και/ή την ύπαρξη τέτοιας αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος αλλά κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς µπορεί να υπάρχει µόνο όπου οι 

µεγάλοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα (εντός εύλογου χρόνου) να στραφούν σε 

αξιόπιστες εναλλακτικές (π.χ. να µην αγοράζουν καθόλου ή να αλλάξουν προµηθευτή) 

ως αντίδραση σε µια αύξηση τιµών ή απειλούµενη αύξηση τιµών. 

Η ΕΕΤΤ δεν διαπίστωσε ενδείξεις αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος σε 

οποιαδήποτε εκ των αγορών λιανικών σταθερών φωνητικών κλήσεων για την παροχή 

αστικών, εθνικών και διεθνών κλήσεων. Οι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας είναι σε 

µεγάλο βαθµό οµοιογενείς και υπάρχει περιορισµένο πεδίο για καινοτοµίες από πλευράς 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ως εκ τούτου, οι διαπραγµατεύσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά στη τιµή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι υπάρχει περιορισµένη εναλλακτική υποδοµή στην 

Ελλάδα σηµαίνει ότι οι αξιόπιστοι εναλλακτικοί προµηθευτές στους οποίους δύνανται να 

σκεφτούν να µεταπηδήσουν οι πελάτες, πρέπει να αποκτήσουν χονδρικά προϊόντα από 

τον ΟΤΕ προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Η επιλογή και η 

προεπιλογή φορέα επιτρέπουν στους πελάτες να αποκτήσουν λιανικές υπηρεσίες από 

τους εναλλακτικούς παρόχους. Ωστόσο δεν έχουν επίδραση στο βαθµό στον οποίο οι 

εναλλακτικοί πάροχοι εξαρτώνται από τα χονδρικά προϊόντα του ΟΤΕ προκειµένου να 

µπορούν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες.  

Αυτή η εξάρτηση έχει επίδραση στην ικανότητα των πελατών να απειλήσουν 

πειστικά να µεταπηδήσουν σε εναλλακτικούς παρόχους, καθότι ο ΟΤΕ µπορεί να 

επηρεάσει τόσο το είδος όσο και την ποιότητα των χονδρικών  υπηρεσιών που είναι 

διαθέσιµες στους εναλλακτικούς παρόχους και µέσω της χονδρικής τιµολόγησης µπορεί 

να περιορίσει τα λιανικά τους περιθώρια.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν περιορισµένες ενδείξεις ότι ασκείται 

αντισταθµιστική αγοραστική δύναµη. 



 

 78

2.3.6. Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές 

Μια σειρά καταγγελιών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της ΕΕΤΤ αναφορικά µε 

αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές του ΟΤΕ στην παροχή σταθερών τηλεφωνικών 

υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι συναφείς ακροάσεις που έχουν 

διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, υποδεικνύουν ότι ο ΟΤΕ είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τη 

δεσπόζουσα θέση του παρά την ύπαρξη διαφόρων υποχρεώσεων που του έχουν 

επιβληθεί επί τη βάσει του προηγούµενου καθεστώτος. Ειδικότερα οι Πάροχοι 

κατήγγειλαν στην ΕΕΤΤ ότι ο ΟΤΕ προβαίνει σε: 

 

• Παράνοµη χρήση και αξιοποίηση προσωπικών δεδοµένων/ στοιχείων 

συνδροµητών, τα οποία ο ΟΤΕ Α.Ε. έχει συλλέξει λόγω της υποβολής σε 

αυτόν αιτήσεων ενεργοποίησης της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα, στα 

πλαίσια επανακτητικής εκστρατείας-καµπάνιας (win back campaign) κατά 

παράβαση διατάξεων του ΥΠ∆ 2003 (ΑΠ ΕΕΤΤ 278/64/15-4-2003, ΦΕΚ 

457/Β/2003). Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των εταιρειών, ο ΟΤΕ Α.Ε., 

κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, κάνει χρήση των στοιχείων που 

γνωρίζει από τη µεταξύ τους διασύνδεση, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να 

µεριµνά ώστε να µην υφίσταται καµία επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ τµηµάτων χονδρικής και λιανικής του που 

διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα συνδροµητών 

εναλλακτικών παρόχων. 

• Στοχευµένη προσέγγιση συνδροµητών των Εταιρειών µε χρήση 

προνοµιακών πληροφοριών, 

• Παραπλανητική πληροφόρηση συνδροµητών των Εταιρειών σχετικά 

αφενός µε τις ισχύουσες διαφορές τιµολογίων τους και του ΟΤΕ και 

αφετέρου µε την αξιοπιστία τους στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

• Παραβίαση της προβλεπόµενης διαδικασίας ενεργοποίησης και 

κατάργησης της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Κανονισµό Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα, όπως ίσχυε κατά 
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την ηµεροµηνία διεξαγωγής της εν λόγω ακρόασης43, το Υπόδειγµα 

Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 

για το έτος 2003 και σχετικό προσάρτηµα σε αυτό σχετικά µε την παροχή 

της Προεπιλογής Φορέα44.Συγκεκριµένα, οι εταιρείες κατήγγειλαν ότι ο 

ΟΤΕ, κατά παράβαση της προβλεπόµενης στον Κανονισµό Προεπιλογής 

Φορέα διαδικασίας, προβαίνει σε 

 

o α) άρνηση ενεργοποίησης νέων αιτήσεων Προεπιλογής Φορέα, µετά 

από διενέργεια «ελέγχου βουλήσεως» του συνδροµητή, στο πλαίσιο 

σχετικής ανακοίνωσης του ΟΤΕ περί πραγµατοποίησης 

δειγµατοληπτικών ελέγχων πραγµατικής δήλωσης των συνδροµητών 

να ενεργοποιήσουν Προεπιλογή Φορέα, και σε 

o β) µονοµερή κατάργηση των αιτήσεων προεπιλογής, µε λανθασµένη 

ενηµέρωση των καταναλωτών ως προς τη διαδικασία κατάργησης 

προεπιλογής και µη ενηµέρωση του δικτύου πωλήσεων από τον 

ΟΤΕ Α.Ε., αλλά και περαιτέρω µη γνωστοποίηση του αιτήµατος 

κατάργησης από τον Προεπιλεγµένο στον ΟΤΕ Α.Ε. 

• Μη σύνταξη Κώδικα ∆εοντολογίας. 

 

Στα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα εξεδόθη προσωρινή διαταγή υπέρ των 

καταγγελλόντων εντούτοις τα ασφαλιστικά απορρίφθηκαν στη συνέχεια λόγω µη 

απόδειξης συνδροµής της προϋπόθεσης του κατ' επείγοντος. Με την προσωρινή διάταξη 

ο ΟΤΕ κλήθηκε όπως: 

• Απέχει από κάθε ενέργεια κατάργησης προεπιλογής συνδροµητών κατά 

παράβαση της διαδικασίας κατάργησης προεπιλογής η οποία προβλέπεται 

στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 254/70/31-05-02 "Κανονισµός Εισαγωγής 

της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά" (ΦΕΚ 773/Β/2002), όπως 

                                                 
43 Απόφαση της ΕΕΤΤ 254/70/2002, τροποποιηθείσα. 

44 ΑΠ ΕΕΤΤ 269/66/31-12-2002 «Έγκριση Προσαρτήµατος στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του 

ΟΤΕ σχετικά µε την Παροχή της Προεπιλογής Φορέα» 
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ισχύει τροποποιηθείσα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 339/32/30-12-2004 

«Τροποποίηση του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην 

Ελληνική Αγορά», (ΦΕΚ 38/Β/2005), και συγκεκριµένα να προβαίνει στη 

σχετική κατάργηση µόνο εφόσον και αφότου αποσταλεί σε αυτόν από τον 

πάροχο η σχετική αίτηση του συνδροµητή και όπως 

• Προβαίνει σε άρνηση ενεργοποίησης προεπιλογής συνδροµητών σε 

συνέχεια της υποβολής σε αυτόν σχετικής αίτησης συνδροµητή από 

πάροχο, µόνο για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στον ως άνω 

Κανονισµό.   

 

Ενώ παράλληλα απειλήθηκε επιβολή διοικητικού προστίµου για κάθε κατάργηση 

ή άρνηση ενεργοποίησης προεπιλογής συνδροµητή κατά παράβαση της προσωρινής 

διάταξης45. 

2.3.7. Εκπλήρωση των κριτηρίων που επιβάλλουν την «εκ των 

προτέρων» ρύθµιση σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Κανονιστικό Πλαίσιο 

I. Εισαγωγή 

Στις 28 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ένα Σχέδιο Σύστασης  

για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση (η ‘Σύσταση’) .46 Το Σχέδιο Σύστασης το 

οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάµενη Σύσταση, θέτει µεταξύ άλλων τρία 

                                                 
45Επ' αυτού, διενεργήθηκε ακρόαση (κύρια διαδικασία) για το ενδεχόµενο κατάπτωσης του 

προβλεπόµενου στην Προσωρινή ∆ιάταξη προστίµου καθώς και κύρια διαδικασία επί των ως άνω 

καταγγελιών επί των οποίων επίκειται η έκδοση της Απόφασης.  

46 Βλέπε Staff Working Document της Επιτροπής –∆ηµόσια ∆ιαβούλευση στο Σχέδιο Σύστασης της 

Επιτροπής  για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών  , SEC(2006) 837, 28 Ιουνίου 2006.  
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κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αξιολογεί µια ΕΡΑ, εν προκειµένω η ΕΕΤΤ, κατά την 

εκτίµηση της αναγκαιότητας εκ των προτέρων κανονιστικής παρέµβασης σε µια 

επιµέρους αγορά προϊόντος (η οποία δεν περιλαµβάνεται σε αυτές που αναφέρονται 

συγκεκριµένα στη Σύσταση).  

Για τις αγορές που περιλαµβάνονται στη Σύσταση, δηµιουργείται για τις ΕΡΑ 

τεκµήριο ότι τα τρία κριτήρια πληρούνται. Εντούτοις, κάθε ΕΡΑ δικαιούται να επιλέξει 

να καθορίσει κατά πόσο τα εν λόγω κριτήρια πληρούνται ή όχι για τη συγκεκριµένη 

αγορά την οποία αναλύει. Περαιτέρω, κάθε ΕΡΑ δικαιούται, βάσει των διατάξεων της 

Σύστασης, να καθορίσει µια νέα σχετική αγορά προϊόντος εφόσον εντοπίζει µια 

περίπτωση στην οποία οι καταναλωτές υφίστανται ζηµία η οποία δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί επαρκώς µε την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε µια σχετική 

αγορά από αυτές που ορίζονται στη Σύσταση. Κατά τον ορισµό της νέας σχετικής 

αγοράς η ΕΡΑ οφείλει να διασφαλίσει ότι η εν λόγω αγορά: 

• ορίζεται επί τη βάσει των αρχών του ανταγωνισµού όπως αυτές 

αναπτύσσονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισµό της 

σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού47, 

• συνάδει µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής 48σχετικά µε την 

ανάλυση αγορών και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά, 

και  

• πληρεί τα τρία βασικά κριτήρια τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. 

Στην αναθεωρηµένη Σύσταση, η Επιτροπή  επισηµαίνει ότι στις περιπτώσεις όπου 

προτείνεται ότι κάποιες από τις αγορές θα αφαιρεθούν από τη Σύσταση, στο ενδιάµεσο 

χρονικό διάστηµα µεταξύ της δηµοσίευσης του Σχεδίου Σύστασης και την τελική υιοθέτησή 

της, η κάθε ΕΡΑ οφείλει να προσαρτά στην ανάλυσή της το αιτιολογικό βάσει του οποίου 

θεωρεί ότι πληρούνται τα τρία κριτήρια. Μετά την τελική υιοθέτηση και θέση σε ισχύ 
                                                 

47 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους 

σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού.ΕΕ. [1997] C372/5.  

 48Βλέπει τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής σχετικά µε την ανάλυση αγορών και την εκτίµηση 

της σηµαντικής ισχύος στην αγορά σύµφωνα µε το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ΕΕ [2002] C165/6. 
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της τελικής Σύστασης οι ΕΡΑ δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να αποδεικνύουν στην 

Επιτροπή την πλήρωση των τριών κριτηρίων για τις αγορές που ορίζονται στην Σύσταση. 

II. Τα  Ex Ante κριτήρια  

Η Σύσταση προσδιορίζει τρία κριτήρια τα οποία όταν εκτιµάται ότι συντρέχουν 

σωρευτικά, θεωρούνται κατάλληλα για τον προσδιορισµό των αγορών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση, και συγκεκριµένα: 

(1) Η ύπαρξη υψηλών φραγµών εισόδου. 

(2) Η έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού πίσω από τους υφιστάµενους φραγµούς 

εισόδου. 

(3) Η έλλειψη αποτελεσµατικότητας των ex post κανόνων του ανταγωνισµού 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες της αγοράς οι οποίες 

εντοπίσθηκαν στην υπό εξέταση σχετική αγορά  

Το κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά εξετάζεται χωριστά στη συνέχεια. 

(1) Το πρώτο κριτήριο επιβάλει την εξέταση της ύπαρξης υψηλών και όχι 

µεταβατικών φραγµών εισόδου. Ιδιαίτερα σχετικοί σε αυτό το σηµείο είναι δύο τύποι 

φραγµών εισόδου στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: δοµικοί φραγµοί και νοµικοί 

ή κανονιστικοί φραγµοί. ∆οµικός φραγµός  εισόδου υφίσταται όταν το επίπεδο της 

τεχνολογίας και η σχετική δοµή κόστους, ή/και το επίπεδο της ζήτησης είναι τέτοια ώστε 

να δηµιουργούν ασύµµετρες συνθήκες µεταξύ του δεσπόζοντος παρόχου και των 

νεοεισερχοµένων οι οποίες δηµιουργούν φραγµούς ή και περιορίζουν την είσοδο τους 

στην αγορά ή την επέκτασή τους σε αυτή. Ως παράδειγµα η Σύσταση θεωρεί ότι υψηλοί 

δοµικοί φραγµοί µπορεί να εντοπισθούν στις περιπτώσεις που η αγορά χαρακτηρίζεται 

από απόλυτα πλεονεκτήµατα κόστους, σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και/ ή 

οικονοµίες σκοπού, περιορισµούς χωρητικότητας και υψηλά µη ανακτήσιµα κόστη. Οι 

νοµικοί ή κανονιστικοί φραγµοί δεν προκύπτουν από οικονοµικές συνθήκες αλλά είναι το 

αποτέλεσµα νοµοθετικών, κανονιστικών ή άλλων κρατικών µέτρων τα οποία επηρεάζουν 

άµεσα τις συνθήκες εισόδου και /ή τη θέση των παρόχων στη σχετική αγορά. Σηµαντικός 

νοµικός ή κανονιστικός φραγµός εισόδου ενδέχεται να υπάρχει όταν η είσοδος σε µια 

συγκεκριµένη αγορά γίνεται µη βιώσιµη εξαιτίας κανονιστικών απαιτήσεων και εφόσον 
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η εν λόγω κατάσταση αναµένεται να διαρκέσει για ένα προβλέψιµο χρονικό διάστηµα. 

Ως παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αναφέρεται η περίπτωση που υπάρχει νοµικός 

περιορισµός του αριθµού των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο φάσµα 

ραδιοσυχνοτήτων.  

Σηµαντική προϋπόθεση στο πρώτο κριτήριο είναι το εάν οι φραγµοί εισόδου είναι 

πιθανόν να είναι µη –προσωρινοί στα πλαίσια µιας "modified Greenfield approach" (εάν 

η σχετική υπό εξέταση αγορά δεν έχει ρυθµιστεί µε βάση το υφιστάµενο κανονιστικό 

πλαίσιο, αλλά υφίσταται ρύθµιση εκτός του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου η οποία 

λαµβάνεται υπόψη).  

(2) Το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στα δυναµικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

βάσει των οποίων δεν τείνει σε βάθος χρόνου σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Το εν 

λόγω κριτήριο είναι δυναµικό, µε την έννοια ότι λαµβάνει υπόψη έναν αριθµό 

χαρακτηριστικών δοµής και συµπεριφοράς τα οποία από την πλευρά τους καταδεικνύουν 

κατά πόσο, στο χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης, η σχετική αγορά έχει τα χαρακτηριστικά 

εκείνα τα οποία δικαιολογούν την επιβολή των κανονιστικών υποχρεώσεων που 

αναφέρονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο.  Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου κριτηρίου περιλαµβάνει την εξέταση πίσω από τους συγκεκριµένους 

φραγµούς εισόδου, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όταν µια αγορά χαρακτηρίζεται 

από υψηλούς φραγµούς εισόδου, άλλοι  δοµικοί παράγοντες ή χαρακτηριστικά της 

αγοράς και εξελίξεις ενδέχεται να σηµαίνουν ότι η αγορά τείνει προς αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό. Αυτό µπορεί να συµβαίνει σε αγορές στις οποίες ένας περιορισµένος αλλά 

επαρκής αριθµός επιχειρήσεων πίσω από τους φραγµούς εισόδου έχουν διαφορετικές 

δοµές κόστους και αντιµετωπίζουν ελαστική από άποψη τιµών, αγοραστική ζήτηση. Στις 

περιπτώσεις που οι δυναµικές στην αγορά αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς, πρέπει να δοθεί 

έµφαση ώστε να γίνει επιλογή της περιόδου εξέτασης η οποία αντικατοπτρίζει τις 

σχετικές εξελίξεις στην αγορά.  

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο αργότερα αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 

αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, τόσο πιο πιθανό είναι να πληρούται το δεύτερο 

κριτήριο.  



 

 84

(3) Το τρίτο κριτήριο εξετάζει κατά πόσο το δίκαιο του ανταγωνισµού είναι 

επαρκές να αντιµετωπίσει την αποτυχία της αγοράς (χωρίς την επιβολή εκ των προτέρων 

ρύθµισης) λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η εκ των προτέρων ρύθµιση θεωρείται κατάλληλο συµπλήρωµα στο 

δίκαιο του ανταγωνισµού στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή του τελευταίου δεν 

αντιµετωπίζει επαρκώς την αποτυχία της αγοράς. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, τέτοια 

παραδείγµατα αποτελούν περιπτώσεις όπου η απαιτούµενη ρυθµιστική υποχρέωση για 

την αντιµετώπιση της αποτυχίας της αγοράς δεν θα µπορούσε να επιβληθεί σύµφωνα µε 

το δίκαιο του ανταγωνισµού (όπως υποχρεώσεις πρόσβασης υπό ορισµένες συνθήκες ή 

υποχρεώσεις κοστολόγησης) και είναι αναγκαία παρέµβαση για την αντιµετώπιση της 

αποτυχίας της αγοράς (π.χ. ανάγκη αναλυτικής λογιστικής για ρυθµιστικούς λόγους, 

εκτίµηση κόστους, παρακολούθηση όρων συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών 

παραµέτρων), στις περιπτώσεις που απαιτείται συχνή και έγκαιρη παρέµβαση, ή όπου 

είναι ουσιώδης η ύπαρξη νοµικής βεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαφορές 

µεταξύ της εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού και της εκ των προτέρων ρύθµισης 

όσον αφορά στα µέσα που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της αποτυχίας της αγοράς, 

δεν θα έπρεπε από µόνες τους να διαφοροποιούν την κατάσταση.  

 

ΙΙΙ Εφαρµογή των εκ των προτέρων κριτηρίων στην εν λόγω διαβούλευση  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι απαιτείται η προτεινόµενη εκ των προτέρων παρέµβαση της 

στις υπό εξέταση αγορές καθότι τα τρία κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πληρούνται τόσο επί του παρόντος, καθώς και µεσοπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα. Ειδικότερα:  

 

1) Φραγµοί Εισόδου  

Όπως αναλύεται στην ενότητα 3.4 της διαβούλευσης, ο ΟΤΕ απολαµβάνει 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος στις αγορές σταθερών τηλεφωνικών κλήσεων, έστω και 

αν οι οικονοµίες κλίµακος που απολαµβάνει ο ΟΤΕ στην αγορά πρόσβασης είναι 

υψηλότερες. Υπάρχει µικρή ή και µηδαµινή πιθανότητα, οι οικονοµίες κλίµακος του 

ΟΤΕ να µειωθούν κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της παρούσας εξέτασης χωρίς 
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την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε  εναλλακτική υποδοµή  σταθερού δικτύου µε 

πανελλαδική κάλυψη   

2) ∆υναµικός Ανταγωνισµός 

Αν και ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα για κλήσεις λιανικής είναι πιο έντονος απ’ 

ό,τι στις περισσότερες άλλες αγορές, αυτό το επίπεδο ανταγωνισµού βασίζεται 

περισσότερο στη διαθεσιµότητα της δυνατότητας επιλογής/προεπιλογής φορέα (βλέπε 

σχετική συζήτηση στο τµήµα για τον Ορισµό Αγοράς της παρούσας διαβούλευσης), οι 

οποίες είναι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που δύνανται να επιβάλλονται σύµφωνα µε το νέο 

ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, σε παρόχους µε ΣΙΑ. Εν απουσία των εν λόγω ex ante 

κανονιστικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς την 

ύπαρξη οποιουδήποτε ουσιαστικού περιορισµού στην τιµολογιακή πολιτική του ΟΤΕ 

τόσο στο εγγύς µέλλον όσο και µεσοπρόθεσµα.  Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ έχει ήδη 

προβλέψει τα σηµεία όπου ο ανταγωνισµός είναι περισσότερο πιθανό να διαβρώσει τη 

ΣΙΑ του ΟΤΕ, και έχει ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα µε τις κατάλληλες ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις.  

3) Κανόνες Ανταγωνισµού 

Όπως επισηµάνθηκε και στην ενότητα 3.6, µια σειρά καταγγελιών που έχουν 

υποβληθεί ενώπιον της ΕΕΤΤ αναφορικά µε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές του ΟΤΕ 

στην παροχή σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι 

συναφείς ακροάσεις που έχουν διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, υποδεικνύουν ότι ο ΟΤΕ 

παραµένει σε θέση να χρησιµοποιεί τη δεσπόζουσα θέση του παρά την ύπαρξη διαφόρων 

ex ante υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί επί τη βάσει του προηγούµενου 

καθεστώτος. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι πληρούνται όλα τα τρία κριτήρια που 

αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Σύσταση ως βάση αξιολόγησης από µία ΕΡΑ για την 

εκτίµηση αναγκαιότητας εκ των προτέρων κανονιστικής παρέµβασης σε µία επιµέρους 

αγορά προϊόντων.  

Πέρα όλων των ανωτέρω αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ΟΤΕ έχει συστηµατικά 

προσβάλει την πλειοψηφία των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ενώπιον των ελληνικών 

δικαστηρίων, και έχει λάβει αναστολή εκτέλεσης για της πλειοψηφία των διοικητικών 

προστίµων που έχουν επιβληθεί από την ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες, υποβαθµίζεται σηµαντικά το αποτρεπτικό αποτέλεσµα της 

άσκησης από την ΕΕΤΤ των περί ανταγωνισµού αρµοδιοτήτων της. Τέλος, όπως είναι 

προφανές από τις προτεινόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις που περιγράφονται σε αυτή τη 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση,  το πρωταρχικό ζήτηµα ανταγωνισµού που πρέπει να 

αντιµετωπισθεί από την ΕΕΤΤ είναι η πιθανή υπερβολική τιµολόγηση, η οποία είναι 

αναµφισβήτητα η πιο δύσκολη περίπτωση υποθέσεων ανταγωνισµού για να αποδειχτεί, 

ιδίως όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αφορούν το βάρος απόδειξης.   

 Συµπέρασµα 

Τα τρία κριτήρια τα οποία θα δικαιολογούσαν την επιβολή ex ante  ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων ικανοποιούνται για τις διάφορες αγορές προϊόντων που αναφέρονται σε 

αυτή τη διαβούλευση και θεωρείται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλη τη διάρκεια 

του χρονικού ορίζοντα της παρούσας εξέτασης της αγοράς.  

Εντούτοις, το ανωτέρω συµπέρασµα δεν περιορίζει την ΕΕΤΤ σε κάθε επόµενη 

ανάλυση αγοράς που µπορεί να διεξάγει.  

2.3.8. Αρχικά Συµπεράσµατα 

Η εξέταση των στοιχείων της αγοράς από την ΕΕΤΤ, την οδήγησε στο 

αρχικό συµπέρασµα ότι οι σχετικές αγορές για την παροχή σταθερών κλήσεων δεν 

είναι αποτελεσµατικά ανταγωνιστικές. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι ο 

ΟΤΕ πρέπει να καθορισθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στις ακόλουθες σχετικές αγορές: 

• Αστικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

• Εθνικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

(συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των κλήσεων από 

σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους υπηρεσιών, όπου οι 

τελευταίες εµπεριέχουν τις κλήσεις dial-up προς το Internet µέσω της 

υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

• ∆ιεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς χρήστες και µη οικιακούς 

χρήστες.  
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Όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 3.2 – 3.5, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι κάποιος 

υφιστάµενος πάροχος υπηρεσιών µπορεί να ασκήσει µια ανταγωνιστική πίεση στον 

ΟΤΕ στις ως άνω τρεις σχετικές αγορές, και δεν θεωρεί ότι η ως άνω κατάσταση 

ενδέχεται να αλλάξει κατά την διάρκεια της παρούσας εξέτασης.  

Η ανάλυση για τις αγορές λιανικών αστικών κλήσεων και για τις αγορές 

λιανικών εθνικών κλήσεων υποδεικνύει ότι εν λόγω αγορές παρουσιάζουν 

αποτυχίες ανταγωνισµού και ελλείψει ρύθµισης, οι δυναµικές της αγοράς 

αδυνατούν να περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων.  

 Η ανάλυση αγοράς για τις διεθνείς κλήσεις υποδεικνύει επίσης ότι η λόγω 

αγορά παρουσιάζει επί του παρόντος αποτυχίες και ότι οι δυναµικές της αγοράς 

αδυνατούν να περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων 

ελλείψει ρύθµισης. Αυτό οφείλεται κυρίως στα πολύ υψηλά µερίδια του ΟΤΕ στις 

αγορές των διεθνών κλήσεων και στα οφέλη που έχει λόγω των οικονοµιών 

κλίµακας και σκοπού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στην εν λόγω 

αγορά δύναται να µεταβληθούν µε την πλήρη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε τις 

υποχρεώσεις του αναφορικά µε την επιλογή και προεπιλογή φορέα έχουν µια 

επίδραση στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει συνεπώς ότι 

υφίσταται δυνατότητα ανάπτυξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο µέλλον 

στην αγορά διεθνών κλήσεων σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στην αγορά των 

εθνικών  (αστικών και υπεραστικών) κλήσεων αλλά σηµειώνει ότι ακόµα και στις 

διεθνείς κλήσεις ο ανταγωνισµός δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόµα. Ως εκ τούτου 

στα πλαίσια της µακροπρόθεσµης ανάλυσής της και κατά τον σχεδιασµό των 

ρυθµιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη της την πιθανότητα να 

αναπτυχθεί περισσότερος ανταγωνισµός στην εν λόγω αγορά.  
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2.4. Προτεινόµενες Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις – Αγορές Λιανικών 

Κλήσεων 

2.4.1. Κανονιστικό Πλαίσιο 

΄Οπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ 

διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι υπάρχουν οι ακόλουθες λιανικές αγορές σταθερών 

κλήσεων στην Ελλάδα: 

• Αστικές κλήσεις 

• Εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των 

κλήσεων από σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους 

υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν και τις κλήσεις dial-up προς 

το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

• ∆ιεθνείς κλήσεις  

Η ανάλυση αγοράς στην Ενότητα 3 κατέληξε ότι υπάρχει έλλειψη 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού για όλες τις ως άνω λιανικές αγορές, και ότι ο ΟΤΕ έχει 

ΣΙΑ σε κάθε µια σχετική αγορά. 

Η ανάλυση των αγορών κλήσεων εκπονήθηκε µε βάση την υπόθεση ότι µια σειρά 

χονδρικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων θα διατηρηθούν ή θα επιβληθούν, όπως 

αναφέρθηκε και στα πλαίσια των αναλύσεων αγορών που διενέργησε η ΕΕΤΤ νωρίτερα 

ή παράλληλα µε την παρούσα ανάλυση. Οι εν λόγω αναλύσεις αγοράς αφορούν: 

• Τη χονδρική αγορά για αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους (Αγορά 11) 

• Τη χονδρική αγορά για ευρυζωνική πρόσβαση (Αγορά 12) 

• Τις χονδρικές αγορές για τα τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων 

γραµµών (Αγορές 13 και 14) 

• Τις χονδρικές αγορές για τη διασύνδεση (εκκίνηση κλήσεων, διαβίβαση 

και τερµατισµός) (Αγορές 8-10) και 

• Τις λιανικές αγορές για σταθερή πρόσβαση στενής ζώνης (Αγορές 1-2).  
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Η ΕΕΤΤ συµπέρανε ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ σε όλες τις ως άνω σχετικές 

αγορές, και πρότεινε µια σειρά ρυθµιστικών υποχρεώσεων. ∆εδοµένου ότι αυτές οι 

κανονιστικές υποχρεώσεις δεν αναµένεται να επαρκούν για να δηµιουργήσουν 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις λιανικές αγορές κλήσεων  κατά τη χρονική 

περίοδο της παρούσας ανάλυσης, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει επιπλέον 

κανονιστικές υποχρεώσεις.  

Η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωµένη, σύµφωνα µε το Άρθρο 8(2) της Οδηγίας για 

την Πρόσβαση, όταν ένας πάροχος καθορίζεται ότι έχει ΣΙΑ, να επιβάλει στον 

πάροχο αυτό τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 9 έως 13 της Οδηγίας για 

την Πρόσβαση, όπως κρίνει κατάλληλο η ΕΕΤΤ. 

Επίσης, το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία υποχρεώνει 

την ΕΕΤΤ να επιβάλει στις επιχειρήσεις που κοινοποιούνται ως έχουσες ΣΙΑ στην 

παροχή σύνδεσης και χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερή 

θέση, σύµφωνα µε το Άρθρο 16(3), να επιτρέπουν στους συνδροµητές τους να 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου παρόχου δηµόσια 

διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών: (α) ανά κλήση πληκτρολογώντας έναν 

κωδικό επιλογής φορέα, και (β) µέσω προεπιλογής, βάσει συστήµατος 

παράκαµψης των προεπιλογµένων επιλογών ανά κλήση, µε πληκτρολογηση 

προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα. 

Τέλος, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία. 

Η ΕΕΤΤ καλείται, όταν ορίζει ότι κάποια λιανική αγορά δεν είναι αποτελεσµατικά 

ανταγωνιστική και διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε 

την Οδηγία για την Πρόσβαση ή το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία δεν θα οδηγούσε σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, να επιβάλει τις 

υποχρεώσεις που κρίνει απαραίτητες για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς, στις 

επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί από την ΕΕΤΤ ως έχουσες ΣΙΑ σε µια 

συγκεκριµένη αγορά λιανικής.   

2.4.2. Η ανάγκη Ex ante Ρύθµισης 
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Ο βασικός στόχος του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου είναι να θεσπίσει 

εναρµονισµένο πλαίσιο για τη ρύθµιση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών σε όλα τα 

Κράτη-Μέλη  

 Οι Κατευθυντήριες Γραµµές49 ορίζουν ότι ο σκοπός επιβολής ex ante 

υποχρεώσεων σε παρόχους που έχουν ορισθεί ως έχοντες ΣΙΑ, είναι να διασφαλισθεί ότι 

οι πάροχοι αυτοί δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά µε σκοπό 

είτε να περιορίσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, είτε να 

επεκτείνουν την ισχύ τους αυτή σε γειτονικές αγορές. Η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει ex 

ante υποχρεώσεις µόνο σε αγορές όπου υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε 

ΣΙΑ, και όπου τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου 

του ανταγωνισµού δεν κρίνονται ως επαρκή ή άµεσα  προκειµένου να ξεπερασθεί 

πιθανή αποτυχία της αγοράς. Όταν οι αγορές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές, η ex post 

εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού µπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραµµές 

επαρκής για την αποτροπή της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης και καταχρηστικής 

εκµετάλλευσης από ένα ή περισσότερα µέρη. Όπου, για ιστορικούς λόγους, µια αγορά 

δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και/ ή υπάρχουν υψηλοί µη παροδικοί φραγµοί 

εισόδου, το δίκαιο του ανταγωνισµού δεν θεωρείται επαρκές για να προωθήσει την 

ανάπτυξη ανταγωνισµού. Οι ex ante υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ σε 

επιχειρήσεις µε ΣΙΑ αποσκοπούν στην εκπλήρωση των συγκεκριµένων στόχων που 

τίθενται στις σχετικές οδηγίες, ενώ οι ρυθµίσεις που επιβάλλονται βάσει του δικαίου του 

ανταγωνισµού αποσκοπούν στην επιβολή κυρώσεων για συµφωνίες ή καταχρηστικές 

συµπεριφορές που περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. 

 Οι ex ante ρυθµίσεις απαιτούνται στις υπό εξέταση συνθήκες προκειµένου να 

προωθήσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού, καθώς οι ex post 

ρυθµίσεις του δικαίου του ανταγωνισµού δεν είναι αποτελεσµατικές προκειµένου να 

εδραιωθεί ένα επαρκές επίπεδο ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι οι αποτυχίες της αγοράς 

που σχετίζονται µε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης θα παραµείνουν.  

                                                 

49  Κατευθυντήριες Γραµµές, Παράγραφος 16.  
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Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ καθιστούν σαφές ότι µόνο ο ορισµός µιας 

επιχείρησης ως κατέχουσας ΣΙΑ σε µια συγκεκριµένη αγορά, χωρίς την επιβολή των 

κατάλληλων κανονιστικών υποχρεώσεων δεν συνάδει µε τις διατάξεις του νέου 

κανονιστικού πλαισίου και ιδίως µε το  Άρθρου 16 (4) της Οδηγίας Πλαίσιο..50  Στην 

πραγµατικότητα, το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας Πλαίσιο ορίζει ότι οι ΕΡΑ θα πρέπει να 

επιβάλουν τουλάχιστον µία κανονιστική υποχρέωση στην επιχείρηση που έχει ορισθεί 

ως έχουσα ΣΙΑ. 

Για τους λόγους που εξηγούνται στην Ενότητα 3 ανωτέρω, η ανάλυση της ΕΕΤΤ 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ στις εθνικές λιανικές αγορές σταθερών 

κλήσεων που καλύπτονται από την παρούσα ∆ιαβούλευση. 

 

2.4.3. Προβλήµατα Ανταγωνισµού  

Τα ζητήµατα που αναφέρονται κατωτέρω περιγράφουν τα πραγµατικά και 

πιθανά προβλήµατα του ανταγωνισµού τα οποία µπορεί να εµφανισθούν στις αγορές 

λιανικών κλήσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαρίθµηση των προβληµάτων αυτών 

δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική των προβληµάτων ανταγωνισµού που έχουν 

αντιµετωπίσει οι ρυθµιστές παγκοσµίως. Όπως συµβαίνει αρκετές φορές, ορισµένα από 

αυτά τα προβλήµατα του ανταγωνισµού ή τις πιθανές αποτυχίες της αγοράς, µπορεί να 

φαίνονται υποθετικά στα πλαίσια µιας εξέτασης της αγοράς, κυρίως διότι έχουν ήδη 

αντιµετωπιστεί µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις.   

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα προβλήµατα ανταγωνισµού που ανακύπτουν λόγω της 

δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στις αγορές λιανικών κλήσεων εµπίπτουν σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: 

• ∆εσπόζουσα θέση στην αγορά 

• Κάθετη επέκταση 

• Οριζόντια επέκταση 

Τα προβλήµατα ανταγωνισµού αναλύονται µε αναφορά σε κάθε µία από αυτές 

τις κατηγορίες. 
                                                 

50  The SMP Guidelines, at Paragraph 114.  
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2.4.3.1. ∆εσπόζουσα Θέση 

Η δεσπόζουσα θέση στην αγορά µπορεί να δηµιουργήσει τις ακόλουθες µορφές 

προβληµάτων: 

• Παρεµπόδιση εισόδου: Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι σηµαντικές οικονοµίες 

κλίµακος, σκοπού και πυκνότητας σε συνδυασµό µε τα µη ανακτήσιµα 

κόστη που συνδέονται µε την κατασκευή και λειτουργία δικτύων τοπικής 

πρόσβασης, λειτουργούν ως φραγµοί εισόδου αναφορικά µε την παροχή 

κλήσεων από άµεσους παρόχους πρόσβασης. Ωστόσο, οι φραγµοί 

ελαττώνονται όταν εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά η αδεσµοποίητη 

πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και η διασύνδεση και ο πάροχος µε ΣΙΑ 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του για την πρόσβαση. 

• Καταχρηστική συµπεριφορά: Η ισχύς στην αγορά µπορεί να επιτρέψει σε 

έναν πάροχο µε ΣΙΑ να διατηρήσει τιµές που είναι υψηλότερες από αυτές 

που θα επικρατούσαν σε µια ανταγωνιστική αγορά. 

• Παραγωγική αναποτελεσµατικότητα και χαµηλή ποιότητα υπηρεσίας: 

Αντί να αντανακλάται σε υπερβολικά κέρδη, η ισχύς στην αγορά µπορεί 

να οδηγεί σε έλλειψη επενδύσεων, υπερβολικά κόστη και/ή ποιότητα 

υπηρεσίας χαµηλότερη από µία ανταγωνιστική αγορά. 

 

2.4.3.2. Κάθετη Επέκταση 

Η κάθετη επέκταση µπορεί να εµφανιστεί όταν µια εταιρία ελέγχει κάποια 

υποδοµή που είναι ουσιώδης για µια δυνητικά ανταγωνιστική λιανική αγορά. Ο κάτοχος 

του προϊόντος ανωτέρου σταδίου µπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισµό στην λιανική 

αρνούµενος την πρόσβαση ή περιορίζοντας την πρόσβαση στο προϊόν του 

χρησιµοποιώντας τιµολογιακές ή µη τιµολογιακές παραµέτρους. Η επέκταση 

αγοραστικής ισχύος µε µη τιµολογιακά µέσα δύναται να περιλαµβάνει – διακριτική 

χρήση πληροφοριών ή την παρακράτηση πληροφοριών, τακτικές καθυστερήσεων, 

σύζευξη προϊόντων, διακρίσεις από πλευράς ποιότητας, στρατηγικό σχεδιασµό 

χαρακτηριστικών προϊόντων, και µη κατάλληλη χρήση πληροφοριών που αφορούν 
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ανταγωνιστές. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν αποδείξεις και δυνατότητες για κάθετη 

επέκταση ισχύος στις Ελληνικές λιανικές αγορές για κλήσεις από σταθερή θέση.  

 

Πρώτον, ο ΟΤΕ µπορεί να επεκτείνει την ισχύ που κατέχει στη χονδρική αγορά 

τοπικών βρόχων στις λιανικές σταθερές αγορές κλήσεων στενής ζώνης. Από αυτή την 

άποψη, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις στην αδεσµοποίηση 

του τοπικού βρόχου συνεπεία της µη συµµόρφωσης του ΟΤΕ µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ.51 Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι έως τώρα, ο ΟΤΕ δεν παρέχει κάποιο προϊόν 

χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών (WLR) σε εναλλακτικούς παρόχους. Η χονδρική 

εκµίσθωση γραµµών (WLR) θα επέτρεπε ουσιαστικά σε παρόχους επιλογής/προεπιλογής 

φορέα να συνδέουν την πρόσβαση µε τις κλήσεις, να αντιγράφουν τις τιµολογιακές 

επιλογές του κοινοποιηµένου φορέα και να παρέχουν έναν ενιαίο λογαριασµό. Η ΕΕΤΤ 

έχει αναλύσει αυτό το πρόβληµα ανταγωνισµού στο κείµενο της ανάλυσης της Αγοράς 

11, και στα πλαίσια των αγορών λιανικής πρόσβασης στενής ζώνης και έχει προτείνει τις 

κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αντιµετώπισή του.  

∆εύτερον, ο ΟΤΕ µπορεί να επεκτείνει την ισχύ που έχει στην αγορά σχετικά µε 

τις χονδρικές γραµµές και τη διασύνδεση αρνούµενος την πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες χονδρικής ή περιορίζοντας την πρόσβαση µε τιµολογιακή ή µη τιµολογιακά 

µέσα. Για παράδειγµα, ο ΟΤΕ έχει αρνηθεί να παρέχει σε εναλλακτικούς παρόχους 

τµηµατικά κυκλώµατα (PPCs) και µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης υψηλής 

χωρητικότητας. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι η συµπίεση περιθωρίου µεταξύ των τιµών 

κλήσεων λιανικής του ΟΤΕ και του κόστους της διασύνδεσης αποτελούν µια σηµαντική 

απειλή για τα επιχειρηµατικά πλάνα των εναλλακτικών παρόχων. Η ΕΕΤΤ έχει αναλύσει 

τα σχετικά προβλήµατα ανταγωνισµού στην εξέταση των σχετικών αγορών για τις 

χονδρικές µισθωµένες γραµµές και τη διασύνδεση και πρότεινε κατάλληλες ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις για την αντιµετώπισή τους.  

                                                 

 51 Βλ. και Κοινοποίηση της ΕΕΤΤ για την Αγορά 11 
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2.4.3.3. Οριζόντια Επέκταση 

Οριζόντια επέκταση ισχύος λαµβάνει χώρα όταν µια επιχείρηση µε δεσπόζουσα 

θέση χρησιµοποιεί την ισχύ της σε µια αγορά προκειµένου να επεκτείνει την ισχύ της σε 

σχετικές αγορές. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο ΟΤΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση 

του στις λιανικές αγορές κλήσεων από σταθερή θέση για να επηρεάσει καταχρηστικά άλλες 

αγορές, όπως τη λιανική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 

γιατί ο ΟΤΕ έχει µια µεγάλη και σταθερή εγκατεστηµένη πελατειακή βάση στις λιανικές 

αγορές σταθερών κλήσεων και µπορεί να χρησιµοποιήσει την παρουσία του στις αγορές 

για να ενισχύσει και να βελτιώσει τη θέση του σε άλλες αγορές.  

2.4.4. ∆υνατές Κανονιστικές Υποχρεώσεις 

Η Οδηγία για την Πρόσβαση και η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία παρέχουν 

στην ΕΕΤΤ µια σειρά από κανονιστικές υποχρεώσεις που µπορεί να εφαρµόσει λόγω της 

αρχικής διαπίστωσης ύπαρξης ΣΙΑ στις λιανικές αγορές κλήσεων από σταθερή θέση.  

Οι κανονιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών πρέπει να επιβάλλονται µόνο εάν 

η ΕΕΤΤ συµπεραίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την Οδηγία για την 

Πρόσβαση (υποχρεώσεις πρόσβασης) ή το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία (υποχρέωση επιλογής φορέα και προεπιλογής φορέα) δεν θα επιτύχουν τους 

στόχους που ορίζονται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο.  

Αυτό σηµαίνει ότι όταν η ΕΕΤΤ ορίζει ότι µια συγκεκριµένη λιανική αγορά δεν 

είναι επαρκώς ανταγωνιστική, πρέπει πρώτα να αξιολογήσει το βαθµό στον οποίο τα 

προβλήµατα ανταγωνισµού που έχει εντοπίσει σε αυτή τη λιανική αγορά αντιµετωπίζονται 

µε την επιβολή υποχρεώσεων σύµφωνα µε την Οδηγία για την Πρόσβαση, ή σύµφωνα µε το 

Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει ορίσει 

ότι έχει σηµαντική ισχύ σε αυτή την αγορά λιανικής. 

2.4.4.1. Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύµφωνα µε την Οδηγία για 

την Πρόσβαση 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει και πάλι ότι έχει προτείνει, ως αποτέλεσµα δύο 

προηγούµενων αναλύσεων αγοράς, κανονιστικές υποχρεώσεις χονδρικής σύµφωνα µε 
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την Οδηγία για την Πρόσβαση σχετικά µε την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου, τη 

διασύνδεση και τις υπηρεσίες επιλογής φορέα / προεπιλογής φορέα. Καθώς αυτές οι 

κανονιστικές υποχρεώσεις δεν θεωρήθηκαν επαρκείς για να δηµιουργήσουν 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές λιανικών κλήσεων, η ΕΕΤΤ είναι 

υποχρεωµένη να επιβάλει επιπλέον υποχρεώσεις στον πάροχο µε ΣΙΑ. 

Οι υποχρεώσεις που µπορούν να επιβληθούν σύµφωνα µε την Οδηγία για την 

Πρόσβαση περιλαµβάνουν τις εξής: διαφάνεια (άρθρο 9), µη διακριτική µεταχείριση 

(άρθρο 10), λογιστικό διαχωρισµό (άρθρο 11), πρόσβαση και χρήση ειδικών ευκολιών 

δικτύου (άρθρο 12), έλεγχος τιµών και κοστολόγηση (άρθρο 13). Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι 

υπάρχουν χονδρικές υποχρεώσεις πέραν των προτεινόµενων που θα αντιµετώπιζαν τα 

προβλήµατα ανταγωνισµού που προσδιορίσθηκαν στις αγορές λιανικών κλήσεων. 

2.4.4.2. Κανονιστικές Υποχρεώσεις σύµφωνα µε την Οδηγία για 

την Καθολική Υπηρεσία 

  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία η ΕΕΤΤ 

καλείται, όταν ορίζει ότι µια σχετική αγορά που περιλαµβάνει την παροχή σύνδεσης µε 

και χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερή θέση δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική, να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους µε ΣΙΑ για να επιτρέψει στους 

συνδροµητές τους να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε 

διασυνδεδεµένου παρόχου δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών: (α) ανά κλήση 

πληκτρολογώντας έναν κωδικό επιλογής φορέα, και (β) µε προεπιλογή, βάσει 

συστήµατος παράκαµψης των προεπιλεγµένων επιλογών ανά κλήση, µε πληκτρολόγηση 

προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι έχει ήδη προτείνει στα 

πλαίσια της εξέτασης της αγοράς χονδρικής εκκίνησης κλήσεων να διατηρηθεί η εν λόγω 

υποχρέωση. ∆ιαπίστωσε ωστόσο επίσης στα πλαίσια της ανάλυσης της για τις διάφορες 

αγορές κλήσεων, ότι η ως άνω υποχρέωση δεν αρκεί ώστε να καταστεί η αγορά 

ανταγωνιστική. 

Όταν η ΕΕΤΤ συµπεραίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το 

Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία δεν θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 

στόχων που ορίζονται στο Άρθρο 8 της  Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ καλείται, σύµφωνα µε 
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το Άρθρο 17 (1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία να επιβάλει τις κατάλληλες 

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ΣΙΑ στη σχετική λιανική αγορά. 

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µπορούν να περιλαµβάνουν την υποχρέωση οι 

κοινοποιηµένες επιχειρήσεις να µη χρεώνουν υπερβολικές τιµές, να µην εµποδίζουν την 

είσοδο στην αγορά ή να µην εµποδίζουν τον ανταγωνισµό ορίζοντας ληστρικές τιµές, να 

µη δείχνουν αθέµιτη προτίµηση σε συγκεκριµένους τελικούς χρήστες ή να συνδέουν 

αδικαιολόγητα υπηρεσίες. Για να προστατεύσει τα συµφέροντα των τελικών χρηστών, 

ενώ προωθεί τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει στις 

επιχειρήσεις αυτές  

• Μέτρα ανώτατου ορίου τιµών,  

• Μέτρα για τον έλεγχο συγκεκριµένων τιµών, ή   

• Μέτρα για προσανατολισµό των τιµών στο κόστος (υποχρέωση 

κοστοστρέφειας) ή σε τιµές σε συγκρίσιµες αγορές. 

Επίσης, µια επιχείρηση που υπόκειται σε τιµολογιακές ρυθµίσεις ή άλλο 

αντίστοιχο έλεγχο λιανικής, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία, καλείται να λειτουργεί και να διατηρεί ένα σύστηµα κοστολόγησης που είναι, 

µεταξύ άλλων, κατάλληλο για να διασφαλίσει τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις 

υπορεώσεις που της επιβάλλονται σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την 

Καθολική Υπηρεσία. 

  

2.4.5. Υφιστάµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις  

Προκειµένου να αξιολογηθεί καλύτερα η ανάγκη για συγκεκριµένες κανονιστικές 

υποχρεώσεις, είναι σηµαντικό να εξεταστούν οι υφιστάµενες κανονιστικές υποχρεώσεις 

που έχουν ήδη επιβληθεί στον ΟΤΕ σχετικά µε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και 

συναφείς υπηρεσίες. 

Σύµφωνα µε την προηγούµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία (ΟΝΡ) (ιδίως το 

νόµο 2867/2000 και το π.δ. 181/1999, που εκδόθηκε για τη µεταφορά της Οδηγίας 

98/10/ΕΕ), επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ όλες οι σχετικές υποχρεώσεις που περιγράφονται σε 

αυτά τα νοµικά κείµενα όσον αφορά Οργανισµούς που παρέχουν σταθερά δηµόσια 

τηλεφωνικά δίκτυα (και / ή δηµόσια διαθέσιµες τηλεφωνικές υπηρεσίες), καθώς και 
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αυτές που εφαρµόζονται σε αυτούς που παρέχουν σταθερά δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα 

που έχουν καθοριστεί ως έχοντες ΣΙΑ.  

 

Ειδικότερα, έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ οι ακόλουθες ιδίως υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει σύµβαση που ορίζει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ή θα 

παραπέµπει σε δηµόσια διαθέσιµους όρους και προϋποθέσεις, όπως 

ορίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Οδηγίας 98/10, 

• Να δηµοσιεύει επαρκείς και επίκαιρες πληροφορίες για τους καταναλωτές 

σχετικά µε τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε την 

πρόσβαση και χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και/ή των 

δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων 

των τιµών για τους τελικούς χρήστες, 

• Υποχρέωση να επιτυγχάνει συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσίας, και πιο 

συγκεκριµένα η υποχρέωση να επιτυγχάνει συγκεκριµένους στόχους 

απόδοσης, καθώς και να τηρεί ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοσή του τις οποίες οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την 

άδειά του, 

• Να παρέχει στους χρήστες αναλυτικό λογαριασµό, 

• Να παρέχει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτά και οικονοµικά βιώσιµο, τις 

ευκολίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος 2 της Οδηγίας 98/10, 

• Να παρέχει τις ευκολίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος 3 της 

Οδηγίας 98/10, 

• Να παρέχει φορητότητα αριθµών, 

• Να παρέχει ειδική πρόσβαση δικτύου (να ανταποκρίνεται σε εύλογα 

αιτήµατα από οργανισµούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

στο σταθερή δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε τερµατικά σηµεία δικτύου 

εκτός των τερµατικών σηµείων δικτύου που παρέχονται συνήθως), 

• Υποχρέωση Κοστοστρέφειας τιµών για τη χρήση του σταθερού δηµόσιου 

τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών, την οποία οφείλει να αποδεικνύει στα πλαίσια του ετήσιου 

κοστολογικού ελέγχου που διεξάγει η ΕΕΤΤ, 
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• Υποχρέωση τήρησης κοστολογικού συστήµατος ΠΚΚ-ΤΚ για την 

κοστολόγηση των υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, 

• Υποχρέωσης υποβολής κοστολογικών στοιχείων στην ΕΕΤΤ για τον 

ετήσιο έλεγχο συµµόρφωσης µε την υποχρέωση κοστοστρέφειας και τον 

έλεγχο τήρησης του συστήµατος κοστολόγησης,  

• Υποχρέωση διαφάνειας (που περιλαµβάνει τον επαρκή διαχωρισµό των 

τιµών για ευκολίες εκτός της παροχής σύνδεσης στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο), και υποχρέωση διαφάνειας και αµεροληψίας σχετικά 

µε τα εκπτωτικά πακέτα για χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των 

καταναλωτών, 

• Υποχρέωση δηµοσιότητας ιδίως να τηρεί µια κατάλληλη περίοδο 

δηµόσιας ανακοίνωσης που ορίζεται από την ΕΕΤΤ πριν την εφαρµογή 

αλλαγών τιµολογίων. 

 

Στον ΟΤΕ επεβλήθη επίσης η υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο 

αίτηµα για σύνδεση στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και για πρόσβαση στο 

δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και σε σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, 

έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια (υποχρέωση Καθολικής 

Υπηρεσίας).  

Σε αυτά τα πλαίσια , σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η ΕΕΤΤ προέβη 

στην έκδοση µιας σειράς κανονιστικών Αποφάσεων στις οποίες  ρυθµιζόταν οι 

λεπτοµέρειες των ως άνω υποχρεώσεων.52 Η κάτωθι λίστα είναι ενδεικτική: 

I. Απόφαση ΕΕΤΤ 254/70, ΦΕΚ 773/2002, για την “Κανονισµός της 

Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά ”. Η Απόφαση αυτή 

εισάγει την Προεπιλογή Φορέα στην Ελληνική αγορά. Τα βασικά σηµεία της 

Απόφασης αυτής είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι Οργανισµοί µε ΣΙΑ στην αγορά σταθερών δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να παρέχουν προεπιλογή. 

                                                 
52 Οι εν λόγω υποχρεώσεις διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε τα άρθρα 27 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και το 

άρθρο 68(1) του Ν. 3431/2006. 
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2. Οι Oργανισµοί που έχουν ειδική άδεια, είναι διασυνδεδεµένοι µε τον 

υπόχρεο πάροχο και τους έχουν εκχωρηθεί οι σχετικοί αριθµοδοτικοί 

πόροι, έχουν το δικαίωµα να παρέχουν υπηρεσίες µέσω προεπιλογής 

φορέα.. 

3. Οι δυνατότητες της Προεπιλογή είναι: 

a. ∆υνατότητα 1 : όλες οι διεθνείς κλήσεις, 

b. ∆υνατότητα 2: υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά, 

c. ∆υνατότητα 3: διεθνείς, υπεραστικές, αστικές και κλήσεις προς 

κινητά. 

4. Όλοι οι συνδροµητές PSTN και ISDN έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν προεπιλογή. 

5. Η Απόφαση ορίζει τις µεθοδολογίες για τον υπολογισµό του κόστους 

παροχής Προεπιλογής: 

6. Το κόστος ενεργοποίησης ανά γραµµή (κόστος υπόχρεου παρόχου για να 

παρέχει προεπιλογή) πρέπει να είναι κοστοστρεφές και εγκρίνεται από την 

ΕΕΤΤ. 

7. Ο υπόχρεος πάροχος δεν χρεώνει άµεσα τους συνδροµητές για την 

παροχή Προεπιλογής. 

8. Περιγραφή των διαδικασιών για την παροχή Προεπιλογής. 

9. Κανόνες για την υποβολή ετήσιων στοιχείων για την Προεπιλογή στην 

ΕΕΤΤ. 

II.  Απόφαση ΕETT 366/48, ΦΕΚ 22/B/17-1-2006, για την Τροποποίηση του 

Κανονισµού Προεπιλογής. Η Απόφαση αυτή ήταν η δεύτερη τροποποίηση του 

Κανονισµού Προεπιλογής. Τα βασικά σηµεία της νέας Απόφασης είναι: 

1. Τροποποίηση των επιλογών Προεπιλογής:  

a. ∆υνατότητα 1 : όλες οι διεθνείς κλήσεις  

b. ∆υνατότητα 2: υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά 

c. ∆υνατότητες 1,2: διεθνείς, υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά 

d. ∆υνατότητα 3: όλες οι κλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 

κλήσεων σε µη γεωγραφικούς αριθµούς (εκτός των κλήσεων σε 

αριθµούς σειράς 807, δηλ. παρόχους τηλεφωνικών καρτών).  
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2. Όροι προστασίας του καταναλωτή. 

3. Τροποποίηση των διαδικασιών ενεργοποίησης/αλλαγής/κατάργησης 

Προεπιλογής. 

III. Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 394/21/6-7-06 "Αναβολή έναρξης εφαρµογής της υπ’ 

αριθµόν τρία (3) ∆υνατότητας Σχήµατος Προεπιλογής Φορέα (όλες οι κλήσεις), 

όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του 

Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 

22/Β/2006).: 

 

IV. Απόφαση ΕΕΤΤ 233/34, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001, για την Αναλυτική 

χρέωση. Η Απόφαση αυτή επέβαλε σε παρόχους φωνητικής τηλεφωνίας, την 

υποχρέωση να παρέχουν, µεταξύ άλλων, αναλυτικούς λογαριασµούς. 

V. Απόφαση ΕΕΤΤ 254/71/31-5-2002, ΦΕΚ 791/Β/2002 “Κανονισµός 

Εισαγωγής της Φορητότητας στην Ελληνική Αγορά”. 

VI. Απόφαση ΕΕΤΤ 210/10/28-2-2001 “Έγκριση Επιχειρησιακού 

Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ”. Η Απόφαση αυτή εγκρίνει το 

κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ του ΟΤΕ ως κατάλληλο για την κοστολόγηση της 

πρόσβασης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς και για τις 

σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και µισθωµένες γραµµές. 

VII. Απόφαση ΕΕΤΤ 277/64, ΦΕΚ 514/Β/2-5-2003, “Κανονισµός διαδικασιών 

Ελέγχου, και υποχρεώσεις δηµοσιότητας τιµολογίων παρόχων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και δικτύων ”. Η Απόφαση αυτή επιβάλει 

µεταξύ άλλων στους παρόχους σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και/ 

ή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας γενικές υποχρεώσεις δηµοσιότητας στο 

βαθµό που υποχρεούνται να δηµοσιεύουν πληροφορίες σχετικά µε τους 

τιµοκαταλόγους τους στα σηµεία πώλησης των υπηρεσιών τους, στα λιανικά 

καταστήµατα, ή να λειτουργούν τηλεφωνικό κέντρο παροχής πληροφοριών 

τιµολόγησης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Σύµφωνα µε την ίδια 

Απόφαση, οι πάροχοι µε ΣΙΑ έχουν πιο αυστηρές υποχρεώσεις δηµοσιότητας 

των τιµολογίων λιανικής. Υποχρεούνται να δηµοσιεύουν σε τρεις εφηµερίδες 
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(2 πολιτικές και 1 οικονοµική) και στο δικτυακό τους τόπο, τα νέα τιµολόγια, 

συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προσφορών και των όρων και 

προϋποθέσεων. Επίσης, πρέπει να τα κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ. Οι τιµές 

εφαρµόζονται 10 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή τους (εκτός εάν περιλαµβάνουν 

µόνο µειώσεις τιµών, οπότε µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα µε τη 

δηµοσίευση). Επίσης, οι πάροχοι µε ΣΙΑ στην πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο και/ή σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας πρέπει να 

κοινοποιούν τα εκπτωτικά πακέτα τους, τα οποία εφαρµόζονται 20 µέρες µετά 

τη δηµοσίευσή τους (εκτός εάν η ΕΕΤΤ παρέµβει µε τη διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω εκπτώσεις 

παραβιάζουν τις άλλες υποχρεώσεις του παρόχου που προσφέρει εκπτώσεις  

(διαφάνεια, αµεροληψία, κοστοστρέφεια, συµµόρφωση µε τις αρχές του 

ανταγωνισµού)). 

Η ίδια Απόφαση προβλέπει τη διαδικασία για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο 

των τιµολογίων του ΟΤΕ για τις υπό ρύθµιση υπηρεσίες, καθώς και του 

κοστολογικού συστήµατος που εφαρµόζεται από τον πάροχο µε ΣΙΑ. Η 

κοστολογική πολιτική του ΟΤΕ για την πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο και τις σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες έχει 

αποτελέσει αντικείµενο µιας σειράς κανονιστικών παρεµβάσεων της ΕΕΤΤ, µε 

τα ακόλουθα πιο πρόσφατα παραδείγµατα: 

VIII. Απόφαση ΕΕΤΤ 339/31, ΦΕΚ 1973/ 31.12.2004. Η ΕΕΤΤ, µε την 

απόφαση αυτή επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει τις λιανικές τιµές φωνητικής 

τηλεφωνίας και τις αντίστοιχες εκπτωτικές προσφορές (ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ, 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ), χωρίς να εγκρίνει σε καµία περίπτωση (ως κοστοστρεφείς) 

τις τιµές αυτές, καθώς ο ΟΤΕ δεν είχε υποβάλει, όπως όφειλε, τα στοιχεία 

κόστους που απαιτούνταν για τον έλεγχο του έτους 2005. Η ανωτέρω 

Απόφαση υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ κάθε δύο µήνες όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα στην ΕΕΤΤ για να επιβεβαιώσει, την ex post 

συµµόρφωση των ανωτέρω τιµών, όπως εφαρµόζονται από τον ΟΤΕ, µε τις 

αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού για κάθε κατηγορία πελατών, 

προκειµένου να καθορίσει τη συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς.  
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IX. Απόφαση EETT 381/1/3-4-2006, ΦΕΚ 681/Β/2006 “Αποτελέσµατα 

Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 

(ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (µε απολογιστικά στοιχεία 2003)” και Απόφαση 

ΕΕΤΤ 381/2/3-4-2006, ΦΕΚ 558/B/4-5-2006  “ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ 

Α∆ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ”. Σύµφωνα µε 

την πρώτη Απόφαση, η ΕΕΤΤ, µετά από τον ετήσιο έλεγχο για το έτος 2005, 

δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα των κοστοστρεφών τιµών για υπηρεσίες 

φωνητικών κλήσεων (Αστική κλήση, υπεραστική κλήση, τέλος παρακράτησης 

για κλήσεις από σταθερό προς κινητό, τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς 

γεωγραφικούς αριθµούς, τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς µη 

γεωγραφικούς αριθµούς). Σύµφωνα µε την δεύτερη Απόφαση,η ΕΕΤΤ 

επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει τις τιµές για τις υπηρεσίες λιανικών 

κλήσεων και κάποιες εκπτωτικές προσφορές (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ και αναπροσαρµογή του υφιστάµενου πακέτου 

ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS), χωρίς ωστόσο σε καµία περίπτωση να εγκρίνονται (ως 

κοστοστρεφείς) οι ανωτέρω τιµές, δεδοµένου ότι  ο ΟΤΕ δεν είχε υποβάλει, 

όπως όφειλε, τα στοιχεία κόστους που απαιτούνταν για τον έλεγχο του έτους 

2006. Η ανωτέρω Απόφαση υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ κάθε 

δύο µήνες όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στην ΕΕΤΤ για να 

επιβεβαιώσει, την ex post συµµόρφωση των ανωτέρω τιµών, όπως 

εφαρµόζονται από τον ΟΤΕ, µε τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού για 

κάθε κατηγορία πελατών, προκειµένου να καθορίσει τη συµµόρφωση µε τους 

κανόνες αυτούς. Παράλληλα σηµειώνεται ότι σηµαντικές καθυστερήσεις του 

ΟΤΕ στην υποβολή των κοστολογικών στοιχείων και την επιβαλλόµενη 

απόδειξη της κοστοστρέφειας, έχει οδηγήσει στην επιβολή προστίµων µε 

Αποφάσεις της ΕΕΤΤ53 κατόπιν της διεξαγωγής σχετικών Ακροάσεων κατά 

του υπόχρεου Οργανισµού.  

                                                 
53 ΕΕΤΤ ΑΠ.: 339/40/30.12.2004 και ΑΠ ΕΕΤΤ 392/025/22-06-2006 



 

 103

X. Απόφαση EETT 399/49 ‘Αναβολή έναρξης εφαρµογής των τελών 

παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά 

τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και µη 

γεωγραφικούς αριθµούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/3-4-2006 «Λήψη 

Απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά µε τα τιµολόγια φωνητικής 

τηλεφωνίας, µισθωµένων γραµµών, διασύνδεσης και αδεσµοποίητης 

πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ  558/Β/2006)»’ Σύµφωνα µε την 

ανωτέρω απόφαση αναβάλλεται µέχρι την 1.11.2006 η έναρξη εφαρµογής των 

τελών παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά 

τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και µη 

γεωγραφικούς αριθµούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 381/2/3-4-2006. 

 

2.4.6. 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 στο Άρθρο 8  της Οδηγίας Πλαίσιο (την 

προώθηση του ανταγωνισµού, τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

και την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών). Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (4) της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις 

που θα επιβληθούν βασίζονται στη φύση του προβλήµατος ανταγωνισµού που 

εντοπίζεται και είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει των στόχων που τίθενται 

στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο και επιβάλλονται µόνο µετά από διαβούλευση 

σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας αυτής. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, η 

ΕΕΤΤ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε έναν πάροχο 

σύµφωνα µε το Άρθρο 17(1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία βασίζονται στη 
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φύση του προβλήµατος που εντοπίζεται και είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει 

των στόχων που τίθενται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο. 

∆εδοµένων των πραγµατικών και πιθανών προβληµάτων ανταγωνισµού που 

έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν από τη ΣΙΑ στη λιανική αγορά κλήσεων, η ΕΕΤΤ 

υποχρεούται να επιβάλει τις κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 

ορίζονται ως έχουσες σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά σύµφωνα µε το Άρθρο 

14 της Οδηγίας Πλαίσιο.  

Όπως ορίστηκε προηγουµένως, η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι είναι απίθανο εντός της 

περιόδου της παρούσας εξέτασης να υπάρξει η πιθανότητα ανάπτυξης αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού στις αγορές λιανικών κλήσεων. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ προτείνει την επιβολή 

των κατάλληλων υποχρεώσεων σε παρόχους µε ΣΙΑ που η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι θα 

ενθαρρύνουν την αποτελεσµατική επένδυση και καινοτοµία και θα προωθήσει τον 

ανταγωνισµό στις αγορές λιανικών κλήσεων. 

Όταν εντοπίζονται προβλήµατα σε µια συγκεκριµένη αγορά και µια επιχείρηση 

έχει οριστεί ως έχουσα ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ θα επιλέξει τις κανονιστικές υποχρεώσεις µε βάση 

τη φύση των προβληµάτων. Όπου είναι δυνατό, θα εξεταστεί µια σειρά κανονιστικών 

υποχρεώσεων ώστε να επιλεγεί η λιγότερο επιβαρυντική κανονιστική υποχρέωση, ώστε 

να ακολουθείται η αρχή της αναλογικότητας. 

Τέλος, οι κανονιστικές υποχρεώσεις που επιλέγονται θα πρέπει να είναι συµβατές 

µε την παροχή κινήτρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι κανονιστικές υποχρεώσεις θα επιλεγούν 

και θα σχεδιαστούν µε τρόπο που διασφαλίζει ότι η συµµόρφωση µε τη ρύθµιση 

υπερβαίνει τα οφέλη της παράβασης. 

 

2.4.7. Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις που έχουν ήδη προταθεί για τις 

σχετικές αγορές 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 12(1) της Οδηγίας για την Πρόσβαση µια ΕΡΑ 

µπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους να ικανοποιούν εύλογα αιτήµατα 

πρόσβασης και χρήσης ειδικών υποδοµών δικτύου και σχετικών ευκολιών, µεταξύ 

άλλων σε περιπτώσεις όπου η ΕΡΑ θεωρεί ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι µη 

εύλογοι όροι και προϋποθέσεις που έχουν παρόµοιες συνέπειες, θα εµπόδιζαν την 
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ανάπτυξη µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς στη λιανική ή δεν θα ήταν προς το 

συµφέρον των τελικών χρηστών.  

Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη βιώσιµου ανταγωνισµού στις 

αγορές λιανικών κλήσεων είναι οι οικονοµίες κλίµακος, σκοπού και πυκνότητας 

που συνδέονται µε την κατασκευή και λειτουργία δικτύων τοπικής πρόσβασης, 

καθώς και τα σηµαντικά µη ανακτήσιµα κόστη που συνδέονται µε την είσοδο. Η 

είσοδος παρόχων σε επαρκή βαθµό ώστε να επιτευχθεί η αναπαραγωγή του 

υφιστάµενου δικτύου του ΟΤΕ είναι απίθανη κατά τη διάρκεια του χρονικού 

ορίζοντα που καλύπτει η παρούσα εξέταση. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 

βιώσιµου ανταγωνισµού και να ενθαρρυνθούν οι εναλλακτικοί πάροχοι να 

προχωρήσουν στην κλίµακα επενδύσεων, θα πρέπει να επιβληθούν κανονιστικές 

υποχρεώσεις που να επιτρέπουν πρόσβαση στα προϊόντα χονδρικής του ΟΤΕ. Κατά 

την επιβολή των κανονιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ θα διασφαλίσει ότι οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και έχουν λάβει υπόψη τα κίνητρα επενδύσεων 

Στα πλαίσια της ανάλυσης αγορών που διεξάγεται παράλληλα στις οποίες η 

ΕΕΤΤ κατέληξε ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ, πρότεινε να του επιβληθούν υποχρεώσεις οι 

οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την υποχρέωση πρόσβασης, την υποχρέωσης 

διαφάνειας, την υποχρέωσης µη διακριτικής µεταχείρισης, την υποχρέωσης 

λογιστικού διαχωρισµού καθώς και την υποχρέωσης ελέγχου τιµών και 

κοστολόγησης. Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν µεταξύ άλλων: 

• Παροχή χονδρικής πρόσβασης στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο 

(προτάθηκε στα πλαίσια της χονδρικής αγοράς για Αδεσµοποίητη 

Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο), 

• Χονδρική παροχή ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων 

γραµµών (προτάθηκε στην εξέταση για τις αγορές χονδρικών 

µισθωµένων γραµµών), 

• Παροχή χονδρικής εκκίνησης κλήσεων, τερµατισµού και διαβίβασης 

(προτάθηκε στα πλαίσια της εξέτασης των αγορών διασύνδεσης), 
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• Παροχή επιλογής και προεπιλογής φορέα (προτάθηκε στην εξέταση 

της χονδρικής αγοράς εκκίνησης κλήσεων), 

• Παροχή χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών (προτάθηκε στην εξέταση 

της αγοράς σταθερής πρόσβασης στενής ζώνης αλλά δύναται επίσης 

να αντιµετωπίσει αποτυχίες της αγοράς στη χονδρική εκκίνηση 

κλήσεων) . 

Ενώ οι ως άνω υποχρεώσεις βάσει της Οδηγίας για την πρόσβαση 

προτάθηκαν για την αντιµετώπιση προβληµάτων ανταγωνισµού στις εν λόγω 

αγορές πρόσβασης, είναι επίσης κατάλληλες και ιδιαίτερα σηµαντικές προκειµένου 

να αντιµετωπισθούν προβλήµατα στις αγορές λιανικών κλήσεων και συνεπώς 

ορισµένες από αυτές επαναλαµβάνονται στο παρόν.  

2.4.8. Προτεινόµενες Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις 

Στην παρούσα Ενότητα, η ΕΕΤΤ παραθέτει τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις 

που προτείνει να επιβληθούν στον ΟΤΕ ενόψει των συνθηκών της αγοράς.  

Α. Έλεγχος Τιµών για Λιανικές Κλήσεις  

∆εδοµένης της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στην παροχή λιανικών 

κλήσεων, ο εν λόγω οργανισµός δύναται να καταχράται την ως άνω θέση του 

χρεώνοντας υπερβολικές τιµές ή τιµές κάτω του κόστους ή προβαίνοντας σε 

συµπίεση περιθωρίου. Επί του παρόντος, το βασικό ρυθµιστικό µέτρο που 

προλαµβάνει τις ως άνω καταχρηστικές συµπεριφορές είναι η κοστοστρέφεια. Η 

κοστοστρέφεια αποτελεί µια γενική υποχρέωση που δύναται να εµποδίσει τον 

πάροχο µε ΣΙΑ να χρεώνει υπερβολικές τιµές  αλλά µπορεί να βοηθήσει επίσης στη 

διασφάλιση του ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν επιχειρεί να εµποδίσει την είσοδο στην 

αγορά ή να αποτρέψει τον ανταγωνισµό χρεώνοντας αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές 

που βλάπτουν τον ανταγωνισµό ή  προβαίνοντας σε συµπίεση περιθωρίου.  

Το άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, δίνει τη 

δυνατότητα στην ΕΕΤΤ να εφαρµόσει κατάλληλα µέτρα ανώτατου ορίου τιµής σε 

επίπεδο λιανικής προκειµένου να ελέγχει συγκεκριµένες τιµές ή να εφαρµόσει 

µέτρα που να προσανατολίσουν τις τιµές στο κόστος ή σε τιµές που ισχύουν σε 
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συγκρίσιµες αγορές προκειµένου να προστατεύσει τα συµφέροντα των τελικών 

χρηστών και να προωθήσει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Οι υποχρεώσεις που 

θα εφαρµοσθούν δύνανται να εµπεριέχουν απαιτήσεις ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν 

χρεώνει υπερβολικές τιµές, δεν εµποδίζει την είσοδο στην αγορά ή παρεµποδίζει 

τον ανταγωνισµό χρεώνοντας τιµές κάτω του κόστους, δεν δείχνει προτίµηση σε 

συγκεκριµένους τελικούς χρήστες ή προβαίνει σε αδικαιολόγητη σύζευξη 

προϊόντων.  

Α1) Ανώτατο Όριο  Τιµής (Price-Cap) 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί ένα ανώτατο όριο τιµής στις λιανικές 

αγορές κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση. Ο κύριος στόχος του ανώτατου 

ορίου τιµής είναι να εµποδισθεί ο πάροχος µε δεσπόζουσα θέση – ΣΙΑ να χρεώνει 

υπερβολικές τιµές.  

(i) Το εύρος της ρύθµισης του ανώτατου ορίου τιµής 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανώτατα όρια τιµής 

για όλους τους τύπους των κλήσεων ή εάν η εφαρµογή τους θα πρέπει να είναι πιο 

περιορισµένη. ∆εδοµένου του επιπέδου ανταγωνισµού στις αγορές διεθνών 

κλήσεων, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι για αυτού του είδους τις κλήσεις δεν θα 

απαιτηθεί κάποιο ανώτατο όριο τιµής. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επί του παρόντος, δεν 

υπάρχει κίνδυνος ο ΟΤΕ να τιµολογεί υπερβολικά τις ως άνω κλήσεις.  Σε 

περίπτωση που ο ΟΤΕ θα εφαρµόσει συµπίεση περιθωρίου ή τιµές κάτω του 

κόστους για τις διεθνείς κλήσεις προς συγκεκριµένες χώρες/ζώνες τερµατισµού, η 

ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει τις αρµοδιότητές της για εφαρµογή των κανόνων του 

ανταγωνισµού προκειµένου να αντιµετωπίσει το ως άνω πρόβληµα.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί επίσης ότι δεν θα ήταν κατάλληλο να εφαρµοσθεί ένα 

ανώτατο όριο τιµής για κλήσεις σε Παρόχους Υπηρεσιών (πλην των παρόχων 

υπηρεσιών internet) δεδοµένης της µεγάλης διαφοροποίησης στο τύπο κλήσεων, 

στις σειρές αριθµών, στις τιµολογιακές σχέσεις και συµφωνίες καταµερισµού 

εσόδων, τα οποία θα ήταν δύσκολο να ενσωµατωθούν σε ένα ανώτατο όριο τιµής. 

Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι για 

συγκεκριµένους τύπους κλήσεων προς παρόχους υπηρεσιών, ο ΟΤΕ χρεώνει 
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υπερβολικές τιµές ή προβαίνει σε συµπίεση περιθωρίου, η ΕΕΤΤ θα παρέµβει επί 

τη βάσει των αρµοδιοτήτων της για εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς να επιβληθεί ένα ξεχωριστό ανώτατο όριο τιµής 

για κάθε µία από τις ακόλουθες υπηρεσίες : 54 

1. Αστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

2. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων  

3. Υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

4. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων 

5. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό σε κινητό  

6. Κλήσεις dial-up προς το Internet (συµπεριλαµβανοµένου του 

EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider 

– ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ 

7. Τέλος παρακράτησης  για κλήσεις dial-up προς το Internet όταν ο ο 

πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο 

εναλλακτικού παρόχου  

Συγκεκριµένα, θα εφαρµοσθεί ανώτατο όριο τιµής στη λιανική τιµή των 

υπό 1,3 και 6 υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, ενώ θα εφαρµοστεί 

ανώτατο όριο τιµής στο τέλος παρακράτησης για τις υπόλοιπες υπηρεσίες (υπό 2, 4, 

5 και 7 ανωτέρω).  

H EETT σηµειώνει ότι ο ΟΤΕ ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει την 

αγοραστική ισχύ του για να χρεώσει υψηλότερες λιανικές τιµές εάν οι κλήσεις 

τερµατίζονται στο δίκτυο ενός εναλλακτικού παρόχου (σε σχέση µε το εάν οι 

κλήσεις τερµατίζονταν στο δίκτυο του ΟΤΕ). Μια τέτοια στρατηγική µπορεί να 

ακολουθηθεί προκειµένου να δοθεί ένα κίνητρο στους καταναλωτές ώστε να γίνουν 

συνδροµητές του ΟΤΕ (αντί κάποιου εναλλακτικού παρόχου) ή για να δοθεί 

                                                 

54  Στα πλαίσια της παράλληλης εξέτασης της λιανικής πρόσβασης στενής ζώνης, η ΕΕΤΤ πρότεινε επίσης να 

υποβληθεί η πρόσβαση (µίσθωση γραµµών και σύνδεση PSTN και ISDN) σε ένα ανώτατο όριο τιµής. 
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κίνητρο στους ISPs ώστε να συνδεθούν µε το δίκτυο του ΟΤΕ (αντί αυτό ενός 

εναλλακτικού παρόχου).  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε περαιτέρω, εάν τα ανώτατα όρια τιµής θα πρέπει να 

περιοριστούν στα βασικά τιµολόγια (αντίστοιχα τα τέλη παρακράτησης θα 

βασίζονται στα συνήθη τιµολόγια) ή εάν θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 

τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένων των εκπτωτικών τιµολογίων.  Η ΕΕΤΤ θεωρεί 

ότι το να συµπεριληφθούν τα εκπτωτικά τιµολόγια µαζί µε τα συνήθη τιµολόγια 

θα αύξανε σηµαντικά την πολυπλοκότητα των ανώτατων ορίων τιµής χωρίς να 

επιφέρει πρόσθετα οφέλη. Ο κύριος στόχος των ανώτατων οριών τιµής είναι να 

διαφυλάσσουν από υπερβολικές τιµές. Τιµολόγια ωστόσο που παρέχουν 

εκπτώσεις όγκου ή εσόδων παρέχουν στους πελάτες καλύτερες προσφορές. 

Ενδεχοµένως βέβαια τα ως άνω τιµολόγια να εγείρουν ζητήµατα ανταγωνισµού 

εάν έχουν ως αποτέλεσµα ληστρικές τιµές ή συµπίεση περιθωρίου σε ορισµένα 

τµήµατα της αγοράς. Ωστόσο, τα ως άνω προβλήµατα ανταγωνισµού είναι 

δύσκολο να αντιµετωπισθούν δια της επιβολής ενός ανώτατου ορίου τιµής, 

ιδιαίτερα εάν προκύπτουν σε στενά οριζόµενες αγορές. Για να αντιµετωπίσει 

αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ προτείνει να παρέµβει χρησιµοποιώντας και  

πληροφορίες που παρέχει ο ΟΤΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για υποβολή 

στοιχείων κόστους. 

 (ii) Καθορισµός των  παραµέτρων του ανώτατου ορίου τιµής 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να τεθούν τα ανώτατα όρια τιµών στο επίπεδο CPI – X, 

όπου CPI καθορίζει τον δείκτη τιµών του καταναλωτή (Consumer Price Index) και 

X είναι ο παράγοντας που αντικατοπτρίζει αναµενόµενες ετήσιες βελτιώσεις 

αποτελεσµατικότητας στην παροχή του συγκεκριµένου τύπου  κλήσης που 

καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιµής 55 και δύναται επίσης να περιλαµβάνει 

άλλους παράγοντες όπως η ανάγκη για περαιτέρω στάθµιση τιµών. 

                                                 
55  Στη θεωρία, το Χ πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαφορά σε βελτιώσεις 

παραγωγικότητας της ρυθµιζόµενης επιχείρησης και στη βιοµηχανία γενικώς. 
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Ο παράγοντας X προτείνεται να είναι σταθερός για όλη τη διάρκεια της 

περιόδου εφαρµογής του ανώτατου ορίου τιµής και να ισούται µε το µηδέν.  

Το CPI θα αναθεωρείται µια φορά το χρόνο και σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα αφότου το ετήσιο CPI για το προηγούµενο έτος γίνει διαθέσιµο και θα 

προσδιορίζει το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο µεταβολής των τιµών των υπηρεσιών.  

Η ΕΕΤΤ προτείνει επίσης να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να 

κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ προς έγκριση τις όποιες τιµολογιακές αλλαγές, είτε αυτές 

αφορούν µεταβολές στη λιανική τιµή είτε µεταβολές σε τέλη παρακράτησης, ένα 

εύλογο διάστηµα προτού αυτές τεθούν σε εφαρµογή, προκειµένου ο ΟΤΕ να 

συµµορφωθεί και µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που του έχουν επιβληθεί, και να 

επιδείξει ότι οι τιµολογιακές αλλαγές τελούν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του 

ανώτατου ορίου τιµής.  

Α2) Υποβολή στοιχείων κόστους για τις υπηρεσίες λιανικών κλήσεων 

Ο ΟΤΕ επί του παρόντος έχει υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις αστικές 

και υπεραστικές λιανικές κλήσεις. Έχει επίσης υποχρέωση κοστοστρέφειας για το 

τέλος παρακράτησης για τις κλήσεις από σταθερό προς κινητό, για το τέλος 

παρακράτησης για τις κλήσεις προς µη γεωγραφικούς σταθερούς αριθµούς, και για 

το τέλος παρακράτησης για τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς. Το 

κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ ελέγχεται σε ετήσια βάση προκειµένου να 

εκτιµηθεί η συµµόρφωσή του µε τις εγκεκριµένες από την ΕΕΤΤ µεθοδολογίες και 

προκειµένου να εγκριθούν οι κοστοστρεφείς τιµές των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών. Η 

µεθοδολογία που έχει εγκρίνει η ΕΕΤΤ είναι αυτή του Πλήρως Κατανεµηµένου 

Κόστους (µοντέλο Fully Distributed Cost - FDC) το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση το 

τρέχον κόστος (ΠΚΚ–ΤΚ). Η υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις υπηρεσίες 

φωνητικής τηλεφωνίας επιβάλλεται συνεπώς µε έναν λιγότερο περιοριστικό τρόπο 

από ότι η κοστοστρέφεια σε υπηρεσίες χονδρικής  όπου έχει επιβληθεί η 

κοστολόγηση επί τη βάσει του Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε 

βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ) (Long Run Average Incremental Cost 

Current Cost Accounting  - LRAIC/CCA). 
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Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υφιστάµενες υποχρεώσεις του ΟΤΕ να περιλαµβάνει 

στο κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ τα λιανικά προϊόντα κλήσεων (τέλη λιανικών 

κλήσεων και τέλη παρακράτησης ανάλογα µε το που τερµατίζει η κλήση) όπως 

αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω, πρέπει να διατηρηθούν και ο ΟΤΕ θα πρέπει να 

παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως (ένα µήνα µετά την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων του από τη γενική συνέλευση) όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για τον προσδιορισµό του κόστους των ακόλουθων προϊόντων: 

• Αστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων 

• Υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων  

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό σε κινητό,  

• Κλήσεις dial-up προς το Internet (συµπεριλαµβανοµένου του 

EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 

ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up προς το Internet όταν ο ISP 

φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου 

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί 

φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου 

 

Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους θα έχει ευρύτερο αποτέλεσµα 

(από ότι τα ανώτατα όρια τιµής), καθότι θα µπορούσε επίσης να βοηθήσει να 

αποφευχθεί ο περιορισµός της εισόδου ανταγωνιστών στην αγορά δια της 

εφαρµογής αδικαιολόγητα χαµηλών τιµών ή δια της εφαρµογής συµπίεσης 

περιθωρίου. Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους θα παραµένει απαραίτητο 

συµπληρωµατικό στοιχείο του ανώτατου ορίου τιµής. Ενώ το ανώτατο όριο τιµής 

βοηθά να αποφευχθεί η υπερβολική τιµολόγηση, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων 

κόστους θα διασφαλίζει ότι οι τιµές δεν είναι ούτε ληστρικές ούτε ικανές να 

οδηγήσουν σε συµπίεση περιθωρίου. 
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Α3. Κοστολόγηση 

Το Άρθρο 17(4) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, προβλέπει ότι οι 

ΕΡΑ θα διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου µια επιχείρηση υπόκειται 

σε ρύθµιση των λιανικών της τιµολογίων ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους τιµών, 

θα εφαρµόζονται τα κατάλληλα κοστολογικά συστήµατα. Οι ΕΡΑ δύνανται να 

ορίζουν τον τύπο και την µεθοδολογία κοστολόγησης που θα εφαρµοσθεί. Η 

συµµόρφωση µε το σύστηµα κοστολόγησης θα διασφαλίζεται από ανεξάρτητο 

εξειδικευµένο φορέα.  Οι ΕΡΑ θα διασφαλίζουν ότι δηµοσιεύεται ετησίως δήλωση 

αναφορικά µε τη συµµόρφωση. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία 

κόστους των υπό εξέταση προϊόντων, είναι απαραίτητο όπως η επιχείρηση µε ΣΙΑ 

έχει κοστολογικά συστήµατα τα οποία προσεγγίζουν, προσδιορίζουν, εκτιµούν και 

κατανέµουν τα σχετικά κόστη στις υπηρεσίες και προϊόντα σύµφωνα µε τα 

συµφωνηθείσες αρχές κοστολόγησης. Από αυτή την άποψη, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι 

αναφορικά µε τις λιανικές αγορές κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας, η υφιστάµενη 

προσέγγιση που βασίζεται στο FDC-CC είναι κατάλληλη και πρέπει να διατηρηθεί. 

Β. Λογιστικός ∆ιαχωρισµός 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υποχρέωση κοστολόγησης για τα προϊόντα κλήσεων 

φωνητικής τηλεφωνίας (λιανικής) πρέπει να συµπληρώνεται µε την υποχρέωση 

λογιστικού διαχωρισµού. 

Κατά την επιλογή των ρυθµιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι επιλεγόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις βασίζονται στη φύση του 

προσδιορισθέντος προβλήµατος, ότι είναι εύλογες και αναλογικές και βοηθούν στην 

προώθηση του ανταγωνισµού ώστε να εδραιωθεί κάποια στιγµή αποτελεσµατικός 

ανταγωνισµός στην αγορά, και ότι συµβάλουν στα οφέλη του καταναλωτή. Η 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού είναι σχεδιασµένη ώστε  να παρέχονται 

στοιχεία από τον ΟΤΕ που να βοηθούν στο να εκτιµηθεί εάν υπάρχει ή όχι 

συµπίεση περιθωρίου και η ΕΕΤΤ θεωρεί συνεπώς ότι η επιβολή της εν λόγω 

υποχρέωσης στον ΟΤΕ είναι δικαιολογηµένη και βασίζεται στη φύση του 

προσδιορισθέντος προβλήµατος της αγοράς.  
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Ο σκοπός της επιβολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού είναι 

επίσης να παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο λεπτοµέρειας σε σχέση µε τις 

πληροφορίες που άλλως θα προέκυπταν µόνο από τις υποχρεωτικές από τον νόµο 

οικονοµικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να παρατηρείται στενά η συµπεριφορά του ΟΤΕ 

ως προς την παροχή κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας (λιανικής) σαν αυτή να 

συνιστούσε µια ξεχωριστή επιχειρηµατική πράξη από µόνη της, καθώς επίσης και 

να προλαµβάνεται πιθανή µη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτίζονται και να δηµοσιεύονται οι 

ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενιαία για τις αστικές και εθνικές 

κλήσεις (µε την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων 

γενικών νοµικών υποχρεώσεων):56 

• 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 διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη 

µεταφοράς προκειµένου να δικαιολογείται η συµµόρφωση µε την 

υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης) 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου  

• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθµιστικώς προβλεπόµενων 

λογιστικών αρχών και 

                                                 

56 Παράρτηµα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 για το λογιστικό διαχωρισµό και τα 

συστήµατα κοστολόγησης σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, (OJ L 266/64 

of 11.10.2005). 
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• ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού 

δικαίου.57 

Ωστόσο η ΕΕΤΤ, προτού 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. Για το ενδιάµεσο διάστηµα και ωσότου ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ θα απαιτεί από τον ΟΤΕ τη συµµόρφωση µε τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού σύµφωνα µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ ΑΠ. 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004. 

Γ. Μη ∆ιακριτική Μεταχείριση 

Υπάρχει κίνδυνος, ο πάροχος µε ΣΙΑ να χρησιµοποιήσει την αγοραστική 

του δύναµη προκειµένου να προβεί σε διακριτική µεταχείριση που βλάπτει τον 

ανταγωνισµό. Το Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία δίνει την 

ευχέρεια στην ΕΕΤΤ να απαιτεί από τον πάροχο µε ΣΙΑ να µην δείχνει 

αδικαιολόγητη προτίµηση σε συγκεκριµένους τελικούς χρήστες, παρέχοντάς τους 

επί παραδείγµατι εκπτώσεις όταν υπάρχει ρίσκο να µεταπηδήσουν σε κάποιον 

ανταγωνιστή, και ως εκ τούτου να βλάπτει τον ανταγωνισµό.  

Η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης εµποδίζει τους παρόχους να 

εκµεταλλευθούν την αγοραστική τους δύναµη χρεώνοντας υψηλές τιµές  για 

                                                 

57 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 εύκολα προσβάσιµη από τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στο 

δικτυακό τόπο του φορέα εκµετάλλευσης ή τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 
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υπηρεσίες που δεν είναι ανταγωνιστικές και χαµηλές τιµές για τις ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι ο ΟΤΕ 

συµµορφώνεται µε την υποχρέωση της µη διακριτικής µεταχείρισης.  

Περαιτέρω, η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης απαγορεύει στον 

πάροχο µε ΣΙΑ να εφαρµόζει ανόµοιους όρους σε όµοιες περιστάσεις ή να 

εφαρµόζει όµοιους όρους σε ανόµοιες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο δε σηµαίνει βέβαια 

ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν δύναται να παρέχει διαφορετικούς όρους και 

προϋποθέσεις σε διαφορετικές οµάδες πελατών, αλλά ότι οι όποιες διαφορές πρέπει 

να δικαιολογούνται αντικειµενικά. Στο επίπεδο λιανικής,  βασική αιτιολογία 

διαφοροποιήσεων  αποτελούν οι διαφορές κόστους.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η κατάσταση του ανταγωνισµού στην αγορά των 

σταθερών λιανικών κλήσεων υποδεικνύει ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού δεν 

επαρκεί από µόνο του να αντιµετωπίσει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Επιπλέον, 

τα µέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο χονδρικής δύνανται να µην επαρκούν 

για να εµποδιστεί η αδικαιολόγητη διακριτική µεταχείριση στο επίπεδο λιανικής 

καθότι η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης στη χονδρική εφαρµόζεται 

γενικώς στη χονδρική σχέση.  

Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς να εφαρµόσει µια υποχρέωση µη διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε όλους τους τύπους λιανικών κλήσεων του ΟΤΕ. 

Σύµφωνα µε την ως άνω υποχρέωση θα απαγορεύεται στον ΟΤΕ να κάνει 

διακρίσεις ανάµεσα στους πελάτες του κατά την παροχή υπηρεσιών λιανικών 

κλήσεων. Η ΕΕΤΤ προτείνει όπως η απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης 

εφαρµοσθεί σε όλες τις διαφορές που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση του ανταγωνισµού. Η εν λόγω αρχή θα εφαρµόζεται επί µιας 

µακροπρόθεσµης βάσης. 

∆. ∆ιαφάνεια: Κοινοποίηση και δηµοσίευση των όρων και προϋποθέσεων 

Το Άρθρο 21 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία, καθορίζει (για όλους 

τους παρόχους) τις πληροφορίες εκείνες που πρέπει να διατίθενται στους πελάτες. 

Αναφέρει ότι αποτελεί ρόλο της ΕΕΤΤ να διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες έχουν 

στη διάθεσή τους διαφανείς και ενηµερωµένες πληροφορίες για τις εφαρµοστέες 

τιµές και τιµολόγια. Σύµφωνα µε το Άρθρο 21(2) η ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζει τις 
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πληροφορίες που θα δηµοσιεύονται για τα τιµολόγια αναφορικά µε την πρόσβαση, 

τα τέλη χρήσης, τις εκπτώσεις και τα ειδικά τιµολογιακά σχήµατα.  

Προκειµένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια, η ΕΕΤΤ θεωρεί απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών να λειτουργούν επί τη βάσει συγκεκριµένων αρχών ως προς 

την παρουσίαση των τιµολογιακών τους πληροφοριών. Οι τιµολογιακές 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς, κατανοητές και προσβάσιµες στους 

τελικούς χρήστες των δηµόσιων διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών θα παρέχουν τιµολογιακές πληροφορίες κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατος του καταναλωτή και θα παρέχουν µια άµεση σύνδεση στο δικτυακού 

τους τόπου για τις τιµολογιακές τους πληροφορίες.  

Επί του παρόντος, οι πάροχοι µε ΣΙΑ υπόκεινται σε υποχρεώσεις 

προηγούµενης κοινοποίησης αναφορικά µε τις λιανικές τους τιµές. Υποχρεούνται 

να δηµοσιεύουν σε τρείς εφηµερίδες (δύο πολιτικές και µια οικονοµική) να 

κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ τις τιµές τους, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 

προσφορών και όρων και προϋποθέσεων, 10 ηµέρες πριν από την εφαρµογή τους 

(εκτός και εάν οι νέες τιµές αφορούν µόνο µειώσεις προηγούµενων τιµών όπου και 

εφαρµόζονται άµεσα).  

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών/πρόσβασης φωνητικής τηλεφωνίας, υπόκεινται 

σε γενικές υποχρεώσεις δηµοσίευσης λχ υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τιµές στα  

σηµεία των λιανικών τους πωλήσεων και στο δικτυακό τους τόπο.  

Στην παρούσα διαβούλευση αναφορικά µε τις αγορές λιανικών κλήσεων, η 

ΕΕΤΤ εξετάζει εάν απαιτείται να επιβληθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους 

παρόχους µε ΣΙΑ. Προηγούµενη δηµοσίευση τιµών, όρων και προϋποθέσεων 

επωφελεί τους καταναλωτές και βοηθά τους ανταγωνιστές να διαπιστώσουν αντι-

ανταγωνιστικές συµπεριφορές. Υπάρχει ωστόσο το ρίσκο ότι η προηγούµενη 

κοινοποίηση από τον πάροχο µε ΣΙΑ να βοηθήσει άλλους παρόχους να 

ακολουθήσουν τις τιµολογιακές αλλαγές και να µειωθεί ως εκ τούτου η εισαγωγή 

από αυτούς επιθετικών ή καινοτόµων τιµών στην αγορά, Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η 

παρούσα υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούµενης δηµοσίευσης συνεχίζει να 

είναι κατάλληλη. Επιπλέον απαιτείται από τον ΟΤΕ κάθε φορά που επιθυµεί να 

µειώσει τις τιµές των υπηρεσιών του ή να εφαρµόσει κάποιο εκπτωτικό πακέτο ή 
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προσφορά, να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ την πρόταση του, συνοδευοµένη µε όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρόταση του δεν 

προκαλέι επιθετική τιµολόγηση, συµπίεση περιθωρίου ή οποιοδήποτε άλλο 

περιορισµό του ανταγωνισµού.  Η ΕΕΤΤ, µετά από έλεγχο, δύναται να εγκρίνει, να 

εγκρίνει υπό όρους/ τροποποιήσεις ή να απορρίψει την πρόταση του ΟΤΕ. Σε κάθε 

περίπτωση έγκρισης εκπτωτικού πακέτου ή προσφοράς, η δυνατότητα εφαρµογής 

του θα συνοδεύεται µε την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ 

απολογιστικά στοιχεία προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωση του µε τους 

κανόνες του ανταγωνισµού. Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση της 

πρότασης του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ. Τα εγκριθέντα εκπτωτικά πακέτα ή 

προσφορές ή η εγκριθείσα µείωση τιµής δύνανται να εφαρµοστούν από την 

εποµένη της δηµοσίευσης τους.   

 

Ε. Αλληλένδετη πώληση προϊόντων στη λιανική / Σύζευξη 

Κατά την εκτίµηση των προβληµάτων ανταγωνισµού στη λιανική αγορά 

κλήσεων, η ΕΕΤΤ επισήµανε ότι η σύζευξη (bundling) προϊόντων λιανικής όπως λχ 

η σύζευξη πρόσβασης και κλήσεων, δύναται να παρεµποδίσει τον ανταγωνισµό, 

κυρίως δια της επέκτασης της αγοραστικής ισχύος σε γειτονικές αγορές και τον 

περιορισµό της ελευθερίας προσδιορισµού τιµών. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι  προκειµένου να αντιµετωπισθεί κάτι τέτοιο πρέπει να 

επιβληθεί µια υποχρέωση αδεσµοποίησης. Ο κύριος στόχος της υποχρέωσης 

αδεσµοποίησης είναι να προληφθεί η δηµιουργία φραγµών εισόδου στην αγορά 

που άλλως θα επέρχετο δια της  οριζόντιας επέκτασης της αγοραστικής ισχύος και  

η οποία  (οριζόντια επέκταση αγοραστικής ισχύος) θα περιόριζε τον ανταγωνισµό 

µε αρνητικές συνέπειες στους καταναλωτές. Παρότι, η σύζευξη προϊόντων δύναται 

να οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας και σκοπού µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

εξοικονόµηση για τους τελικούς καταναλωτές, δύναται επίσης εκ της φύσης της να 

οδηγήσει σε έλλειψη διαφάνειας καθότι δύο ή περισσότερα προϊόντα πωλούνται ως 

ενιαίο πακέτο. 

Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις για προηγούµενη δηµοσίευση και κοινοποίηση 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω και οι γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας που 
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επιβάλλονται στους τους παρόχους σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της Οδηγίας για την 

Καθολική Υπηρεσία θα ισχύουν και για τις περιπτώσεις σύζευξης προϊόντων 

(bundling) και θα περιορίσουν την έκταση στην οποία η σύζευξη (bundling) 

δύναται να περιορίσει τη διαφάνεια στην αγορά.  

Το Άρθρο 10(1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία που εφαρµόζεται 

σε επιχειρήσεις που έχουν καθορισθεί ως πάροχοι ορισµένων υπηρεσιών καθολικής 

υπηρεσίας (ο ΟΤΕ είναι επί του παρόντος ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας) 

προβλέπει  µεταξύ άλλων ότι µια ‘καθορισµένη επιχείρηση θα......καθορίζει όρους 

και προϋποθέσεις για την παροχή τέτοιων επιπρόσθετων ευκολιών και υπηρεσιών 

ώστε ο συνδροµητής να µην είναι υποχρεωµένος να πληρώνει για ευκολίες ή 

υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ή δεν απαιτούνται για την υπηρεσία που 

αυτός θέλει’. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει βάσει του Άρθρου 10(1) της Οδηγίας 

για την Καθολική Υπηρεσία να διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια για τις ευκολίες που 

είναι επιπρόσθετες για την παροχή σύνδεσης στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό 

δίκτυο είναι επαρκώς αδεσµοποιηµένα έτσι ώστε οι χρήστες να µην υποχρεούνται 

να πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι απαραίτητες για την αιτούµενη υπηρεσία. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η υποχρέωση στον πάροχο µε ΣΙΑ που να 

του επιβάλλει να µην προβαίνει σε  αδικαιολόγητη ζεύξη προϊόντων. Η ΕΕΤΤ θα 

θεωρεί ως µη εύλογη την σύζευξη προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν επιτρέπει στον 

καταναλωτή να αγοράσει µεµονωµένα ένα προϊόν/ υπηρεσία που επιθυµεί παρά 

µόνο µαζί µε το δεσµοποιηµένο προϊόν. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η ΕΕΤΤ 

αναµένει από τον πάροχο µε ΣΙΑ να παρέχει κάθε τύπο κλήσης που αποτελεί µέρος 

ενός δεσµοποιηµένου προϊόντος ως χωριστό προϊόν.  

Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε το πρόβληµα της υπερβολικής 

τιµολόγησης και υποχρεώσεις που έχουν τεθεί ώστε να προληφθεί η παρεµπόδιση 

του ανταγωνισµού που προκαλείται από αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές θα 

εφαρµόζονται και για τα δεσµοποιηµένα προϊόντα µε τον ίδιο τρόπο που 

εφαρµόζονται και για τα αδεσµοποίητα. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθούν οι ως άνω αρχές σε όλες τις πςεριπτώσεις 

σύζευξης προϊόντων (bundling) είτε αυτές αφορούν σύζευξη µόνο στην παρούσα 

αγορά είτε αφορύν σύζευξη προϊόντων που εµπίπτουν στην παρούσα αγορά µε 
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άλλα προϊόντα, ανεξαρτήτως του εάν προσδιορίζονται ή όχι ως υπηρεσίες/ 

προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.   

 

 

Περίληψη Προτεινόµενων Υποχρεώσεων 

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

αναφορικά µε την παροχή λιανικών κλήσεων, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως επιβληθούν 

στον ΟΤΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις: 

6. Υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης για όλες τις κλήσεις. 

7. Υποχρεώσεις ∆ιαφάνειας, υπό τη µορφή παροχής πληροφοριών 

τιµολογίων (συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων) προς το κοινό και 

προς την ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση πακέτων υπηρεσιών υποχρέωση για 

δηµοσίευση των τιµών των επιµέρους στοιχείων που απαρτίζουν το 

πακέτο. 

8. Στην περίπτωση οποιουδήποτε πακέτου υπηρεσιών, υποχρέωση προς τον 

πάροχο ΣΙΑ να επιτρέπει στους πελάτες του να προµηθεύονται ξεχωριστά 

(αδεσµοποίητα) οποιαδήποτε από τα στοιχεία του πακέτου υπηρεσιών. 

9. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού ενιαία για τις αστικές και εθνικές 

κλήσεις. 

10. Έλεγχος τιµών λιανικής, υπό τη µορφή: 

a. Ανώτατο όριο τιµής στη λιανική τιµή των αστικών, υπεραστικών 

και κλήσεων dial-up προς internet (συµπεριλαµβανόµενου 

ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο δίκτυο του ΟΤΕ και ανώτατό 

όριο τιµής στο τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό προς 

κινητό και στο τέλος παρακράτησης για αστικές, υπεραστικές και 

dial-up κλήσεις προς Internet που τερµατίζουν στο δίκτυο 

εναλλακτικών παρόχων. 

b. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους για τις υπηρεσίες των 

αστικών, υπεραστικών και dial-up κλήσεων προς Internet 

(συµπεριλαµβανόµενου ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο 
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δίκτυο του ΟΤΕ, για το τέλος παρακράτησης κλήσεων από 

σταθερό σε κινητό και για τα τέλη παρακράτησης για αστικές, 

υπεραστικές, dial-up προς Internet και κλήσεις προς άλλους 

παρόχους υπηρεσιών στην περίπτωση που οι κλήσεις τερµατίζουν 

στο δίκτυο εναλλακτικών παρόχων. 

c. Υποχρέωση κοστολόγησης βάσει του υπάρχοντος ΠΚΚ-ΤΚ (FDC-

CCΑ) µοντέλου. 

 

Πίνακας: Προτεινόµενες ‘ex ante’ ρυθµιστικές υποχρεώσεις  

Τύπος 

κλήσης 

Μη-∆ιακριτική 

Μεταχείριση 

∆ιαφάνεια Λογιστικός 

∆ιαχωρισµός 

Ανώτατο 

όριο τιµής 

Υποβολή 

στοιχείων 

κόστους 

Κοστολόγηση 

Αστικές 

κλήσεις 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Υπεραστικέ

ς κλήσεις 

Ναι  Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ)  

Κλήσεις 

Σταθερό 

προς Κινητό 

Ναι  Ναι Ναι Ναι  Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Κλήσεις 

Internet 

dial-up  

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Κλήσεις σε 

Παρόχους 

υπηρεσιών 

Ναι  Ναι  

Ενιαία 

Όχι Ναι (όταν οι 

πάροχοι 

φιλοξενούντ

αι στο δίκτυο 

εναλλακτικο

ύ παρόχου)  

Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

∆ιεθνείς 

κλήσεις 

Ναι Ναι  Όχι Όχι Όχι Όχι 
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3. ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ, 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ  

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3.1.1. Στόχοι βάσει του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου 

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.  

  

3.1.2. Κανονιστικό Πλαίσιο 

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και δικτύων58, η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον 

                                                 
58 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 
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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.59 Επιπλέον, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση των σχετικών αγορών 

προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσµατικός 

ανταγωνισµός.60 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.61  

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.62   

                                                                                                                                                 
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 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. 

59 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

60 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16. 

61 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(4). 

62 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(3). 
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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.63  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.64 

 

3.1.3. Η ∆ιαδικασία της ΕETT  

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 σύµφωνα 

µε το Νόµο 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, 200665. 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 
                                                 

63 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

64 Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίµηση Σηµαντικής 

Ισχύος, ΕΕ 2002 C 165/3,   

65 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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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, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε 

άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 

Πλαίσιο. 

 

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 ανήκει 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 
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στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του Νόµου 703/1977, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου βιβλίων και άλλων εγγράφων των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας των στα γραφεία και λοιπές 

εγκαταστάσεις τους.  

3.1.4. ∆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 υποβάλλονται µε παραποµπή στον αριθµό της 

σχετικής ερώτησης του παρόντος εγγράφου στην ενότητα «Ερωτήσεις 

∆ιαβούλευσης». Η παρούσα  διαβούλευση εκκινεί στις 27/07/2006 έως τις 

28/08/2006 και ώρα 10:00 π.µ. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις 

παρατηρήσεις τους εγγράφως 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 τις 28/08/2006 και ώρα 

10:00 π.µ.  

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 πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας ή/ 

και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δηµόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.  

3.1.5. ∆οµή του Κειµένου της ∆ιαβούλευσης 

Η Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζει το µεθοδολογικό 

πλαίσιο του ορισµού των σχετικών αγορών δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, και ορίζει το πεδίο της εξέτασης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον ορισµό 
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των αγορών δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών τηλεφωνίας που παρέχονται σε 

σταθερή θέση  

Η Ενότητα 3 της παρούσας ∆ιαβούλευσης αποτελείται από την ανάλυση 

των σχετικών αγορών προϊόντων δηµόσιων υπηρεσιών τηλεφωνίας που παρέχονται 

σε σταθερή θέση. 

Η Ενότητα 4 παρουσιάζει την αξιολόγηση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις 

κατάλληλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν σε επιχειρήσεις που έχουν 

οριστεί ότι έχουν ΣΙΑ (βλ. Ενότητα 4). 

Η Ενότητα 5 του κειµένου της ∆ιαβούλευσης παρουσιάζει τις ερωτήσεις 

της ∆ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό αγοράς, την ανάλυση 

αγοράς και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που προτείνονται στις Ενότητες 2, 3 και 

4 της παρούσας ∆ιαβούλευσης.  
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3.2. Ορισµός Σχετικής Αγοράς 

3.2.1. Πλαίσιο 

Η ΕΕΤΤ καλείται, σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, 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.66 

Η διαδικασία ορισµού αγορών στοχεύει στο να προσδιορίσει µε 

συστηµατικό τρόπο τις ανταγωνιστικές πιέσεις που υφίστανται οι πάροχοι 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποτελεσµατική ανάλυση της 

αγοράς. Μια σχετική αγορά προϊόντων αποτελείται από το σύνολο των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή υποκατάστατα κατά την αντίληψη 

των καταναλωτών, 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.67 

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 λαµβάνει υπόψη µια σειρά µεθοδολογιών κατά την 

                                                 
66 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15. 

67 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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αξιολόγηση της υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, 

συµπεριλαµβανοµένου του τεστ SSNIP όπου είναι πρακτικά δυνατό να 

εφαρµοσθεί.68 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 αποδειχτεί ότι είναι 

κερδοφόρος.69 Ο ορισµός της σχετικής αγοράς εξετάζει την πιθανή ανταγωνιστική 

ανταπόκριση µιας οµάδας (µη οριακού αριθµού) πελατών, δηλαδή όχι απαραιτήτως 

της πλειοψηφίας των πελατών.70 

Μια σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή όπου οι σχετικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και προµήθεια των σχετικών 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών, στην οποία οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι 

επαρκώς οµοιογενείς και διακριτές από γειτονικές περιοχές, όπου οι συνθήκες του 

ανταγωνισµού είναι ουσιαστικά διαφορετικές. 

3.2.2. Πεδίο Εξέτασης 

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές εξετάζει τη σχέση µεταξύ χρήσης 

πρόσβασης και κλήσεων, σηµειώνοντας ότι, ενώ συνήθως παρέχονται ως ένα 

πακέτο, ορισµένοι τελικοί χρήστες επιλέγουν εναλλακτικούς παρόχους για την 

παροχή κλήσεων. Κατά συνέπεια, ένας πάροχος που θα επιχειρούσε να αυξήσει την 

τιµή των εξερχόµενων κλήσεων άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου θα αντιµετώπιζε 

την βάσιµη πιθανότητα οι τελικοί χρήστες να µεταπηδούσαν µεταξύ των 

εναλλακτικών παρόχων. Η χρήση κωδικών επιλογής (Carrier Selection (CS)) και 

προεπιλογής φορέα (Carrier PreSelection (CPS)) διευκολύνει την παροχή 

υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους. Επίσης, ενώ οι πάροχοι πρόσβασης 

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

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

70 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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ανταγωνίζονται στην παροχή κλήσεων, δεν φαίνεται ότι οι πάροχοι που παρέχουν 

κλήσεις µέσω του CPS/CS θα εισέρχονταν συστηµατικά στην αγορά πρόσβασης 

συνεπεία µιας µικρής αλλά σηµαντικής µη παροδικής αύξησης της τιµής της 

πρόσβασης.  

Στη συνέχεια, η Σύσταση συµπεραίνει ότι οι αστικές/τοπικές 71, εθνικές72 

και διεθνείς κλήσεις δεν υποκαθίστανται µεταξύ τους από την πλευρά της ζήτησης. 

Ωστόσο, από την πλευρά της προσφοράς, σηµειώνει ότι µια αύξηση στις τιµές σε 

µία από αυτές τις κατηγορίες κλήσεων θα µπορούσε να ενθαρρύνει τους παρόχους 

προκειµένου να προµηθευτούν τις αναγκαίες υποδοµές/υπηρεσίες για να 

ξεκινήσουν να παρέχουν σε µια από τις άλλες κατηγορίες (αναγνωρίζοντας την 

πιθανότητα συγκεκριµένων περιορισµών στην απόκτηση των αναγκαίων 

υποδοµών/υπηρεσιών για τις διεθνείς υπηρεσίες). Επίσης, για κλήσεις από σταθερό 

σε κινητό, η υποκαταστασιµότητα είναι πιθανό να διευρύνει το πεδίο της αγοράς 

πέρα από τα στενά όρια που φαίνεται να υποδεικνύουν οι παράγοντες της ζήτησης 

(οµοίως υποθέτοντας ότι οι αναγκαίες υποδοµές/υπηρεσίες χονδρικής είναι 

διαθέσιµες).   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµπεραίνει ότι, µε βάση την υποκαταστασιµότητα 

από την πλευρά της προσφοράς, θα ήταν κανονικά σωστό να οριστεί µια ευρεία 

λιανική αγορά για εξερχόµενες κλήσεις. Ωστόσο, σηµειώνει ότι ο στενότερος 

ορισµός των αγορών µπορεί να είναι ορθότερος όταν δεν είναι δυνατή η 

υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς. 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την καταλληλότητα ορισµού χωριστών 

αγορών οικιακών και µη οικιακών χρηστών για τις αγορές πρόσβασης και κλήσεων. 

∆ηλώνει ότι είναι συνήθης αυτός ο διαχωρισµός, επειδή οι συµβατικοί όροι παροχής 

µπορεί να διαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης απίθανο να ανταποκριθεί 

ένας πάροχος στην αγορά µη οικιακών χρηστών σε αυξήσεις τιµών στην αγορά οικιακών 

χρηστών, διότι οι οικονοµίες εξυπηρέτησης των διαφορετικών κατηγοριών πελατών 

                                                 
71 Οι τοπικές κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς  

72 Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, ως εθνικές ορίζονται οι υπεραστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς 

αριθµούς, οι κλήσεις προς µη γεωγραφικούς κινητούς αριθµούς και οι κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών  
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µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

είναι ορθό να οριστούν χωριστές κατηγορίες οικιακών και µη οικιακών πελατών για τις 

αγορές προϊόντων που ορίζονται. 

Η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της παροχής δεδοµένων και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση PSTN και η πρόσβαση µέσω 

γραµµών ISDN εξακολουθούν να είναι οι πιο συνήθεις µορφές πρόσβασης για τη λήψη/ 

αποστολή δεδοµένων για οικιακούς χρήστες και µικρές επιχειρήσεις. Σηµειώνει ότι οι 

πελάτες που απαιτούν πρόσβαση υψηλότερης χωρητικότητας (που επιτρέπει ταχύτερη 

µετάδοση µεγάλου όγκου δεδοµένων) µπορούν να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση 

(που είναι πιο ακριβή). Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές στη συνέχεια εξετάζει τις 

διαφορές ανάµεσα στις υπηρεσίες στενής ζώνης και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες 

δεδοµένων, σηµειώνοντας τις λειτουργικές διαφορές (δηλαδή, οι ευρυζωνικές συνδέσεις 

είναι πάντοτε συνδεδεµένες ('always on'), παρέχουν υψηλότερη χωρητικότητα και 

µπορούν να υποστηρίξουν πρόσθετες υπηρεσίες µε λειτουργικότητα που απαιτεί 

µεγαλύτερη χωρητικότητα), τις τιµολογιακές διαφορές (δηλαδή, η χρέωση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών είναι κατά κανόνα µε πάγιο (δηλαδή η τιµή δεν επηρεάζεται από τη χρήση) 

και πιο ακριβή από τις βασικές υπηρεσίες dial-up) και τις διαφορές στην ποιότητα της 

υπηρεσίας.  

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές της Επιτροπής ορίζει τις ακόλουθες τέσσερις 

σχετικές αγορές προϊόντων: 

• ∆ηµόσιες τοπικές και/ή εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται 

σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες 

• ∆ηµόσιες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή 

θέση για οικιακούς πελάτες  

• ∆ηµόσιες τοπικές και/ή εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται 

σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες, και 

• ∆ηµόσιες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή 

θέση για µη οικιακούς πελάτες  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε την καταλληλότητα αυτών τον ορισµών αγοράς και την 

κατάλληλη οριοθέτηση µεταξύ των σχετικών αγορών για την Ελλάδα.  
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3.2.3. Η ∆οµή της Αγοράς  

Ο ΟΤΕ λειτουργεί ένα εθνικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλήρους 

κάλυψης. Παρά το γεγονός ότι το ∆εκέµβριο 2005 υπήρχαν 16 αδειοδοτηµένοι 

πάροχοι δηµόσιων σταθερών δικτύων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε εκτίµηση της 

ΕΕΤΤ λιγότερο από το 1% των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας παρέχονταν από 

παρόχους δικτύου εκτός του ΟΤΕ. Ενώ οι περισσότεροι εναλλακτικοί πάροχοι 

έχουν σηµεία παρουσίας ανά την Ελλάδα, η  εναλλακτική υποδοµή τοπικής 

πρόσβασης είναι περιορισµένη. Οι περισσότεροι εναλλακτικοί παρέχουν πρόσβαση 

και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους, µισθωµένες 

γραµµές και συνδέσεις σταθερής ασύρµατης πρόσβασης.  

Το Σεπτέµβριο 2005, υπήρχαν 24 πάροχοι µε άδεια παροχής υπηρεσιών 

φωνητικής τηλεφωνίας,73 12 εκ των οποίων ήταν ενεργοί στην παροχή υπηρεσιών 

Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα µέσω µισθωµένου ή ιδιόκτητου δικτύου.74 

Βάσει των λιανικών εσόδων όλων των σταθερών κλήσεων (δηλαδή κλήσεων στο 

Internet75, τοπικών, υπεραστικών, διεθνών και κλήσεων σε κινητά), το µερίδιο 

αγοράς του ΟΤΕ το 2004 ήταν 75,6%,76 το οποίο µειώθηκε σε 73,4% το πρώτο 

εξάµηνο του 2005.  

Τα στοιχεία της ΕΕΤΤ σχετικά µε την διάδοση της Επιλογής και της Προεπιλογής 

Φορέα από το 2001, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Συνολικός Αριθµός Πελατών CS και CPS που αναφέρθηκαν (ως είχαν 

στο τέλος του εξαµήνου) 

                                                 
73 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 2005 

(11th Report)' [SEC(2006)193] - εφεξής καλούµενη ‘11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής’, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, 

σελ.9. Σηµειώνεται ότι ο ορισµός της Επιτροπής εξαιρεί τους απλούς µεταπωλητές, π.χ. τους παρόχους υπηρεσιών 

τηλεφωνίας µέσω προπληρωµένων καρτών.  

74 11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, σελίδες 24-25 και Τόµος Ι, σελ.120. 

75 Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet. 

76 11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παράρτηµα, Τόµος ΙΙ, σελ.18. 
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  2001 2002 2003 2004 2005 

  30/06/2001  31/12/2001 30/06/2002  31/12/2002  30/06/2003  31/12/2003  30/06/2004  31/12/2004  30/06/2005 

CS 1, 2 1.489 4.568 193.574 459.019 961.004 1.157.192 1.069.097 1.134.080 514.474 

CPS 2       13.775 175.629 395.622 475.900 547.375 
1 Τα στοιχεία πελατών, έως και το 2004, παρουσιάζουν κάποιες ανακολουθίες, που προέκυψαν κυρίως από το γεγονός ότι µερικοί πάροχοι 

συµπεριέλαβαν και στις δύο κατηγορίες πελατών (CS και CPS) τους πελάτες τους µε ταυτόχρονη δυνατότητα χρήσης και της προεπιλογής και 

της επιλογής, όπως συµπεριέλαβαν και κάποιους µη-ενεργούς συνδροµητές ή ανέφεραν αριθµούς συµβολαίων αντί για αριθµούς πελατών. 
2 Οι µεταβλητές για το 2005 ορίστηκαν µε µεγαλύτερη σαφήνεια ώστε να αφορούν συγκεκριµένα τον αριθµό των πελατών (και όχι τον αριθµό των 

συµβολαίων) και πιο συγκεκριµένα τον αριθµό των ενεργών συνδροµητών που ήταν εγγεγραµµένοι (για τις εν λόγω υπηρεσίες) στο τέλος του 

εξαµήνου (ένας συνδροµητής ορίστηκε ως «ενεργός» εάν είχε τιµολογηθεί τουλάχιστον µία φορά στους τελευταίους 3 µήνες του εξαµήνου). 

Επίσης, για την αποφυγή διπλοµετρήσεων, συνδροµητής µε τουλάχιστον µία γραµµή CPS (άσχετα αν είχε και γραµµές CS), έχει αναφερθεί µόνο  

ως συνδροµητής CPS. 

 

Επίσης, βάσει των στοιχείων της ΕΕΤΤ, ο όγκος της εξερχόµενης κίνησης των 

έµµεσα συνδεδεµένων συνδροµητών (δηλαδή συνδροµητών µέσω CS και CPS) 

αυξήθηκε από 57 εκατ. λεπτά το πρώτο εξάµηνο του 2002, σε 1,196 και 2,560 δις τα 

πρώτα εξάµηνα του 2003 και 2004 αντίστοιχα και έφτασε τα 3,047 δις λεπτά το πρώτο 

εξάµηνο του 2005 (βλ. πίνακα κατωτέρω). Αυτό αντιπροσωπεύει µια αύξηση κατά 53 

φορές στον όγκο αυτής της κίνησης.  

Από τα ανωτέρω έπεται ότι τόσο ο ρυθµός αύξησης των πελατών CS/CPS όσο 

και του εξερχόµενου όγκου κίνησης µέσω CS/CPS, υπήρξαν σηµαντικοί. 

Όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, ο εξερχόµενος όγκος κίνησης από 

σταθερό στην Ελλάδα ανήλθε το πρώτο εξάµηνο του 2005 σε 17,472 δις λεπτά.  Εξ 

αυτών, 8,064 δις αφορούσαν τοπικές κλήσεις, 1,433 δις  υπεραστικές, 1,244 δις κλήσεις 

σε κινητά, 285 εκατ. διεθνείς και 6,447 δις λεπτά κλήσεις στο Internet77 (βλ. και 

«Εξέλιξη του όγκου κλήσεων» στην Ενότητα 2.6). 

 

Εξερχόµενος όγκος κίνησης από σταθερό78 

 2002 2003 2004 2005 

                                                 
77  Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet.  

78  Τα νούµερα που αναφέρονται εδώ καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες κλήσεων: τοπικές, υπεραστικές, 

κλήσεις προς κινητά, διεθνείς και Internet (εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet). Όλες οι κλήσεις µέσω 

καρτών εξαιρούνται. 
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 Η1 Η2 Η1 Η2 Η1 Η2 Η1 

Κίνηση άµεσα 

συνδεδεµένων 

συνδροµητών 

16.353.981.550 15.886.917.493 16.424.861.488 15.316.115.819 15.812.145.646 14.252.621.004 14.425.154.466 

Κίνηση έµµεσα 

συνδεδεµένων 

συνδροµητών 

56.963.818 316.981.875 1.195.823.369 1.984.678.691 2.560.077.584 2.603.202.114 3.046.861.835 

Σύνολο  16.410.945.368 16.203.899.368 17.620.684.857 17.300.794.510 18.372.223.230 16.855.823.118 17.472.016.301 

 

Όσον αφορά τα λιανικά έσοδα, από τα στοιχεία της ΕΕΤΤ προκύπτει ότι από το 

σύνολο των €632,7 εκατ. που ξοδεύτηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εξάµηνο του 2005 για 

υπηρεσίες κλήσεων σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, 35,1% δαπανήθηκε σε τοπικές 

κλήσεις, 10,5% σε υπεραστικές, 37,6% σε κλήσεις σε κινητά, 10,8% σε διεθνείς κλήσεις 

και 6% σε κλήσεις στο Internet.79 

Οι λιανικές υπηρεσίες ευρείας ζώνης που παίρνουν οι οικιακοί χρήστες και οι 

µικρές εταιρείες παρέχονται κυρίως µέσω ADSL του ΟΤΕ, και δίνουν µέγιστη ταχύτητα 

ρυθµού καθόδου περίπου 384, 512 ή 1024 kbps.80 Το µεγαλύτερο µέρος τους εύρους 

ζώνης χρησιµοποιείται για την λήψη δεδοµένων, και δύναται να χρησιµοποιείται τόσο 

για κίνηση φωνής όσο και δεδοµένων.  Επί του παρόντος υπάρχει µόνο ένας ελάχιστος 

αριθµός γραµµών πρόσβασης άλλων τύπων DSL π.χ. SDSL.  

 Στην παρούσα εξέταση, η ΕΕΤΤ επεδίωξε να συνεκτιµήσει µια σειρά από 

παραµέτρους για την αξιολόγηση των σχετικών αγορών λιανικών υπηρεσιών 

τηλεφωνίας. Εξέτασε τα επενδυτικά κίνητρα των παρόχων καθώς και τις επιλογές 

κατασκευής ή αγοράς (build or buy) υποδοµής που πρέπει να κάνουν οι νεοεισερχόµενοι. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη της την ανάγκη να διασφαλιστεί τη δυνατότητα 

των παρόχων να έχουν επαρκή απόδοση των επενδύσεών τους.  

                                                 
79  Εξαιρουµένων των κλήσεων 801 στο Internet. 

80 Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν αρκετές προσφορές (κυρίως από εναλλακτικούς παρόχους) στην αγορά µε ακόµη 

µεγαλύτερες ταχύτητες ρυθµού καθόδου  
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3.2.4. Σχετικές αγορές προϊόντων δηµόσιων υπηρεσιών 

τηλεφωνίας που παρέχονται σε σταθερή θέση  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε το εύρος των κατάλληλων λιανικών αγορών για την παροχή 

δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερή θέση (αγορές «κλήσεων»). 

Στα πλαίσια της ως άνω εξέτασης, εκτίµησε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των διάφορων εναλλακτικών υπηρεσιών λιανικής, την αντίληψη και συµπεριφορά των 

καταναλωτών, τις ιστορικές διακυµάνσεις των τιµών των πιθανών ανταγωνιστικών 

υπηρεσιών, τις µεταβολές των τιµών και τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και τα κόστη 

µεταστροφής (είτε αυτά πηγάζουν από τεχνολογικές επενδύσεις ή από αποκλειστικές 

συµφωνίες και ποινικές ρήτρες σε συµβόλαια, ή από άλλες πηγές).  

Ενόψει της υπάρχουσας δοµής της αγοράς και των διαθέσιµων υπηρεσιών 

λιανικής πρόσβασης, η ανάλυση του ορισµού αγορών της ΕΕΤΤ εξετάζει τα κάτωθι 

σηµεία, τα οποία απεικονίζονται και στο Σχήµα 1 κατωτέρω: 

• Ανήκουν οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και οι υπηρεσίες 

τηλεφωνικών κλήσεων στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι αστικές και υπεραστικές σταθερές κλήσεις στην ίδια σχετική 

αγορά;  

• Αποτελούν οι κλήσεις από σταθερό σε κινητούς αριθµούς µια χωριστή 

αγορά προϊόντων; 

• Αποτελούν οι κλήσεις σε σταθερούς µη γεωγραφικούς  αριθµούς 

(συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς που 

χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες Internet) µια χωριστή αγορά προϊόντων; 

• Ανήκουν οι κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας µέσω VoIP σε µία ξεχωριστή 

προϊόντων και υπηρεσιών  

• Αποτελούν οι διεθνείς κλήσεις προς σταθερό µια χωριστή αγορά 

προϊόντων; 

• Υπάρχουν διακριτές αγορές για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες; 

• Ποια είναι η σχετική γεωγραφική αγορά;  
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Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την υποκαταστασιµότητα από πλευρά 

ζήτησης και προσφοράς.  

 
 

 
Σχήµα 1 

 

 

3.2.5. Υποκαταστασιµότητας µεταξύ των υπηρεσιών σταθερής 

πρόσβασης και των υπηρεσιών τηλεφωνικών κλήσεων 

Πρωταρχικώς η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν στην Ελλάδα οι συνθήκες ζήτησης και 

προσφοράς στις υπηρεσίες πρόσβασης και στις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας είναι 

τέτοιες που να υποδεικνύουν ότι υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για υπηρεσίες πρόσβασης 

και τηλεφωνίας. Κατά την ως άνω άσκηση, η ΕΕΤΤ εξέτασε την υποκατάσταση από 
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πλευράς ζήτησης στο επίπεδο λιανικής και την υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

στο επίπεδο χονδρικής.  

3.2.5.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

 

Η υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης εκτιµά την έκταση στην οποία οι 

καταναλωτές προτίθενται να υποκαταστήσουν την υπό εξέταση υπηρεσία µε άλλες 

υπηρεσίες.   

Κατά την εκτίµηση της υποκαταστασιµότητας από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ 

χρησιµοποίησε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε τη λειτουργικότητα, τις 

µεταβολές των τιµών των πιθανών ανταγωνιστικών υπηρεσιών και τις σχετικές 

υπάρχουσες τιµολογιακές πληροφορίες. Εξέτασε επίσης εάν σηµαντικά κόστη 

µεταστροφής (είτε αυτά πηγάζουν από τεχνολογικές επενδύσεις, αποκλειστικές  ή 

ποινικές ρήτρες σε υπάρχοντα συµβόλαια ή από άλλες πηγές) εµποδίζουν τη δυνατότητα 

των πελατών να υποκαταστήσουν µια υπηρεσία συνεπεία µιας µικρής αλλά σηµαντικής 

και µη παροδικής αύξησης της τιµής.   

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί  ότι οι υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων και οι υπηρεσίες 

λιανικής πρόσβασης διαφοροποιούνται από πλευράς λειτουργικότητας. Ουσιαστικά, οι 

πελάτες χρειάζονται υπηρεσίες πρόσβασης ώστε να µπορούν να έχουν υπηρεσίες 

τηλεφωνίας (δηλ. η πρόσβαση αποτελεί προϋπόθεση της απόκτησης υπηρεσιών 

τηλεφωνίας). Επιπλέον, είναι απίθανο ότι ένας πελάτης θα αποκτούσε πρόσβαση χωρίς 

να επιθυµεί την απόκτηση υπηρεσιών τηλεφωνικών κλήσεων. 

Έως την εισαγωγή της επιλογής φορέα το έτος 2002, η πρόσβαση και οι 

υπηρεσίες τηλεφωνίας παρέχονταν ως ένα πακέτο (δηλ. πρόσβαση και κλήσεις). Ενώ η 

πρόσβαση και οι κλήσεις παρουσιάζονταν ως ξεχωριστές υπηρεσίες στους 

λογαριασµούς, παρέχονταν ως µια δέσµη υπηρεσιών.  

Η επιλογή και η προεπιλογή φορέα, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να 

αποκτούν κλήσεις από έναν εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών (είτε επί τη βάσει της κάθε 

πραγµατοποιούµενης κλήσης ή για όλες τις κλήσεις που εµπίπτουν σε µια 

προκαθορισµένη κατηγορία). Οι εν λόγω κλήσεις (που εκκινούν από το δίκτυο του 
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παρέχοντος την πρόσβαση παρόχου) δροµολογούνται από το δίκτυο του παρέχοντος την 

πρόσβαση παρόχου στο σχετικό σηµείο διασύνδεσης µε τον πάροχο που παρέχει τις 

υπηρεσίες.   

Σε ορισµένα Κράτη Μέλη, αλλά όχι επί του παρόντος στην Ελλάδα, είναι δυνατό 

οι εναλλακτικοί πάροχοι να ‘µεταπωλούν’ τις υπηρεσίες πρόσβασης (χρησιµοποιώντας 

χονδρική εκµίσθωση γραµµών (Wholesale line rental (WLR)).  Ενώ οι εναλλακτικοί 

πάροχοι δεν έχουν τεχνικό ή λειτουργικό έλεγχο της σύνδεσης πρόσβασης, είναι σε θέση 

να τιµολογούν τον πελάτη για την σύνδεση πρόσβασης, και ως εκ τούτου έχουν τη 

δυνατότητα να παρέχουν ‘ενιαίο λογαριασµό’ µε τον ίδιο τρόπο µε τον πάροχο που 

παρέχει πρόσβαση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω επιλογής και 

προεπιλογής φορέα και την µη παροχή της υπηρεσίας της χονδρικής εκµίσθωσης 

γραµµών καθώς επίσης και την περιορισµένη εναλλακτική υποδοµή τοπικής πρόσβασης 

στην Ελλάδα, είναι πιο πιθανό να αλλάξει κάποιος πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών 

παρά πάροχο πρόσβασης.  

 

Αριθµός πελατών 

Το ανωτέρω συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, τα 

οποία υποδεικνύουν ότι περισσότεροι πελάτες αποκτούν υπηρεσίες τηλεφωνίας παρά 

υπηρεσίες πρόσβασης από εναλλακτικούς παρόχους. Παραδείγµατος χάριν, στα τέλη του 

2004 λιγότερο από 1% των συνδροµητών λάµβαναν τοπική πρόσβαση από τους 

εναλλακτικούς παρόχους, ενώ την ίδια χρονική στιγµή το ποσοστό των συνδροµητών 

που χρησιµοποιούσαν τους εναλλακτικούς παρόχους για τοπικές κλήσεις ήταν 12,5% 

(από 3,8% στα τέλη του 2003), και 22% για υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις (από 

σχεδόν 14% στα τέλη του 2003).81 
                                                 

81 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 2005 (11η Έκθεση)' [SEC(2006)193], Παράρτηµα, Volume II, σελ. 22. Σηµειώνεται ότι, 

σύµφωνα µε τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, τα ποσοστά των συνδροµητών που αφορούν σε τοπικές 

κλήσεις προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων που 

λαµβάνουν υπηρεσίες τοπικών κλήσεων (α) µέσω άµεσης πρόσβασης για φωνητική τηλεφωνία, και (β) 
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Τιµολόγηση 

Υπάρχουν ξεκάθαρες λειτουργικές διαφορές µεταξύ της πρόσβασης και των 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι πελάτες δεν δύνανται να 

ανταποκριθούν σε µια αύξηση της τιµής µιας εκ των υπηρεσιών και να µεταστραφούν 

στην άλλη ή να αποκτήσουν «περισσότερη» εκ της άλλης υπηρεσίας. Συνεπώς, οι τελικοί 

καταναλωτές δεν θα εδύναντο και δεν θα ανταποκρινόνταν σε µια αύξηση της τιµής των 

υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου  µεταστρεφόµενοι 

στις υπηρεσίες κλήσεων (και αντιστρόφως).  

  

3.2.5.2. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς 

Η υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς υποδεικνύει σε ποιες 

περιπτώσεις  οι πάροχοι υπηρεσιών, πέραν των ήδη υπαρχόντων στην αγορά, θα 

µεταστρέφονταν (βραχυπρόθεσµα) στην παροχή εναλλάξιµων υπηρεσιών χωρίς να 

υποστούν σηµαντικό επιπρόσθετο κόστος. Για την περίπτωση εκείνη όπου το συνολικό 

κόστος που απαιτείται για την µεταστροφή της παραγωγής είναι σχετικά αµελητέο, η 

εναλλακτική υπηρεσία δύναται να ενσωµατωθεί στον ορισµό της σχετικής αγοράς. Το 

γεγονός ότι µια επιχείρηση δύναται να κατέχει τα απαραίτητα εφόδια για την παροχή 

µιας υπηρεσίας δε λαµβάνεται υπόψη εάν για την προσοδοφόρα είσοδο στην αγορά 

παροχής της υπηρεσίας θα απαιτούνταν σηµαντικές επιπρόσθετες επενδύσεις.  

Ενώ όλοι οι υφιστάµενοι πάροχοι υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης παρέχουν 

επίσης τηλεφωνικές υπηρεσίες, δεν ισχύει και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ 

εξέτασε την έκταση στην οποία οι υφιστάµενοι πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών θα 

                                                                                                                                                 
µέσω Προεπιλογής Φορέα. Τα ποσοστά ωστόσο των συνδροµητών που αφορούν σε υπεραστικές και 

διεθνείς κλήσεις, προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων 

που λαµβάνουν υπηρεσίες υπεραστικών και διεθνών κλήσεων µέσω των (α) και (β) ανωτέρω, και 

επιπρόσθετα (γ) τους µισούς συνδροµητές των εναλλακτικών παρόχων που λαµβάνουν υπηρεσίες 

υπεραστικών και διεθνών κλήσεων µέσω Επιλογής Φορέα. ∆ιευκρινίζεται τέλος, ότι όλα τα ανωτέρω 

στοιχεία που αφορούν στα τέλη του 2003 βασίζονται σε στοιχεία της ΕΕΤΤ αλλά δεν περιλαµβάνονται 

στην 11η Έκθεση. 

. 
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άρχιζαν να παρέχουν υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης, συνεπεία µιας αύξησης της τιµής 

άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου της τάξης έως και 10%. 

Λειτουργική υποκαταστασιµότητα 

Για την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης από τη µια πλευρά, και για την 

παροχή υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνίας από την άλλη, απαιτούνται ξεχωριστές και 

διαφορετικές υποδοµές/ υπηρεσίες. Για να είναι σε θέση κάποιος εναλλακτικός πάροχος 

να εισέλθει στην αγορά πρόσβασης συνεπεία µιας αύξησης της τιµής έως και 10% άνω 

του ανταγωνιστικού επιπέδου, πρέπει να ελέγχει τις ευκολίες πρόσβασης είτε αυτές είναι 

ιδιοκτησία του, είτε υπό τον έλεγχο του (λχ αδεσµοποίητος τοπικός βρόχος) είτε 

αποτελούν προϊόν µεταπώλησης (λχ. WLR). Οι υποδοµές/ υπηρεσίες χονδρικής τις 

οποίες  αποκτούν, επί του παρόντος, οι εναλλακτικοί πάροχοι προκειµένου να είναι σε 

θέση να παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας (λχ εκκίνηση µε προεπιλογή φορέα) δεν τους 

επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης.   

Παροµοίως, ένας πάροχος πρόσβασης ο οποίος ουσιαστικά δεν ελέγχει ή κατέχει 

ευκολίες πρόσβασης (λχ. ένας πάροχος ο οποίος µεταπωλεί πρόσβαση χρησιµοποιώντας 

µια χονδρική υπηρεσία όπως η χονδρική εκµίσθωση γραµµών (WLR)) χρειάζεται 

υποδοµές πρόσβασης όπως επιλογή ή προεπιλογή φορέα και υπηρεσίες εκκίνησης 

κλήσεων προκειµένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας.  

Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και οι 

υπηρεσίες τηλεφωνίας είναι λειτουργικά υποκατάστατα από πλευράς προσφοράς. 

Τιµολόγηση 

Το βασικό ερώτηµα είναι εάν τα κόστη των υποδοµών/ µέσων που απαιτούνται 

από υφιστάµενους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης και τηλεφωνίας αντίστοιχα, είναι 

τέτοια ώστε να επιτρέπουν την µεταστροφή στην παροχή της άλλης υπηρεσίας σε 

περίπτωση µιας αύξησης της τιµής έως και 10% άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου. Η 

ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας δεν θα µεταστρέφονταν στην 

παροχή υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης µέσω ευκολιών που είτε θα έπρεπε να 

εγκαταστήσουν είτε θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο (λχ αδεσµοποίητος τοπικός 

βρόχος) συνεπεία µιας  τέτοιας αύξησης της τιµής. Σε περίπτωση που οι χονδρικές 

υπηρεσίες επιλογής και προεπιλογής φορέα είναι διαθέσιµες σε κοστοστρεφείς τιµές, 

ένας υφιστάµενος πάροχος λιανικής πρόσβασης ενδεχοµένως να ανταποκρινόταν σε µια 
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αύξηση της τιµής (έως και 10%) και να ξεκινούσε να παρέχει υπηρεσίες λιανικής 

τηλεφωνίας.   

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα υπάρχοντα στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των 

πελατών επιβεβαιώνουν ότι εάν οι υποχρεώσεις επιλογής και προεπιλογής φορέα 

παραµείνουν σε ισχύ, οι πελάτες θα αντιδράσουν σε µια αύξηση των υπηρεσιών 

τηλεφωνίας άνω της ανταγωνιστικής τιµής αλλάζοντας πάροχο, και  νέοι πάροχοι 

πιθανόν να εισέλθουν στην αγορά φωνητικής τηλεφωνίας. Αντιθέτως, τέτοιου είδους 

µεταστροφή δεν θα επέρχετο για την περίπτωση µιας αύξησης της τιµής έως και 10% 

άνω του ανταγωνιστικού επιπέδου για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και οι υπηρεσίες 

τηλεφωνίας είναι συµπληρωµατικές και όχι εναλλάξιµες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου δεν 

εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. 

 

3.2.6. Υποκαταστασιµότητας µεταξύ των υπηρεσιών σταθερής 

και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

Κατά την εξέταση του εάν οι λιανικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, η ΕΕΤΤ εξέτασε 

κατά πόσο ένας τελικός χρήστης θα έκανε µια κλήση από κινητό αντί για µια 

κλήση από σταθερό και αντιστρόφως.   

Ο βαθµός υποκατάστασης σταθερού-κινητού σχετίζεται, προφανώς άµεσα, 

µε την διαθεσιµότητα των σταθερών και κινητών τηλεφώνων. Βάσει της έρευνας 

καταναλωτών της ΕΕΤΤ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2005 σχετικά µε την 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια 

(καλούµενη εφεξής ‘Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ), η διείσδυση 

της σταθερής τηλεφωνίας στα ελληνικά νοικοκυριά εκτιµήθηκε στο 87%, µε το 

58,7% του συνόλου των ερωτώµενων  (ένας ενήλικας 18 ετών και άνω, ανά 

νοικοκυριό) να έχει δηλώσει την κατοχή σταθερού τηλεφώνου στο νοικοκυριό και 

παράλληλα την κατοχή (από τον ίδιο τον ερωτώµενο) προσωπικού κινητού 
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τηλεφώνου82. Το 28,3% δήλωσε την κατοχή µόνο σταθερού. Από το 13% των 

νοικοκυριών χωρίς σταθερό τηλέφωνο, περίπου το 90% (11,6% του συνόλου των 

νοικοκυριών) δήλωσε  την κατοχή µόνο κινητού τηλεφώνου. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις ανωτέρω εκτιµήσεις σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες απόψεις και συνήθειες 

των χρηστών τηλεφωνίας στην Ελλάδα (µέρος εκ των οποίων αποτυπώθηκαν µέσω 

της ίδιας έρευνας), στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσής της η ΕΕΤΤ θεώρησε και 

εξέτασε τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών: (α) τους χρήστες που µπορούν να 

κάνουν τόσο σταθερές όσο και κινητές κλήσεις (γιατί διαθέτουν και σταθερή 

σύνδεση και κινητό τηλέφωνο) και επιλέγουν να κάνουν τον έναν τύπο κλήσεων 

αντί του άλλου, (β) τους χρήστες που κάνουν µόνο κλήσεις από κινητό (γιατί δεν 

διαθέτουν γραµµή σταθερής πρόσβασης στο νοικοκυριό τους ή διαθέτουν αλλά δεν 

την χρησιµοποιούν για να κάνουν φωνητικές κλήσεις). 

Επίσης, η ΕΕΤΤ εξέτασε το βαθµό στον οποίο κάποιος πάροχος που παρέχει 

λιανικές σταθερές ή κινητές υπηρεσίες θα ξεκινούσε να παρέχει την άλλη υπηρεσία 

ως ανταπόκριση σε µια αύξηση τιµών της τάξης του 10% άνω του ανταγωνιστικού 

επιπέδου.   

3.2.6.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Λειτουργική υποκαταστασιµότητα 

Σε σειρά αποφάσεών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει µια 

αγορά για υπηρεσίες κινητής, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών κινητής 

πρόσβασης, οι οποίες δεν δύναται να αντιµετωπίζονται ως λειτουργικά εναλλάξιµες 

µε τις υπηρεσίες σταθερής.83 Η βασική λειτουργική διαφορά της είναι το στοιχείο 

της κινητικότητας που ενυπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες κινητής. Ενώ επί τη βάσει 

των τεχνολογικών εξελίξεων δύνανται να παρέχονται παρόµοιες υπηρεσίες µέσω 

σταθερών και κινητών συνδέσεων, οι σταθερές συνδέσεις δεν διαθέτουν το 
                                                 
82   Σηµειώνεται ότι η κατοχή κινητού τηλεφώνου στην Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ είχε 

την έννοια της κατοχής συνδροµής συµβολαίου ή προπληρωµένης κάρτας. 

83 Βλέπε για παράδειγµα υποθέσεις, Telia/Telenor Case No COMP/M.1439; Vodafone/Mannesmann Case No 

COMP/M.1795; Telia/Sonera Case No COMP/M.2803. 
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χαρακτηριστικό της κινητικότητας. Είναι πιθανόν να υπάρχει µονόπλευρη 

υποκαταστασιµότητα, καθόσον οι υπηρεσίες κινητής δεν µπορούν να 

υποκατασταθούν από υπηρεσίες σταθερές..   

Παρά την πιθανή µονοµερή υποκατάσταση, υφίστανται λειτουργικές 

διαφορές σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσίας και το εύρος ζώνης αναµετάδοσης. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την Έρευνα Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, 

29% των ερωτηθέντων που δήλωσαν κάτοχοι και σταθερού και κινητού 

τηλεφώνου, ισχυρίστηκαν ότι θα εξακολουθούσαν την χρήση του σταθερού τους 

τηλεφώνου στο σπίτι, ακόµα και αν οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό και 

κινητό τηλέφωνο ήταν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, 56% των ερωτηθέντων µε σταθερό 

και κινητό, συµφώνησαν απόλυτα ή απλώς συµφώνησαν ότι δεν πιστεύουν ότι το 

κινητό τους τηλέφωνο µπορεί να αντικαταστήσει το σταθερό τους τηλέφωνο. Κατά 

συνέπεια, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιλαµβάνονται την ύπαρξη 

λειτουργικών διαφορών ανάµεσα στις σταθερές και κινητές συνδέσεις και κλήσεις. 

Έρευνες καταναλωτών που διενεργήθηκαν ανά την Ευρώπη επεσήµαναν ότι 

οι τελικοί καταναλωτές θεωρούν την ‘ποιότητα λήψης’ ως µια εκ των 

σηµαντικότερων παραµέτρων στα πλαίσια της απόφασής τους να χρησιµοποιήσουν 

σταθερή ή κινητή πρόσβαση.84 Αντίστοιχα, σύµφωνα µε την Έρευνα 

Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, 84% εκ των συµµετεχόντων που δήλωσαν 

κατοχή και σταθερού τηλεφώνου στο νοικοκυριό και προσωπικού κινητού 

τηλεφώνου,  δήλωσαν επιπρόσθετα ότι η ποιότητα της κλήσης είναι είτε ‘πολύ 

σηµαντική’ ή ‘σηµαντική’ κατά την απόφασή τους να επιλέξουν αν θα 

πραγµατοποιήσουν µία κλήση από κινητό ή από σταθερό τηλέφωνο. Η ποιότητα 

της κλήσης αποτέλεσε τον δεύτερο σηµαντικότερο παράγοντα για τους 

καταναλωτές µετά την τιµή.85  Επίσης, 53% εκ των συµµετεχόντων που διαθέτουν 

και σταθερό και κινητό τηλέφωνο, συµφώνησαν απόλυτα ή απλώς συµφώνησαν µε 
                                                 

84 Βλέπε για παράδειγµα, "SME Telecommunications Survey 2004 Report and Analysis", ComReg, 25 Ιανουαρίου 

2005, σελ. 9 και "EU Telecoms Services Indicators", Ipsos, 2004, σελ 51. 

85 Βάσει της ίδιας έρευνας, η ποιότητα της κλήσης αξιολογήθηκε ως  σηµαντικότερος παράγοντας από την ευκολία 

και την ασφάλεια επικοινωνίας. 
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την πρόταση ότι ‘όσον αφορά στην ποιότητα τηλεφωνικών κλήσεων και το λόγο 

χρήσης σταθερού τηλεφώνου δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση πέρα από τη 

σταθερή τηλεφωνία’.  

Μια λειτουργική διαφορά µεταξύ σταθερής και κινητής πρόσβασης πηγάζει 

από το εύρος ζώνης αναµετάδοσης. Επί του παρόντος, η σταθερή πρόσβαση  PSTN 

και οι συνδέσεις BRA ISDN δύνανται να υποστηρίζουν συνδέσεις δεδοµένων σε 

ταχύτητες έως και 128 Kbps. Οι συνδέσεις κινητής πρόσβασης στην Ελλάδα (2G 

και 2,5G) υποστηρίζουν θεωρητικά επί του παρόντος ταχύτητες δεδοµένων έως και 

115 Kbps.  Ενώ η τεχνολογία 3G θα βελτιώσει την διαθέσιµη ταχύτητα της κινητής 

πρόσβασης, δεν είναι ξεκάθαρο στην ΕΕΤΤ εάν η τεχνολογία αυτή θα έχει 

ουσιαστική επίδραση στον βαθµό υιοθέτησης των υπηρεσιών δεδοµένων κινητής 

πρόσβασης µέσα στον χρονικό ορίζοντα της παρούσας εξέτασης. Η ΕΕΤΤ θα 

συνεχίσει ωστόσο να παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα.  

 

Εξέλιξη του όγκου κλήσεων 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις εξελίξεις των εν λόγω κλήσεων για να εξάγει 

συµπεράσµατα αναφορικά µε την υποκαταστασιµότητα κινητών και σταθερών. Η 

διαχρονική εξέλιξη του όγκου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό και από 

κινητό τηλέφωνο παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες. 

 

Η1 2002  Η2 2002 Η1 2003 H2 2003 H1 2004 H2 2004 H1 2005 Εξερχόµενος 

όγκος κίνησης 

από σταθερό (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) 

Τοπική – βλ. 

Σηµείωση α  
8.913.571.318 7.998.189.370 8.350.855.156 7.638.789.787 8.313.673.483 7.389.836.483 8.063.556.823 

Υπεραστική – 

βλ. Σηµείωση β 
1.177.957.655 1.218.185.305 1.236.781.129 1.312.450.062 1.374.715.621 1.365.869.461 1.432.985.953 

Προς κινητό – 

βλ. Σηµείωση γ 
985.326.481 1.073.748.018 1.031.829.683 1.138.405.949 1.192.591.083 1.232.137.261 1.243.948.963 
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∆ιεθνής, 

συµπεριλαµβανο

µένης κίνησης 

µέσω καρτών 

387.755.964 421.972.900 416.932.949 458.809.012 487.153.311 520.777.592 495.434.203 

Σύνολο - βλ. 

Σηµείωση δ 
11.464.611.418 10.712.095.593 11.036.398.917 10.548.454.810 11.368.133.498 10.508.620.797 

11.235.925.9

42 

Σηµειώσεις: 

α. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει τις (τοπικές) κλήσεις 

µεριζόµενης χρέωσης και freephone.  

β. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει τις (υπεραστικές) κλήσεις 

µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

γ. Εξαιρείται η κίνηση µέσω καρτών. 

δ. Τα νούµερα εδώ καλύπτουν τοπικές, υπεραστικές, κλήσεις προς κινητά και διεθνείς κλήσεις. Οι κλήσεις µέσω καρτών εξαιρούνται για 

όλες τις κατηγορίες κλήσεων εκτός από τις διεθνείς.. 

 

 

Η1 2002  Η2 2002 Η1 2003 H2 2003 H1 2004 H2 2004 H1 2005 H2 2005 Εξερχόµενος 

όγκος κίνησης 

από κινητό (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) (λεπτά) 

On-net 695.167.706 929.446.209 1.167.159.014 1.531.281.035 1.720.657.807 1.906.432.880 2.125.667.367 2.677.736.702 

Off-net 740.253.180 952.202.369 1.113.507.765 1.429.113.397 1.612.174.946 1.845.963.362 2.032.429.657 2.306.202.915 

Προς  σταθερό 

(OTE και 

εναλλακτικοί 

πάροχοι) 

514.500.993 600.632.343 623.718.329 729.625.572 745.310.657 822.552.622 820.755.671 915.631.318 

∆ιεθνής 129.685.581 176.044.745 145.018.347 214.250.648 167.573.801 232.249.556 179.530.281 250.887.107 

Σύνολο 
2.079.607.460 2.658.325.666 3.049.403.455 3.904.270.652 4.245.717.211 4.807.198.420 5.158.382.976 6.150.458.042 
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Βάσει των ανωτέρω, ενώ ο ρυθµός µεταβολής του όγκου των κλήσεων από 

κινητό είναι µεγαλύτερος, ο ρυθµός µεταβολής από σταθερό δεν παρουσιάζει 

µείωση τέτοια που ενδεχοµένως να υποδείκνυε υποκαταστασιµότητα. Ο όγκος των 

σταθερών τοπικών κλήσεων µειώθηκε κατά 6% µεταξύ του H1 2002 και H1 2003, 

κατά λιγότερο από 0.5% µεταξύ του H1 2003 και του H1 2004 και κατά 3% µεταξύ 

του H1 2004 και H1 2005.  Η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι αυτή η µεταβολή στον όγκο 

των κλήσεων αντανακλά σηµαντική υποκατάσταση.  

Είναι επίσης σηµαντικό να εξεταστεί εάν η αύξηση των κλήσεων από 

κινητό αντανακλά αύξηση στη συνολική ζήτηση για υπηρεσίες κλήσεων. Ο 

συνολικός όγκος κλήσεων (από σταθερό και κινητό) τα πρώτα εξάµηνα των ετών 

2002-2005 και οι σχετικές ποσοστιαίες µεταβολές από έτος σε έτος παρουσιάζονται 

κατωτέρω: 

H1 2003/ 

H1 2002 

H1 2004/ 

H1 2003 

H1 2005/ H1 

2004 

Εξερχόµενος 

όγκος 

κίνησης 

(λεπτά) 

H1 2002  H1 2003  

 % 

µεταβολή 

H1 2004 

% 

µεταβολή 

H1 2005 

% µεταβολή 

Από 

σταθερό – 

βλ. 

Σηµείωση α 

11.464.611.418 11.036.398.917 -4% 11.368.133.498 3% 11.235.925.942 -1% 

Από κινητό 

Βλ. 

Σηµείωση β 

2.079.607.460 3.049.403.455 47% 4.245.717.211 39% 5.158.382.976 21% 

Σύνολο 13.544.218.878 14.085.802.372 4% 15.613.850.709 11% 16.394.308.918 5% 

Σηµειώσεις: 

α. Τα νούµερα καλύπτουν τοπικές, υπεραστικές, κλήσεις προς κινητά και διεθνείς κλήσεις. Οι κλήσεις µέσω καρτών εξαιρούνται για όλες τις κατηγορίες 

κλήσεων εκτός από τις διεθνείς.  

β. Τα νούµερα καλύπτουν κλήσεις κινητό προς κινητό, κινητό προς σταθερό και διεθνείς κλήσεις. 

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, η αύξηση που παρατηρείται στον συνολικό 

όγκο των υπηρεσιών κλήσεων κατά την εξεταζόµενη περίοδο ενισχύει την άποψη 
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ότι οι υπηρεσίες κλήσεων από σταθερό και από κινητό είναι συµπληρωµατικές και 

όχι υποκατάστατες υπηρεσίες. Την άποψη αυτή ενισχύουν και τα αποτελέσµατα 

της Έρευνας Καταναλωτών Ιουλίου 2005 της ΕΕΤΤ, µέρος της οποίας αφορούσε 

συγκεκριµένα την συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την υποκαταστασιµότητα 

σταθερού-κινητού τηλεφώνου (βλ. σχετική συζήτηση στην Λειτουργική 

Υποκαταστασιµότητα ανωτέρω).  

Τέλος, σύµφωνα µε  στοιχεία  που διαθέτει η ΕΕΤΤ, µόνο µια µειοψηφία 

των χρηστών τηλεφωνίας στην Ελλάδα κάνουν  κλήσεις µόνο από κινητό τηλέφωνο 

(γιατί δεν διαθέτουν γραµµή σταθερής πρόσβασης στο νοικοκυριό τους ή διαθέτουν 

αλλά δεν την χρησιµοποιούν για να κάνουν φωνητικές κλήσεις). Κατά συνέπεια, 

άλλοι πελάτες (εξαιρουµένης δηλ. της µειοψηφίας) θα µπορούσαν να 

ανταποκριθούν σε µια αύξηση τιµών υποκαθιστώντας τις κλήσεις από κινητά.    

Τιµολόγηση  

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έχουν εισάγει στην αγορά µεγάλο αριθµό 

πακέτων κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε να κάνουν οικονοµικά πιο ελκυστική τη 

δυνατότητα του καταναλωτή να µοιράζει τις κλήσεις του από το γραφείο ή το σπίτι 

ανάµεσα στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο: 

• Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν από εκπτώσεις 

για κλήσεις on-net, µε αποτέλεσµα να γίνονται οι συγκεκριµένες 

κλήσεις συχνά πιο φθηνές από τις συνήθως ακριβότερες κλήσεις από 

σταθερό σε κινητό.   

• Τα πακέτα κινητής τηλεφωνίας έχουν, συνήθως ενσωµατωµένο 

χρόνο οµιλίας χωρίς χρέωση «free minutes», ο οποίος ίσως να µην 

αξιοποιείται πλήρως από τους καταναλωτές όσο αυτοί είναι εκτός 

σπιτιού ή γραφείου. Η µέση τιµή ανά λεπτό τέτοιων πακέτων είναι 

συνήθως πολύ χαµηλή για τους µεγάλους χρήστες. Για µερικές 

κλήσεις από το σπίτι ή το γραφείο είναι φθηνότερο να 

χρησιµοποιούµε την κινητή σύνδεση αντί για τη σταθερή.  
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• Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο χρόνο οµιλίας χωρίς χρέωση «free 

minutes» συµπεριλαµβάνονται µόνο κλήσεις εσωτερικού και όχι 

διεθνείς κλήσεις σε κινητά ή κλήσεις σε SPs,  έτσι ώστε για αυτούς 

τους τύπους κλήσης να µην υπάρχει οικονοµικό κίνητρο να 

χρησιµοποιήσεις το κινητό τηλέφωνο στο σπίτι αντί του σταθερού.  

Εφαρµόζοντας το τεστ του υποθετικού µονοπωλίου (SSNIP) για τις κλήσεις 

σταθερής τηλεφωνίας στενής ζώνης είναι απίθανο να βρεθεί µία αρκετά µεγάλη 

απώλεια κίνησης σε µία υποθετική αύξηση της τιµής της κλήσης από σταθερό της 

τάξης του 5-10%, τέτοια ώστε να κάνει την αύξηση αυτή µη κερδοφόρα. Για 

κλήσεις εντός Ελλάδος, το οικονοµικό κίνητρο να χρησιµοποιήσουν το κινητό αντί 

για το σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι ή στο γραφείο περιορίζεται στους πολύ 

µεγάλους πελάτες. Ωστόσο η ποιότητα λήψης θα εµποδίσει πολλούς µεγάλους 

πελάτες να στραφούν στη χρήση κινητού ενώ βρίσκονται στο σπίτι ή στο γραφείο. 

Επίσης, οι πάροχοι σταθερής είναι σε θέση να εντοπίσουν οµάδες πελατών 

περισσότερο επιρρεπείς στην υποκατάσταση σταθερού από κινητό και να 

προσφέρουν ειδικά σε αυτούς πακέτα τιµών µε εκπτώσεις όγκου.   Εποµένως, η 

ΕΕΤΤ, δεν θεωρεί ότι το ποσοστό των πελατών που θα έκαναν κλήσεις από κινητό 

αντί από σταθερό κατόπιν µίας αύξησης της τιµής των κλήσεων από σταθερό κατά 

5-10% θα ήταν αρκετοί ώστε να κάνει µία αύξηση τιµής µη κερδοφόρα. 

Για κλήσεις σε άλλες χώρες δεν υπάρχει συνήθως οικονοµικό πλεονέκτηµα 

αν χρησιµοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο αντί για το σταθερό του. Ως 

αποτέλεσµα, το τεστ υποθετικού µονοπωλίου θα δείξει ότι οι πελάτες θα στραφούν 

σε ικανοποιητικό ποσοστό στη σταθερή τους γραµµή για διεθνείς κλήσεις. 

 

3.2.6.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς δύναται να υπάρξει εάν ένας 

πάροχος δικτύου κινητής αντιδρούσε σε µια αύξηση της τιµής ενός υποθετικού 

µονοπωλιακού παρόχου σταθερών υπηρεσιών έως και 10% άνω του 
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ανταγωνιστικού επιπέδου, και άρχιζε να παρέχει παρόµοιες υπηρεσίες, και 

αντιστρόφως.  

∆εδοµένων των λειτουργικών διαφορών µεταξύ των υπηρεσιών σταθερής 

και κινητής, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής θα 

προχωρούσαν στη δηµιουργία εναλλακτικών κινητών δικτύων πρόσβασης συνεπεία 

µιας τέτοιας αύξησης της τιµής της λιανικής τιµής κινητής, ενόψει µάλιστα και  του 

κόστους, του απαιτούµενου χρόνου, και του καθεστώτος ρύθµισης της πρόσβασης 

στο σχετικό φάσµα. Επιπροσθέτως, δεν πιστεύει ότι µια τέτοια αύξηση θα 

οδηγούσε στη σύναψη συµφωνίας µε τον υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο µε όρους 

που θα διευκόλυναν τον ανταγωνισµό.  

Ένας πάροχος δικτύου κινητής αντίθετα, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

την υπάρχουσα υποδοµή του για να παρέχει υπηρεσίες σταθερών (αν όχι 

ενσύρµατων) κλήσεων. Ωστόσο, θα έπρεπε να το κάνει µε όρους (κυρίως 

τιµολογιακούς) που θα καθιστούσαν το συνολικό πακέτο κινητής εναλλάξιµο των 

υπηρεσιών σταθερής. ∆ιαφορετικά, η υπηρεσία κινητής θα αποτελούσε µια 

συµπληρωµατική υπηρεσία και όχι µια εναλλάξιµη υπηρεσία των αντίστοιχων 

σταθερών υπηρεσιών.   

Επιπλέον, ένας πάροχος κινητής ο οποίος θα σκεπτόταν την είσοδο στην 

αγορά σταθερών υπηρεσιών, θα έπρεπε να κάνει αλλαγές στο δίκτυο πρόσβασής 

του, προκειµένου να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσίας/ ποιότητας 

λήψης που επισηµάνθηκε ανωτέρω. Κάτι τέτοιο ωστόσο θα απαιτούσε ως ελάχιστο, 

κάποιες επενδύσεις προκειµένου να αυξήσει την ισχύ µετάδοσης του υπάρχοντος 

ραδιοεξοπλισµού και πιθανότατα, την εγκατάσταση επιπρόσθετων κεραιών 

προκειµένου να διασφαλισθεί η ποιότητα σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.   

Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι πάροχοι κινητής θα έπρεπε να 

εγκαταστήσουν επιπλέον υποδοµές στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν 

έχουν επί του παρόντος κάλυψη. Οι περισσότεροι πάροχοι κινητής προβαίνουν 

στην δηµιουργία των δικτύων τους λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό κάλυψης του 

πληθυσµού και όχι την γεωγραφική κάλυψη. Προκειµένου να ανταγωνιστούν ένα 

δίκτυο µε πλήρη κάλυψη, οι εν λόγω πάροχοι κινητής θα έπρεπε να εγκαταστήσουν 
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επιπρόσθετες ευκολίες προκειµένου να καλύψουν τυχόν κενά όσον αφορά την 

κάλυψή τους.   

Εκτός από τα επιπρόσθετα κόστη, οι πάροχοι δικτύων κινητής, θα έπρεπε να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις της υιοθέτησης µιας ανταγωνιστικής λιανικής 

τιµολόγησης των υπηρεσιών σταθερής. Προβαίνοντας δε στην ως άνω ενέργεια θα 

έπρεπε να διασφαλίσουν ότι δεν θα διακινδυνεύσουν το επιχειρηµατικό τους 

µοντέλο για τις υπηρεσίες κινητής.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το κόστος για την επιπρόσθετη δηµιουργία ευκολιών 

και για τις επενδύσεις που επισηµάνθηκε ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τους 

περιορισµούς από οικονοµίες σκοπού που πηγάζουν από το χαµηλότερο εύρος 

ζώνης των ραδιοδικτύων πρόσβασης, καθιστούν την υποκατάσταση από πλευράς 

προσφοράς απίθανη κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η 

παρούσα εξέταση. Επί του παρόντος, το ως άνω συµπέρασµα δεν επηρεάζεται από 

το γεγονός ότι και οι τρείς λειτουργούντες στην Ελληνική επικράτεια πάροχοι 

κινητής κατέχουν άδειες ΣΑΠ, δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού των 

ευκολιών σταθερής πρόσβασης (αντίθετα µε το δίκτυο κορµού και το backhaul) 

που αυτοί λειτουργούν επί της παρούσης. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θα παρατηρεί 

προσεκτικά τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανωτέρω. 

Η ΕΕΤΤ είναι ενήµερη ως προς τα προϊόντα σύγκλισης σταθερής/κινητής 

τηλεφωνίας που έχουν εισαχθεί σε άλλες χώρες και αναγνωρίζει ότι δύνανται να 

εισαχθούν σχετικά γρήγορα από παρόχους που έχουν πρόσβαση στις απαιτούµενες 

ευκολίες.86 Ως εκ τούτου, προτίθεται να παρατηρεί στενά εάν θα υπάρξουν 

αντίστοιχες εξελίξεις στην αγορά κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

καλύπτει η παρούσα εξέταση.  

Συµπεράσµατα 

                                                 

86 Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι επί του παρόντος διαθέσιµες σε έναν αριθµό Κρατών Μελών, 

συµπεριλαµβανοµένων της Γερµανίας και της Μ.Βρετανίας. Παρέχονται µέσω της χρήσης του Ραδιοδικτύου 

Πρόσβασης και των συσκευών κινητής. Τόσο οι σταθεροί όσο και οι κινητοί αριθµοί σχετίζονται µε την συσκευή. 

Μέσα σε µία προκαθορισµένη ζώνη κοντά στην οικία, οι κλήσεις τερµατίζουν σε (και εκκινούν από) σταθερό 

αριθµό, και χρεώνονται σε τιµές σταθερής. Εκτός της ζώνης, η συσκευή επανέρχεται στη συνήθη λειτουργία της 

ως κινητό. 
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Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απίθανο επί του παρόντος ή στο άµεσο µέλλον ο 

τελικός καταναλωτής να µεταστραφεί στις υπηρεσίες κινητής, ως ανταπόκριση σε 

µια αύξηση των τιµών των υπηρεσιών σταθερής έως και 10% άνω του 

ανταγωνιστικού επιπέδου.  

Επιπροσθέτως, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επί του παρόντος ένας πάροχος κινητής 

τηλεφωνίας δεν δύναται να εισέλθει στην αγορά παρέχοντας τηλεφωνικές 

υπηρεσίες µέσω συνδέσεων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (χρησιµοποιώντας 

είτε φάσµα GSM ή φάσµα LMDS) σε έναν σηµαντικό αριθµό πελατών χωρίς να 

επωµισθεί σηµαντικά κόστη και να διακινδυνεύσει το επιχειρηµατικό του µοντέλο 

όσον αφορά τις λιανικές κλήσεις κινητής.   

 

 

3.2.7. Αποτελούν οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις διακριτές 

αγορές προϊόντων;  

Η Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές αναφέρει ότι οι πελάτες λιανικής δεν 

αντιλαµβάνονται τις αστικές και υπεραστικές  κλήσεις ως υποκατάστατα. Ωστόσο, 

αξιολογώντας τις δυναµικές από την πλευρά της προσφοράς, η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι µια αύξηση τιµών σε µια από τις υπηρεσίες από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 

πάροχο θα µπορούσε να οδηγήσει τους παρόχους της άλλης υπηρεσίας να 

εισέλθουν στην αγορά (υπό την προϋπόθεση διαθεσιµότητας των αναγκαίων 

υποδοµών και υπηρεσιών χονδρικής). Εποµένως, η υποκαταστασιµότητα από 

πλευράς προσφοράς θα µπορούσε να εγγυηθεί τον ορισµό µιας ενιαίας σχετικής 

αγοράς προϊόντων.  



 

 151

3.2.7.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης στο 

επίπεδο λιανικής (και θα εξετάσει ζητήµατα χονδρικής στα πλαίσια της ανάλυσης 

της υποκατάστασης προσφοράς σε επίπεδο λιανικής).  Η υποκαταστασιµότητα από 

πλευράς ζήτησης παρέχει ένα τρόπο µέτρησης του βαθµού στον οποίο οι πελάτες 

είναι έτοιµοι να υποκαταστήσουν την υπό εξέταση υπηρεσία µε άλλες υπηρεσίες. 

Αξιολογώντας την υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης, η ΕΕΤΤ εξέτασε τις 

υφιστάµενες τιµές και τάσεις των τιµών για τις υπηρεσίες τοπικών και υπεραστικών 

κλήσεων, µαζί µε τη λειτουργική υποκαταστασιµότητα. 

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σωστό να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα από την 

πλευρά της ζήτησης ξεκινώντας από την πλησιέστερη δυνατή σχετική αγορά 

προϊόντων. Εποµένως, δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή σωστό να οριστούν 

σχετικές αγορές µε βάση το συγκεκριµένο  καλούµενο αριθµό (αν και θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί ότι µια κλήση σε ένα συγκεκριµένο αριθµό δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει την κλήση σε έναν άλλο συγκεκριµένο αριθµό). Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι 

είναι πιο σωστό να εξεταστεί εάν οι κλήσεις µιας συγκεκριµένης κατηγορίας (π.χ. 

τοπικές κλήσεις) που παρέχονται υπό οµοιόµορφους όρους είναι λειτουργικά 

υποκατάστατα των κλήσεων άλλων κατηγοριών (π.χ. υπεραστικές κλήσεις) που 

παρέχονται υπό οµοιόµορφους όρους. 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι τοπικές και υπεραστικές κλήσεις 

δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα για τους πελάτες. Η λειτουργική 

υποκατάσταση µεταξύ των δύο υπηρεσιών είναι ανεπαρκής για να µπορεί ένας 

πελάτης να µεταστραφεί κάνοντας υπεραστικές κλήσεις, ως ανταπόκριση σε µια 

αύξηση τιµών έως και 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο τοπικών 

κλήσεων (ή αντιστρόφως). 

Τιµολόγηση 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν µια αύξηση τιµών έως και 10% πάνω από την 

ανταγωνιστική τιµή για τις υπεραστικές κλήσεις από έναν υποθετικό µονοπωλιακό 
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πάροχο θα οδηγούσε τους πελάτες να µεταστραφούν στις αστικές κλήσεις (και 

αντιστρόφως). Όπως περιγράφεται ανωτέρω, θεωρεί ότι η έλλειψη λειτουργικής 

υποκαταστασιµότητας αποκλείει αυτή τη µεταστροφή µεταξύ κλήσεων. 

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, το κρίσιµο ζήτηµα είναι εάν οι πελάτες θα άλλαζαν 

παρόχους µόνο σε σχέση µε την κατηγορία κλήσεων που είναι αντικείµενο της αύξησης 

τιµών, και όχι για όλες τις εθνικές φωνητικές κλήσεις. Εάν οι πελάτες ήταν πιθανό να 

αλλάξουν µόνο για την κατηγορία κλήσεων που αποτελεί αντικείµενο της αύξησης, η 

ΕΕΤΤ είναι πιθανότερο να διαπιστώσει ότι οι κατηγορίες κλήσεων ανήκουν σε χωριστές 

σχετικές αγορές, µε την επιφύλαξη ζητηµάτων από την πλευρά της προσφοράς. 

∆εδοµένου ότι οι δυνατότητες Προεπιλογής/ Επιλογής φορέα δεν επιτρέπουν την 

διαφοροποίηση µεταξύ υπεραστικών και αστικών κλήσεων η εξέταση των άνω 

ζητηµάτων θα βασισθεί στα µερίδια του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις υπεραστικές και αστικές κλήσεις. 

Ωστόσο, η παρατηρούµενη διαφορά στα µερίδια αγοράς του ΟΤΕ βάσει του 

όγκου των εξερχόµενων αστικών και υπεραστικών κλήσεων (βλ. τρίτη  και πέµπτη 

στήλη στον κατωτέρω πίνακα, καθώς επίσης και το σχετικό ∆ιάγραµµα) υποδεικνύουν 

ότι οι πελάτες επιλογής / προεπιλογής στην Ελλάδα τείνουν να χρησιµοποιούν την 

επιλογή / προεπιλογή  περισσότερο για υπεραστικές παρά για αστικές κλήσεις, ή/και ότι 

οι συνδροµές επιλογής / προεπιλογής είναι πιο δηµοφιλείς στους καταναλωτές που 

κάνουν σηµαντική υπεραστική κίνηση συγκριτικά µε την αστική παρά σε αυτούς που 

κάνουν κυρίως τοπικές κλήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό πιθανότατα αντανακλά 

την αντίληψη των καταναλωτών ότι το όφελος που επιτυγχάνεται από την 

πραγµατοποίηση µίας τοπικής κλήσης µέσω επιλογής / προεπιλογής είναι µικρότερο από 

αυτό που επιτυγχάνεται από την πραγµατοποίηση µιας υπεραστικής. 

  

  Μερίδιο 

αγοράς ΟΤΕ 

στις τοπικές 

κλήσεις βάσει 

λιανικών 

εσόδων – βλ. 

Σηµείωση α 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

τοπικές κλήσεις 

βάσει 

εξερχόµενου 

όγκου – βλ. 

Σηµείωση β 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

υπεραστικές 

κλήσεις βάσει 

λιανικών εσόδων 

– βλ. Σηµείωση 

γ 

Μερίδιο αγοράς 

ΟΤΕ στις 

υπεραστικές 

κλήσεις βάσει 

εξερχόµενου 

όγκου – βλ. 

Σηµείωση δ 
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2002 99,15% 98,92% 97,07% 95,86% 

2003 88,42% 87,06% 83,58% 78,13% 

2004 79,10% 78,03% 74,53% 69,25% 

H1 2005 74,96% 73,76% 72,31% 66,58% 

Σηµειώσεις 
α. Για το 2002, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν 

επιπρόσθετα: (1) έσοδα από κλήσεις dial-up Internet ΕΠΑΚ, (2) έσοδα από υπηρεσίες 

σύντοµων κωδικών, και (3) έσοδα από καλούντες για (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης 

χρέωσης. Για το Η1 2003, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν τα 

(2) και (3) ανωτέρω. Για το Η2 2003, περιλαµβάνουν το (3). 

β. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει 

επιπρόσθετα τις (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

γ. Για το 2002, τα έσοδα του ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν 

επιπρόσθετα: (1) έσοδα από κλήσεις dial-up Internet ΠΕΑΚ και (2) έσοδα από 

καλούντες για (υπεραστικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης. Για το 2003, τα έσοδα του 

ΟΤΕ που λήφθηκαν υπόψη περιλαµβάνουν το (2) ανωτέρω. 

δ. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ περιλαµβάνει επιπρόσθετα τις 

(υπεραστικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

 

Μερίδια ΟΤΕ  µε βάση όγκους κίνησης

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%

H1 2002 H2 2002 H1 2003 H2 2003 H1 2004 H2 2004 H1 2005
local* Long distance* dial-up internet* to mobile*

 

 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις υφιστάµενες τιµές αστικών και υπεραστικών κλήσεων των 

παρόχων φωνητικής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων των 
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προσφερόµενων εκπτωτικών πακέτων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κατωτέρω τιµές 

αστικών και υπεραστικών κλήσεων:87 

Οι τιµές αστικών κλήσεων του ΟΤΕ: 

Χρέωση ∆ευτ - Παρ (0800–2000) ∆ευ- Παρ (2000–

0800) 

Σάββατο Κυριακή 

Έως 2 λεπτά 

(χρέωση ανά λεπτό) 

€0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό €0.026/ λεπτό 

Μετά τα 2 λεπτά 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

€0.00043333/ sec 

(€0.026/ λεπτό) 

€0.00041667/ sec  

(€0.025/ λεπτό) 

€0.00041667/ sec  

(€0.025/ λεπτό) 

€0.00040000/ sec 

(€0.024/ λεπτό) 

Οι  τιµές υπεραστικών του ΟΤΕ88: 

 

Χρέωση ∆ευ - Παρ 

(0800–2000) 

∆ευ- 

Παρ (2000–

0800) 

Σάββατο Κυριακή 

Έως και 25 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

25 

δευτερόλεπτα) 

€0.026/ 25 

δευτερόλεπτα 

-- -- 

Μετά τα 25 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

€0,00103333/ 

δευτερόλεπτο  

(€0.062/ λεπτό) 

-- -- 

Χρεώνεται 

ως τοπική κλήση 

                                                 

87  Σύµφωνα µε την Απόφαση 381/2. 

88  Οι υπεραστικές κλήσεις είναι οι κλήσεις µεταξύ κόµβων σε διαφορετικούς Νοµούς, όπου η 

απόσταση µεταξύ των κόµβων είναι µεγαλύτερη από 45 km. 
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Έως και 28 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

28 

δευτερόλεπτα) 

-- €0.026/ 28 

δευτερόλεπτο 

€0.026/ 28 seconds 

Μετά τα 28 

δευτερόλεπτα 

(χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο) 

-- €0,0009167/ 

δευτερόλεπτο  

(€0.055/ 

λεπτό) 

€0,0009167/δευτερόλεπτο  

(€0.055/ λεπτό) 

 

 

Από την ανωτέρω εξέταση προέκυψαν τιµολογιακές διαφοροποιήσεις οι οποίες 

δεν επιτρέπουν, επί του παρόντος την ένταξη των αστικών και των υπεραστικών 

κλήσεων σε µια ενιαία σχετική αγορά προϊόντων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί 

ότι και η αυξανόµενη χρήση και ο περίπλοκος χαρακτήρας των πακέτων (ιδίως αυτών 

που συνδέονται µε εκπτώσεις) µπορεί να οδηγήσουν στη διαµόρφωση της αντίληψης από 

τον πελάτη ότι οι υπηρεσίες πωλούνται ως πακέτο τοπικών και υπεραστικών κλήσεων. 

Επί του παρόντος, όµως, δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

σηµαντικές ενδείξεις ότι οι τοπικές και οι άλλες κλήσεις ακολουθούν διαφορετικά 

µοντέλα αγοράς. 

3.2.7.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Οι εναλλακτικοί πάροχοι µπορούν να ξεκινήσουν την παροχή φωνητικών 

κλήσεων µε δύο τρόπους: (1) µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη δική τους υποδοµή ή (2) 

µπορούν να µεταπωλούν χωρητικότητα.   

∆εν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που να αποτρέπουν έναν πάροχο που παρέχει 

εθνικές κλήσεις να παρέχει και τοπικές κλήσεις (ή αντιστρόφως). Για παράδειγµα, οι 

πάροχοι που προσφέρουν και τις δύο κατηγορίες κλήσεων χρειάζονται τα στοιχεία της 

εκκίνησης και του τερµατισµού, µαζί µε συνδεσιµότητα µεταξύ κέντρων. Για να είναι σε 

θέση να παρέχει αστικές κλήσεις, ένας πάροχος χρειάζεται τις ίδιες υποδοµές και 

υπηρεσίες χονδρικής που απαιτούνται και για την παροχή υπεραστικών κλήσεων (και 

αντιστρόφως).  
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Ωστόσο, τα περιθώρια κέρδους µεταξύ αστικών και υπεραστικών κλήσεων 

µπορεί να διαφέρουν, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, περιλαµβανοµένων αποφάσεων 

τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης στην οποία 

στοχεύουν, αποφάσεων σχετικών µε τεχνικά ζητήµατα όπως η µεταγωγή και τα σηµεία 

παρουσίας ((PoP) καθώς και η τιµολόγηση σε επίπεδο χονδρικής (π.χ. οι τιµολογιακές 

διαφορές ανάµεσα στη εθνική και τοπική διασύνδεση).  

Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ένας πάροχος τοπικών φωνητικών κλήσεων θα ήταν σε 

θέση να µεταστραφεί στην παροχή υπεραστικών κλήσεων, ως ανταπόκριση σε µια 

αύξηση τιµών κατά 10% από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο. Ωστόσο το 

αντίστροφο ενώ από τεχνικής άποψης δύναται να είναι εφικτό η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι 

απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε δικτυακή υποδοµή προκειµένου τα επίπεδα 

κέρδους να κυµανθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι τοπικές και υπεραστικές σταθερές κλήσεις ανήκουν σε 

χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων. Αν και οι απαιτούµενες επενδύσεις/υποδοµές για 

την παροχή κάθε κατηγορίας κλήσεων δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

από την πλευρά της προσφοράς, το περιθώριο για αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες 

κλήσεων διαφέρει.  

3.2.8. Αποτελούν οι κλήσεις από σταθερό σε κινητούς διακριτή 

αγορά προϊόντων; 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν οι κλήσεις προς κινητούς µη γεωγραφικούς αριθµούς 

ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων µε τις αστικές ή υπεραστικές κλήσεις από 

σταθερό τηλέφωνο.   

3.2.8.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς ζήτησης 

Λειτουργικότητα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι σταθερές κλήσεις προς κινητά και οι σταθερές κλήσεις 

προς τοπικούς ή υπεραστικούς αριθµούς γίνονται όλο και περισσότερο λειτουργικά 

υποκαταστάσιµες για τους πελάτες. Τα στοιχεία του όγκου της κίνησης και η σηµαντική 
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διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας υποδεικνύουν ότι οι πελάτες είναι όλο και 

περισσότερο πρόθυµοι να κάνουν σταθερές κλήσεις προς κινητά  αντί για τοπικές ή 

υπεραστικές κλήσεις προς σταθερούς αριθµούς (για να επικοινωνήσουν µε το ίδιο 

καλούµενο µέρος). Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ο αριθµός των κλήσεων αυτών δεν είναι πλέον 

de minimis και θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης της 

αγοράς.  Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον πρώτο πίνακα στην «Εξέλιξη του όγκου 

κλήσεων» στην Ενότητα 2.6, ο όγκος των κλήσεων από σταθερό σε κινητό αυξήθηκε 

σηµαντικά από το 2002 έως τα µέσα του 2005. 

 

Τιµολόγηση 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν µια αύξηση έως και 10% πάνω από την ανταγωνιστική τιµή 

για τις κλήσεις από σταθερό σε κινητό από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο θα 

οδηγούσε τους πελάτες να µεταστραφούν στην κλήση γεωγραφικών αριθµών (και 

αντιστρόφως).   

Η ΕΕΤΤ εξέτασε τις υφιστάµενες χρεώσεις για κλήσεις προς κινητά. Οι 

ισχύουσες χρεώσεις (Ιούλιος 2006) του ΟΤΕ για κλήσεις από σταθερό σε κινητό 

παρουσιάζονται κατωτέρω (χωρίς ΦΠΑ): 

 

Πάροχος 

τερµατισµού 

Ελάχιστη χρέωση Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>30 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0770) 

€0,00256723/ 

δευτερόλεπτο 

Vodafone 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0770) 

€0,00256723/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 30 δευτερόλεπτα 

(€0.0795) 

€0,00265042/ 

δευτερόλεπτο 

Q-Telecom 30 δευτερόλεπτα €0,00340000/ 
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(€0.1020) δευτερόλεπτο 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές ενδεικτικών προγραµµάτων δύο 

εναλλακτικών παρόχων (όπως αναφέρονται στις ιστοδελίδες τους). Οι εναλλακτικοί 

πάροχοι µέσω CS/CPS για κάθε κλήση, χωρίς µηνιαία χρέωση, χρεώνουν ως εξής: 

 

Πάροχος Α  (χωρίς ΦΠΑ) 

 ∆ευ-Παρ Σαββατοκύριακο 

Πάροχος 

τερµατισµού 
Ελάχιστη χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Ελάχιστη χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1387) 

€0,002311/ 

δευτερόλεπτο 

Vodafone 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1387) 

€0,002311/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1588) 

€0,002647/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1504) 

€0,002507/ 

δευτερόλεπτο 

Q-Telecom 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1840) 

€0,003067/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1723) 

€0,002871/ 

δευτερόλεπτο 

Πάροχος Β (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 08:00 – 20:00 20:00 – 08:00 

Πάροχος 

τερµατισµού 

Ελάχιστη 

χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Ελάχιστη 

χρέωση 

Χρέωση ανά 

δευτερόλεπτο (>60 

δευτερόλεπτα) 

Cosmote 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 
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Vodafone 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 

TIM 60 δευτερόλεπτα 

(€0.1700) 

€0,00283333/ 

δευτερόλεπτο 
60 δευτερόλεπτα 

(€0.1600) 

€0,002666666/ 

δευτερόλεπτο 

Q-Telecom 60 δευτερόλεπτα 

(€0.2290) 

€0,00381653/ 

δευτερόλεπτο 

60 δευτερόλεπτα 

(€0.2290) 

€0,00381653/ 

δευτερόλεπτο 

 

Εποµένως, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι η τιµολόγηση των κλήσεων προς κινητά 

επιβάλλει κάποιο περιορισµό στις κλήσεις προς σταθερά δίκτυα. Οι τιµές για κλήσεις 

από σταθερό προς κινητό είναι περίπου τρεις µε τέσσερις φορές µεγαλύτερες από αυτές 

για υπεραστικές κλήσεις.   

Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, το κρίσιµο ζήτηµα είναι εάν οι πελάτες θα άλλαζαν 

παρόχους µόνο για την κατηγορία κλήσεων που είναι αντικείµενο της αύξησης τιµών και 

όχι για όλες τις εθνικές κλήσεις. Εάν ήταν πιθανό οι πελάτες να αλλάξουν µόνο για την 

κατηγορία κλήσεων στην οποία έχει σηµειωθεί η αύξηση τιµών, η ΕΕΤΤ θα ήταν 

πιθανότερο να διαπιστώσει ότι οι κατηγορίες κλήσεων ανήκουν σε χωριστές σχετικές 

αγορές, µε την επιφύλαξη ζητηµάτων που σχετίζονται µε την προσφορά. ∆εδοµένου ότι 

οι δυνατότητες Προεπιλογής/ Επιλογής φορέα δεν επιτρέπουν την διαφοροποίηση 

µεταξύ υπεραστικών και κλήσεων προς κινητούς αριθµούς η εξέταση των άνω 

ζητηµάτων θα βασισθεί στα µερίδια του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά. Όπως φαίνεται και από το 

διάγραµµα στην ενότητα 2.7 στο οποίο παρουσιάζεται η διαχρονική µεταβολή των 

µεριδίων των εναλλακτικών παρόχων, τα µερίδια των εναλλακτικών παρόχων αναφορικά 

µε τις κλήσεις προς κινητούς και υπεραστικούς αριθµούς σχεδόν ταυτίζονται. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι πελάτες επιλογής / προεπιλογής στην Ελλάδα τείνουν να 

χρησιµοποιούν στο ίδιο βαθµό την επιλογή / προεπιλογή  για υπεραστικές και για κλήσεις 

προς κινητούς αριθµούς 
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3.2.8.2. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος σταθερών µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να αυξήσει 

επικερδώς τις τιµές σε γεωγραφικούς αριθµούς κατά 10% πάνω από το ανταγωνιστικό 

επίπεδο, χωρίς να εισέλθουν στην αγορά οι πάροχοι κλήσεων σε αριθµούς κινητών (και 

αντιστρόφως).   

Τέτοιοι πιθανοί νεοεισερχόµενοι ήδη θα λαµβάνουν τα αναγκαία προϊόντα 

χονδρικής (µέσω της υφιστάµενης πρόσβασης και των συµφωνιών διασύνδεσης) για να 

ξεκινήσουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Συνεπώς, το κόστος της εισόδου θα είναι 

περιορισµένο και πιθανόν θα είναι εφικτό βραχυπρόθεσµα.   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι για τις υπεραστικές κλήσεις το κίνητρο εισόδου είναι 

στενά συνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα τιµολογιακά περιθώρια. Και πάλι, οι αποφάσεις 

τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης στην οποία 

στοχεύει ο πάροχος, και µε τη δοµή τιµολόγησης της χονδρικής και τις τεχνικές 

αποφάσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ένας πάροχος υπεραστικών 

κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να ξεκινήσει την παροχή κλήσεων 

σε αριθµούς κινητής. Επίσης, φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για τη µεταστροφή από 

κλήσεις σε κινητά σε υπεραστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς.   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι αυτή η µεταστροφή είναι εξίσου βιώσιµη 

ανάµεσα σε αστικές κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς και κλήσεις από σταθερό σε 

κινητό.   

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι κλήσεις από σταθερό προς κινητό και 

οι κλήσεις από σταθερό προς υπεραστικούς γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντων.  

3.2.9. Αποτελούν οι κλήσεις προς µη γεωγραφικούς σταθερούς 

αριθµούς διακριτή  αγορά προϊόντων; 
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Οι σταθερές κλήσεις προς σταθερούς µη γεωγραφικούς αριθµούς µπορεί να µη 

είναι εξίσου λειτουργικά εναλλάξιµες, ιδίως εάν δεν µπορούν να διευκολύνουν κλήσεις 

προς το ίδιο καλούµενο µέρος µε τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς. Οι αριθµοί 

αυτοί συνήθως χρησιµοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών για σκοπούς πωλήσεων, 

προώθησης προϊόντων και εφαρµογές υποστήριξης πελατών.   

Οι κλήσεις σε πολλούς τέτοιους αριθµούς, ιδίως όταν το καλούµενο µέρος 

εξακολουθεί να προσφέρει στους καλώντες και γεωγραφικούς και µη γεωγραφικούς 

αριθµούς (ή το έκανε στο παρελθόν ή αντικατέστησε ένα γεωγραφικό αριθµό µε ένα µη 

γεωγραφικό αριθµό), µπορεί να θεωρηθούν υποκατάστατες από τους καλώντες πελάτες. 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι αυτό είναι ιδίως πιθανό  σε σχέση µε τους επονοµαζόµενους µη 

γεωγραφικούς αριθµούς 'one phone' και freephone. 

Η ΕΕΤΤ αντιλαµβάνεται ότι, ουσιαστικά, οι πελάτες αγοράζουν µια δέσµη µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων από τον πάροχο. Κατά συνέπεια, δε φαίνεται να υπάρχουν 

χωριστές συµπεριφορές καταναλωτών για σταθερές κλήσεις προς µη γεωγραφικούς 

αριθµούς. Η ΕΕΤΤ δεν γνωρίζει κάποιες εξελίξεις που µπορεί να αλλάξουν τη 

συµπεριφορά του πελάτη στην επιλογή παρόχου σταθερών κλήσεων προς µη 

γεωγραφικούς αριθµούς στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις (εκτός από τις τιµές) 

βάσει των οποίων παρέχονται οι σταθερές κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν 

διαφέρουν σηµαντικά από αυτούς που προσφέρονται για άλλες κατηγορίες µη τοπικών 

εθνικών κλήσεων.  

 

3.2.9.1. Υποκαταστασιµότητα από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος σταθερών µη 

τοπικών εθνικών κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς (συµπεριλαµβανοµένων των 

κλήσεων στο Internet) θα ήταν σε θέση να αυξήσει επικερδώς τις τιµές κατά 10% πάνω 

από το ανταγωνιστικό επίπεδο, χωρίς οι πάροχοι σταθερών κλήσεων σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς να εισέλθουν στην αγορά (και αντιστρόφως).   

Αυτοί οι πιθανοί νεοεισερχόµενοι, θα έχουν ήδη αποκτήσει τα αναγκαία προϊόντα 

και υπηρεσίες χονδρικής (µέσω της υφιστάµενης πρόσβασης και των συµφωνιών 
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διασύνδεσης) για να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών. Εποµένως, το κόστος εισόδου 

θα είναι περιορισµένο και θα ήταν δυνατή βραχυπρόθεσµα η είσοδος νέων παρόχων (οι 

πιθανοί νεοεισερχόµενοι θα έπρεπε να επενδύσουν σε POPs, κτλ.).   

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, όπως και για τις σταθερές υπεραστικές κλήσεις, τα 

κίνητρα εισόδου συνδέονται στενά µε τα σχετικά περιθώρια κέρδους. Και πάλι, οι 

αποφάσεις τακτικής σχετικά µε την τοποθεσία και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης 

στην οποία στοχεύει ο πάροχος, µαζί µε τη δοµή της τιµολόγησης χονδρικής και τις 

τεχνικές αποφάσεις έχουν σηµαντικό ρόλο. Η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι ο πάροχος υπεραστικών 

κλήσεων σε γεωγραφικούς αριθµούς θα ήταν σε θέση να ξεκινήσει την παροχή κλήσεων 

σε µη γεωγραφικούς αριθµούς. Επίσης φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της 

µεταστροφής της παροχής από κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς  σε υπεραστικές 

κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς.  

Ιδίως σχετικά µε τις κλήσεις στο Internet, η δοµή της τιµολόγησης χονδρικής, 

µαζί µε τη σχέση ανάµεσα στη χονδρική και λιανική τιµολόγηση, παίζουν σηµαντικό 

ρόλο. Για παράδειγµα, τα ισχύοντα λιανικά τέλη ΕΠΑΚ του ΟΤΕ είναι σηµαντικά 

χαµηλότερα από τα τέλη για τοπικές κλήσεις και τα τέλη για λιανικές κλήσεις ΠΕΑΚ 

είναι επίσης χαµηλότερα από τα τέλη υπεραστικών φωνητικών κλήσεων. Συγχρόνως, οι 

χονδρικές υπηρεσίες έχουν τέτοια δοµή που τα σχετικά εµπορικά πακέτα είναι βιώσιµα 

µόνο εάν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP – Internet Service Provider) έχει PoP στην 

περιφέρεια. Κατά συνέπεια, δεν είναι ξεκάθαρο για την ΕΕΤΤ ότι τα περιθώρια κέρδους 

είναι επαρκή, δεδοµένης της απαιτούµενης επένδυσης σε PoPs, για να εγγυηθούν την 

είσοδο ως ανταπόκριση σε µία αύξηση τιµών όχι περισσότερο από 10%.  

Τελικά, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι αυτή η µεταστροφή είναι εξίσου βιώσιµη 

ανάµεσα σε αστικές κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθµούς και κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς.   

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ υιοθετεί την αρχική άποψη ότι οι κλήσεις από σταθερό σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς (περιλαµβανοµένων κλήσεων στο Internet) και οι υπεραστικές 

κλήσεις από σταθερό σε γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 

προϊόντων.  
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3.2.10.  Ανήκουν οι κλήσεις VoIP σε ξεχωριστή σχετική αγορά;  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν οι φωνητικές κλήσεις µέσω Internet (περιλαµβανοµένου του 

VoIP) ανήκουν σε αγορές που είναι χωριστές από τις σχετικές αγορές για υπηρεσίες 

σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων 

υπηρεσιών που παρέχονται και λειτουργούν µε διαφορετικούς τρόπους.   

Voice over Internet Protocol (VoIP) είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται 

για να περιγράψει τη µεταφορά φωνής µέσω δικτύων δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο 

χρησιµοποιώντας µεταγωγή πακέτων (packet switching), σε αντίθεση µε τη µεταγωγή 

κυκλώµατος (circuit switching) που χρησιµοποιείται στη κλασσική τηλεφωνία. 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες διαφέρουν σε πολυπλοκότητα, από απλή 

επικοινωνία µεταξύ χρηστών του ∆ιαδικτύου (peer-to-peer), έως την παροχή σχεδόν 

όλων των λειτουργιών µιας κλασσικής τηλεφωνικής γραµµής. 

Υπηρεσίες που βασίζονται στο VoIP έχουν κάνει την εµφάνιση τους και στην 

Ελλάδα ήδη απ’ το 2004, αν και η διείσδυση τους στην αγορά θεωρείται ακόµα πολύ 

περιορισµένη.  

Η ΕΕΤΤ διακρίνει δύο γενικά µοντέλα υπηρεσιών ανάλογα µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους αν και εµπορικά ο διαχωρισµός δεν είναι τόσο σαφής. Σε κάθε 

περίπτωση ο συγκεκριµένος διαχωρισµός δεν πρέπει να θεωρείται δεσµευτικός για τους 

παρόχους στην περιγραφή της υπηρεσίας που θα παρέχουν στον καταναλωτή. Τα δύο 

µοντέλα υπηρεσιών είναι: 

• Unmanaged VoIP service - σε αυτή την κατηγορία έχουµε παροχή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς όµως εξασφάλιση ποιότητας. Ο πάροχος 

δηλαδή δίνει στον χρήστη το εργαλείο για να πραγµατοποιήσει κλήσεις 

VoIP, αλλά δεν διαθέτει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την ποιότητα της 

κλήσης από άκρο σε άκρο (end-to-end) και σε µερικές περιπτώσεις δεν 

δίνει τη δυνατότητα κλήσεων προς ή από το PSTN. Στην unmanaged 

τηλεφωνία VoIP επιτρέπεται η νοµαδικότητα, δηλαδή η δυνατότητα του 

χρήστη να συνδέεται από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

και να πραγµατοποιεί και να δέχεται κλήσεις, είτε βρίσκεται σε 

ενσύρµατο είτε σε ασύρµατο δίκτυο. Η κατηγορία αυτή ονοµάζεται και 
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Voice over Internet – VoI, αφού η κλήση δροµολογείται µέσω του 

∆ιαδικτύου. 

• Managed VoIP service - σε αυτή τη κατηγορία έχουµε παροχή υπηρεσίας 

µε την εξασφάλιση, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, της ποιότητας των 

κλήσεων. Ο πάροχος δίνει τον απαραίτητο εξοπλισµό στον χρήστη 

ανάλογα µε τη µορφή που θα έχει η υπηρεσία και επιπλέον του παρέχει τη 

δυνατότητα κλήσεων προς και από το PSTN, όπως επίσης και υπηρεσίες 

που συνήθως διαθέτει κανείς όταν χρησιµοποιεί µια παραδοσιακή 

τηλεφωνική σύνδεση, όπως αναγνώριση αριθµού κλήσης, προσωπικός 

τηλεφωνητής, αναµονή και εκτροπή κλήσεων. Για κλήσεις προς άλλα 

δίκτυα ο πάροχος αναλαµβάνει τη σύνδεση του καλούµενου µε το 

κατάλληλο gateway και πληρώνει τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του 

άλλου παρόχου. 

 

3.2.10.1. Υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της ζήτησης 

Λειτουργικές διαφορές 

Υπάρχουν αρκετά λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν τις 

υπηρεσίες VoIP από την κλασσική τηλεφωνία στην αντίληψη ενός χρήστη. Οι 

λειτουργικές διαφορές εξαρτώνται κατά πολύ από το είδος της προσφερόµενης 

υπηρεσίας VoIP. Οι πιο σηµαντικές είναι οι ακόλουθες:   

• ∆υνατότητα κλήσεων από/προς το δίκτυο κλασσικής τηλεφωνίας: 

Υπάρχουν υπηρεσίες VoIP που δεν επιτρέπουν τις κλήσεις από ή/και προς 

τα δίκτυα κλασσικής τηλεφωνίας. 

• Νοµαδικότητα: Ο VoIP χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί και 

να δέχεται κλήσεις σε οποιοδήποτε µέρος κι αν βρίσκεται, ανεξάρτητα 

από τον κωδικό της κάθε περιοχής.  

• Ποιότητα υπηρεσίας: Η ποιότητα µιας κλήσης VoIP σε πολλές 

περιπτώσεις δεν είναι εγγυηµένη και εξαρτάται από παράγοντες, όπως το 

είδος της σύνδεσης του τελικού χρήστη και οι συνθήκες κίνησης στο 

διαδίκτυο. 
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• Πρόσβαση σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης (emergency calls):  Σε µερικές 

περιπτώσεις οι πληροφορίες που µεταφέρονται στο κέντρο διαχείρισης 

κλήσεων εκτάκτου ανάγκης είναι ελλιπείς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν 

παρέχεται καν η δυνατότητα κλήσης αριθµών εκτάκτου ανάγκης. 

• Ακεραιότητα και διαθεσιµότητα δικτύου: Η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας 

VoIP περιορίζεται λόγω της άµεσης εξάρτησης από την παροχή ρεύµατος. 

• Ασφάλεια των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:  Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

δροµολόγησης µέσω του διαδικτύου, η ασφάλεια των τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων είναι ένας τοµέας στον οποίο υστερούν κατά πολύ 

ορισµένες υπηρεσίες VoIP.  

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι υπάρχουν υπηρεσίες VoIP, κυρίως στην 

περίπτωση όπου παρέχονται από τον πάροχο της ευρυζωνικής πρόσβασης, οι οποίες 

προσφέρουν στον τελικό χρήστη σχεδόν όλες τις δυνατότητες της κλασσικής 

τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, τέτοιες υπηρεσίες µπορεί 

να θεωρηθούν ως υποκατάστατο της κλασσικής τηλεφωνίας  

 

Τιµολόγηση 

Με δεδοµένη την πολυπλοκότητα και την διαφορετικότητα των επιχειρηµατικών 

µοντέλων που σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών VoIP καθώς και το γεγονός ότι η 

διάθεση τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, κάνει την 

εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος σχετικά µε την τιµολόγηση σχεδόν αδύνατη.  

 

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις managed υπηρεσιών 

VoIP που παρέχονται στον χρήστη µαζί µε την ευρυζωνική σύνδεση πάνω από 

αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο και οι οποίες να µπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα της 

κλασσικής τηλεφωνίας.   

Με δεδοµένο όµως το εµβρυακό στάδιο του συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας και 

τον µικρό αριθµό αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (λιγότεροι από 11000 βρόχοι τον 

Ιούλιο του 2006), η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κλήσεις µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας δεν 

αποτελούν ξεχωριστή  αγορά. 
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Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και αν 

είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε µελλοντική ανάλυση.    

 

3.2.11. Αποτελούν οι διεθνείς κλήσεις από σταθερό διακριτή 

αγορά προϊόντων; 

Η Σύσταση για τις σχετικές αγορές, ορίζει ότι οι καταναλωτές δεν θεωρούν τις 

αστικές, εθνικές και διεθνείς κλήσεις ως υποκατάστατα. Ωστόσο, αναφέρει αναλυτικά τις 

δυναµικές από πλευράς προσφοράς της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

σηµειώνει την πιθανότητα εισόδου στην αγορά υφιστάµενων παρόχων αστικών ή/και 

εθνικών κλήσεων συνεπεία µιας αύξησης της τιµής κατά 10% άνω του ανταγωνιστικού 

επιπέδου από έναν υποθετικό µονοπωλιακό πάροχο (υπό τον όρο της απόκτησης 

επιπρόσθετων χονδρικών στοιχείων για την παροχή διεθνών κλήσεων 

συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς χωρητικότητας στην προκείµενη δικαιοδοσία και τις 

συµφωνίες τερµατισµού κλήσεων που είναι απαραίτητες για να τερµατιστεί η κλήση). Ως 

εκ τούτου, η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν υπάρχουν παράγοντες από πλευράς προσφοράς που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίµηση του εάν οι υπηρεσίες διεθνών κλήσεων 

εµπίπτουν σε ξεχωριστή σχετική αγορά.  

3.2.11.1. Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης 

Λειτουργικότητα 

Κλήσεις σε έναν συγκεκριµένο διεθνή προορισµό δε µπορούν να τερµατιστούν σε 

κάποιον άλλο προορισµό (ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι µικρού κόστους 

δροµολογήσεις ή χρησιµοποίηση µέσων δροµολόγησης είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αποκτήσουν χωρητικότητα µε το φθηνότερο δυνατό 

τρόπο). Ως εκ τούτου, ξεκάθαρα δεν υπάρχει πιθανότητα υποκατάστασης από πλευράς 

ζήτησης για τις διεθνείς και τις εθνικές υπηρεσίες κλήσεων.  

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ αντιλαµβάνεται ότι οι πελάτες τείνουν να χρησιµοποιούν τον 

ίδιο πάροχο για κλήσεις προς όλους τους διεθνείς προορισµούς (ή τουλάχιστον για την 

πλειοψηφία τους). Ενώ οι πελάτες δύνανται να έχουν τηλεφωνικές συνήθειες που είναι 
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αυξηµένες προς ορισµένους προορισµούς, η ΕΕΤΤ δεν έχει αποδείξεις ότι αποκτούν 

υπηρεσίες από διαφορετικούς προµηθευτές για διαφορετικούς προορισµούς.   

Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι πελάτες επιλέγουν τον πάροχο τους για τις 

διεθνείς κλήσεις µε αναφορά τις συνολικές απαιτήσεις τους για διεθνείς κλήσεις, ακόµα 

και εάν οι κλήσεις τιµολογούνται επί τη βάσει προορισµών ή ‘ζωνών προορισµών’. 

Φαίνεται ότι κάνουν την επιλογή του προµηθευτή τους ανάλογα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις παροχής στις χώρες εκείνες που καλούν συχνότερα. Ωστόσο, η εν λόγω 

επιλογή εφαρµόζεται συνήθως για όλες τις διεθνείς οδούς.  

Τιµολογιακή ∆οµή 

Οι τιµές για διεθνείς κλήσεις ιστορικά είναι υψηλότερες στην Ελλάδα από αυτές 

των αστικών ή εθνικών κλήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τιµές των διεθνών 

κλήσεων είναι πολλαπλάσιες αυτών των εθνικών κλήσεων. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει 

ότι οι τιµές των διεθνών κλήσεων έχουν µειωθεί µε το χρόνο. Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι 

νεοεισερχόµενοι πάροχοι στην Ελλάδα παρέχουν διεθνείς κλήσεις.  

Όλοι οι πάροχοι διεθνών κλήσεων στην Ελλάδα τιµολογούν τις κλήσεις επί τη 

βάσει «οµάδων προορισµών» (ή ‘ζωνών΄). Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση µεταξύ των 

παρόχων αναφορικά την οµαδοποίηση και τις σχετικές τιµές της κάθε οµάδας. Ωστόσο, 

αυτή η αρχή εφαρµόζεται από όλους ενιαία. Επιπλέον, όπως διαφαίνεται στον πίνακα 

κατωτέρω, οι πάροχοι τείνουν να ενσωµατώνουν τις οδούς µε τους υψηλότερους όγκους 

στις οµάδες µε την χαµηλότερη τιµολόγηση.   

Οι υφιστάµενες τιµές του ΟΤΕ89 για τις διεθνείς κλήσεις παρατίθενται 

κατωτέρω: 

Ζώνη Χρέωση ανά λεπτό 

 Ώρες Αιχµής  Ώρες Μη-Αιχµής 

 Σε σταθερή 

γραµή 

Σε κινητή 

γραµµή 

Σε σταθερή 

γραµή  

Σε κινητή 

γραµµή  

                                                 
89 Ιστοσελίδα του OTE – Ιούνιος 2006. 
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Ε.Ε. €0.0034918 €0.0047242 €0.0034918 €0.0047242 

Αλβανία €0.0034918 €0.0041052 €0.0034918 €0.0041052 

Ζώνη I €0.0041052 €0.0041052 

Ζώνη II €0.0048890 €0.0048890 

Ζώνη III €0.0097800 €0.0087900 

Ζώνη IV €0.0146700 €0.0136870 

Ζώνη V €0.0195600 €0.0185770 

Ζώνη VI €0.0317900 €0.0293460 

 

 

Επισηµαίνεται ότι οι τιµές του ΟΤΕ για τις διεθνείς κλήσεις έχουν µειωθεί 

στη διάρκεια του χρόνου.  

Οι υφιστάµενες τιµές των εναλλακτικών παρόχων90 είναι πολύ ανταγωνιστικές 

αυτών του ΟΤΕ. Για παράδειγµα η  τιµή της Vivodi για τις ώρες αιχµής   στα 25 Κράτη 

Μέλη, τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Φιλιπίννες, Σινγκαπούρη και Βουλγαρία ειναι 

€0.16504 ανά λεπτό  (ή 0.003273€/δευτερόλεπτο).  Οι τιµές της ACN για τους 

προορισµούς της Ζώνης 1 που αναγράφονται κατωτέρω είναι  €0.24 (σε σταθερά) και 

€0.17 (σε κινητά) ή αντίστοιχα 0.004000€/δευτερόλεπτο και 0,0028333. 

Αυτά τα τιµολογιακά στοιχεία επιβεβαιώνουν την αρχική άποψη της ΕΕΤΤ ότι οι 

πελάτες επιλεγουν επιλέγουν τον προµηθευτή τους για τις διεθνείς κλήσεις µε αναφορά 

στους όρους και προϋποθέσεις της παροχής (συµπεριλαµβανοµένων των τιµών) στις 

βασικές οδούς. Οι τιµολογιακές δοµές που ισχύουν επί του παρόντος στην Ελλάδα 

υιοθετούν κοινές ή οµοειδείς τιµές για τους πιο συνήθεις προορισµούς κλήσεων. 

Επιπλεον, οι τιµές δεν ασκούν τιµολογιακή πίεση στις τιµές για τις υπηρεσίες εθνικών 

(υπεραστικών) φωνητικών κλήσεων.. 
                                                 

90 Ως έχουν κατά τον Ιούνιο του  2006. 
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Στοιχεία λεπτών διεθνών κλήσεων τείνουν να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των χαµηλότερων τιµών και των των προορισµών µε τον υψηλότερο 

όγκο. Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι αυτό αντανακλά µια σειρά παραγόντων που 

επηρεάζουν. Πρώτον, οι οδοί υψηλότερων όγκων είναι πιο ελκυστικοί για τους 

νεοεισερχόµενους παρόχους. ∆εύτερον, το κόστος παροχής επιπρόσθετης κίνησης 

χρησιµοποιώντας υπάρχουσες συµφωνίες για διεθνή χωρητικότητα, µεταγωγή και τελικό 

τερµατισµό είναι χαµηλότερα από τα κόστη που απαιτούνται για να θεµελιωθούν τέτοιες 

συµφωνίες για νέους προορισµούς κλήσεων. Τρίτον, οι προορισµοί τερµατισµού µε 

υψηλούς όγκους είναι απελευθερωµένοι, το οποίο καθιστά ευκολότερο να εισέλθει 

κάποιος στις απαραίτητες συµφωνίες τερµατισµού. Τέλος, οι αυξανόµενοι όγκοι συχνά 

µειώνουν τις πραγµατικές χρεώσεις (είτε επί της βάσης των µετρήσεων ή αναφορικά µε 

το εύρος ζώνης) για τη διεθνή µεταγωγή (εάν όχι και τον τερµατισµό).  

3.2.11.2. Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν θεωρήσεις/ υποθέσεις  από την πλευρά της προσφοράς 

σχετικά µε τις διεθνείς κλήσεις απαιτούν την επέκταση της σχετικής αγοράς ώστε να 

περιλαµβάνει τόσο τις εθνικές και διεθνείς κλήσεις. Επιπλέον εξέτασε εάν απαιτείται ο 

προσδιορισµός σχετικών ξεχωριστών αγορών για κλήσεις σε µεµονωµένους 

προορισµούς ή οµάδες προορισµών. 

Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών διεθνών κλήσεων απαιτεί όπως 

ο πάροχος έχει συγκεκριµένες συµφωνίες για διεθνή µεταφορά/χωρητικότητα και τελικό 

τερµατισµό. Ειδικότερα, ο εν λόγω πάροχος πρέπει να έχει εισέλθει σε τέτοιες συµφωνίες 

που να καθιστούν οικονοµικά δυνατό να παρέχει υπηρεσίες διεθνών κλήσεων σε λιανικές 

τιµές που είναι αρκετά χαµηλές ώστε να προσελκύσουν επαρκείς όγκους κίνησης. Οι εν 

λόγω συµφωνίες δεν απαιτούνται για την παροχή εθνικών κλήσεων.   

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις της παροχής των χονδρικών 

προϊόντων που απαιτούνται για την παροχή διεθνών κλήσεων διαφέρουν ανάλογα µε τη 

χώρα που γίνεται ο τερµατισµός. Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών φωνής σε διάφορες 

χώρες απαιτεί την χρήση διαφορετικών προϊόντων από την πλευρά της προσφοράς. 

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι δεν υπάρχουν πάροχοι διεθνών κλήσεων που να 

παρέχουν υπηρεσίες µόνο σε συγκεκριµένες χώρες τερµατισµού. Συνεπώς, οι πάροχοι 
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πρέπει να αγοράσουν όλα τα απαραίτητα προϊόντα προκειµένου να είναι σε θέση να 

εισέλθουν στην αγορά.  

Επιπλέον, οι ως άνω πάροχοι πρέπει είτε να κατασκευάσουν υποδοµές εκκίνησης 

ή να χρησιµοποιήσουν επιλογή/προεπιλογή φορέα για να εκκινήσουν κλήσεις. Η πρώτη 

προσέγγιση πιθανόν να µην είναι οικονοµικά βιώσιµη για την πλειοψηφία των παρόχων, 

ιδιαίτερα για αυτούς που θέλουν να παρέχουν µαζικές υπηρεσίες στην αγορά. Ωστόσο, η 

ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι υπάρχει µικρή διαφορά στους όρους των υπηρεσιών που 

αποκτώνται για την εκκίνηση εθνικών και διεθνών κλήσεων.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι υπάρχει µια διακριτή 

σχετική αγορά για τις διεθνείς κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας.  

3.2.12.  Εξέταση του εάν υπάρχουν διακριτές αγορές για τους 

οικιακούς και µη-οικιακούς χρήστες  

Εξετάζοντας εάν οι λιανικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη 

οικιακούς χρήστες εµπίπτουν σε µια ενιαία αγορά, η ΕΕΤΤ εκτίµησε εάν υπάρχουν 

διαφορές σχετικά µε τους όρους παροχής των εν λόγων υπηρεσιών (τόσο από άποψη 

τιµής ή άλλους) που υποδεικνύουν ότι οι πελάτες δεν αντιµετωπίζουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σε διάφορους τύπους πελατών ως υποκατάστατες.  

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν υπάρχουν διαφορές στις δυναµικές της 

προσφοράς των υπηρεσιών λιανικών κλήσεων για τους οικιακούς και µη οικιακούς 

χρήστες.  

 

3.2.12.1. Υποκατάσταση από πλευράς Ζήτησης 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε την έκταση στην οποία διαφορές αναφορικά µε την επιλογή 

πελατών, την τιµολόγηση, και άλλους όρους παροχής και αντίληψης από πλευράς 

τελικού καταναλωτή υποδεικνύουν ότι οι οικιακοί χρήστες θα ανταποκρίνονταν σε µια 

αύξηση της τιµής έως και 10% άνω της ανταγωνιστικής τιµής για τις υπηρεσίες λιανικών 

κλήσεων µεταπηδώντας σε µια υπηρεσία για µη οικιακούς χρήστες και αντίστροφα.  
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Λειτουργική υποκατάσταση  

Οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς 

χρήστες είναι ουσιαστικά λειτουργικά υποκατάστατες.  

Τιµολόγηση και επιλογή πελατών 

Ο ΟΤΕ προσφέρει µια σειρά από εκπτωτικά πακέτα τα οποία όµως λόγω της 

µορφής που παρέχονται δεν δίνουν σαφή και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για τον 

διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, ούτε για τον χαρακτηρισµό 

ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού. Πιο συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ παρέχει τις διάφορες 

εκπτώσεις του για λιανικές κλήσεις σε όλους τους πελάτες. Επί της αρχής, τόσο οι 

οικιακοί όσο και οι µη οικιακοί χρήστες µπορούν να γίνουν συνδροµητές των 

εκπτωτικών του σχηµάτων.  

Συνοπτικά, ο ΟΤΕ παρέχει τα κάτωθι εκπτωτικά σχήµατα: 

• ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ (µε κανένα επιπλέον κόστος); 

• ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ δωρεάν χρόνος οµιλίας; 

• STUDENT PACK για φοιτητές που έχουν σταθερή γραµµή (µε κανένα 

επιπλέον κόστος) 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 65+ για οικιακούς χρήστες που έχουν πάρει σύνταξη 

και είναι άνω των 65 ετών (µε κανένα επιπλέον κόστος)  

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

• ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ – εκπτώσεις για εταιρικούς πελάτες (µε ένα τέλος  €3.57); 

και 

• ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS - εκπτώσεις για µεγάλους εταιρικούς πελάτες (µε 

ένα τέλος €59.50).  

Στα ανωτέρω σχήµατα και εκπτωτικά επίπεδα οι πελάτες φαίνεται να επιλέγουν 

από µόνοι τους (µε εξαίρεση το ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS). Η έρευνα καταναλωτών της 

ΕΕΤΤ που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2005 επιβεβαιώνει ότι σχεδόν 75% των 

καταναλωτών δεν έχουν ακόµα εγγραφεί σε κάποιο εκπτωτικό σχήµα. Περίπου το 8% 
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των καταναλωτών εγγράφονται στο ΟΤΕΠΙΛΟΤΕΣ, λιγότερο από 3% στο 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Ελεύθερος Χρόνος οµιλίας και λιγότερο από 2% στο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Επιπλέον το 43% των συµµετεχόντων ήταν ενήµεροι του σχήµατος ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Τέλος, περίπου το 1/8 των συνδροµητών του ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ δεν είναι ενήµεροι του 

πακέτου ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. 

Επιπροσθέτως, ενώ ο ΟΤΕ υποστηρίζει ότι δεν διακρίνει ούτε κατηγοριοποιεί 

τους πελάτες του ως οικιακούς ή µη-οικιακούς και συνεπώς δεν διαφοροποιεί από άποψη 

τιµής µεταξύ του εάν κάποιος πελάτης είναι οικιακός ή µη οικιακός 91, υπάρχει ένα 

τµήµα που ασχολείται αποκλειστικά µε την διαχείριση των µεγάλων µη οικιακών 

πελατών. Σύµφωνα µε τον ΟΤΕ, οι ως άνω πελάτες  λαµβάνουν εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασµών και υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δύναται να υπάρχει 

κάποιος βαθµός διαφοροποίησης όσον αφορά τους όρους (πέραν της τιµής) παροχής 

τηλεφωνικών υπηρεσιών σε µερικούς πελάτες.  

Συµπέρασµα 

Σε γενικές γραµµές, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι δυναµικές από πλευράς ζήτησης που 

παρουσιάζονται στην αγορά, δεν παρέχουν σαφή και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για 

τον διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, ούτε για τον 

χαρακτηρισµό ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού και ως εκ τούτου δεν 

υποδεικνύουν τον ορισµό χωριστών σχετικών αγορών για υπηρεσίες σταθερής 

φωνητικής τηλεφωνίας ανάλογα µε το εάν αυτές αποκτώνται από οικιακούς ή µη-

οικιακούς χρήστες. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

των δυναµικών της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η 

παρούσα εξέταση.  

                                                 
91 Ο OTE δεν παρείχε στην ΕΕΤΤ στοιχεία αναφορικά µε την κατηγοριοποίηση/ διαχωρισµό των πελατών σε 

οικιακούς/ µη οικιακούς για τους σκοπούς της ανάλυσης αγορών. Ωστόσο, πρόσφατα ο ΟΤΕ, στα πλαίσια του 

κοστολογικού ελέγχου, υποστηρίζει ότι έκανε κάποιες προσεγγίσεις για να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες στις ως άνω 

κατηγορίες επαφιόµενος στον εξ ιδίοις χαρακτηρισµό τους. 
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3.2.12.2. Υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς 

Η ΕΕ υπέδειξε ότι δύνανται να υπάρχουν διαφορές στα οικονοµικά της παροχής 

λιανικών κλήσεων στους οικιακούς και στους µη οικιακούς πελάτες. Η ΕΕΤΤ είναι της 

άποψης ότι η ΕΕ αναφέρεται στην πιθανότητα εκµετάλλευσης µεγαλύτερων οικονοµιών 

κλίµακας και σκοπού.  

Η ΕΕΤΤ συµφωνεί επί της αρχής ότι οι οικονοµίες κλίµακας και σκοπού που 

είναι πιθανόν διαθέσιµες στους παρόχους υπηρεσιών κλήσεων σε  πελάτες µε 

µεγαλύτερο από το µέσο όρο επίπεδο κατανάλωσης, καθιστούν την είσοδο νέων 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών πιο θελκτική.  

Ωστόσο, η εναλλακτική υποδοµή, ιδιαίτερα η υποδοµή για την παροχή 

πρόσβασης σε τελικούς χρήστες είναι εξαιρετικά περιορισµένη στην Ελλάδα. Επιπλέον 

υπάρχουν περιορισµένα κίνητρα για τους εναλλακτικούς να παρέχουν υπηρεσίες µόνο σε 

µη οικιακούς πελάτες σε περιοχές όπου έχουν εγκατεστηµένες ευκολίες. Ενώ υπάρχουν 

περιοχές όπου η συγκέντρωση των µη οικιακών πελατών είναι υψηλή (βλέπε εµπορικές 

περιοχές  της Αθήνας), τα κόστη που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρόσθετων 

συνδέσεων µεταξύ ήδη εγκατεστηµένων δικτύων (π.χ. σε οπτικούς δακτυλίους) δεν 

διαφοροποιούνται σηµαντικά και για διαµερίσµατα και για κτίρια επιχειρήσεων. Ως εκ 

τούτου, η ΕΕΤΤ δεν έχει επαρκή στοιχεία και δεν δύναται να προβεί σε υποθέσεις 

αναφορικά µε τις διαφορές οικονοµιών κλίµακος και σκοπού όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δεν υποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές προσφοράς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

λιανικής φωνητικής τηλεφωνίας σε οικιακούς χρήστες από τη µια πλευρά και σε µη-

οικιακούς χρήστες από την άλλη.   

Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι η παροχή 

φωνητικών κλήσεων σε οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες εµπίπτει στην ίδια σχετική 

αγορά.  
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3.2.13. Η Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή εκείνη στην οποία οι 

σχετικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή και αγορά σχετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών αναφορικά µε τις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι επαρκώς 

οµοιογενείς και δύνανται να διακριθούν από άλλες γειτονικές περιοχές.  

Επί τη βάση αυτή, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την 

παροχή λιανικών κλήσεων , είναι εθνική στο εύρος της και συνίσταται σε ολόκληρη την 

Ελληνική επικράτεια. Η ως άνω θέση βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ παρέχει 

τις υπηρεσίες του µέσα στην ως άνω σχετική αγορά σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις. Για την περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες δύνανται να 

παρέχονται από άλλους παρόχους σε κλίµακα µικρότερη της εθνικής, οι ως άνω 

υπηρεσίες ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες του ΟΤΕ σε εθνικό κλίµακα.  

Συµπέρασµα 

Η ΕΕΤΤ διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι υπάρχει µια εθνική γεωγραφική 

αγορά στην Ελλάδα για υπηρεσίες λιανικών φωνητικών κλήσεων η οποία καλύπτει 

όλη την Ελληνική επικράτεια. 

3.2.14.  Γενικά Συµπεράσµατα   

Η ΕΕΤΤ εξέτασε ένα ευρύ πλέγµα παραγόντων κατά τον ορισµό των 

αγορών λιανικών κλήσεων. Ειδικότερα, εξέτασε: 

• Εάν η σταθερή πρόσβαση και οι υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων 

ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές 

• Εάν οι σταθερές και κινητές υπηρεσίες ανήκουν σε ξεχωριστές αγορές 

• Εάν οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις (σε γεωγραφικούς αριθµούς) 

ανήκουν σε ξεχωριστές αγορές προϊόντων 

• Εάν οι σταθερές κλήσεις σε κινητούς αριθµούς εµπίπτουν σε ξεχωριστές 

αγορές; 
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• Εάν οι σταθερές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς σταθερούς αριθµούς 

(περιλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς που χρησιµοποιούνται 

για υπηρεσίες Internet) εµπίπτουν σε ξεχωριστές αγορές 

• Εάν οι κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας µέσω VoIP ανήκουν σε ξεχωριστή 

σχετική αγορά προϊόντων 

• Εάν οι διεθνείς κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστή σχετική αγορά προϊόντων 

• Εάν υπάρχουν χωριστές αγορές για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες, 

και 

• Το γεωγραφικό εύρος των σχετικών αγορών.  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν παράγοντες από πλευράς προσφοράς και ζήτησης 

υποδεικνύουν ότι η οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων ανήκουν σε ξεχωριστές 

αγορές. Συµπεραίνοντας ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης και κλήσεων είναι λειτουργικά 

διαφορετικές, η ΕΕΤΤ σηµείωσε την σχετική φύση της ζήτησης για τις υπηρεσίες 

πρόσβασης. Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης και 

κλήσεων ανήκουν σε διακριτές αγορές.  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε περαιτέρω εάν οι κλήσεις από σταθερό και οι κλήσεις από 

κινητό ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Κατά την ανάλυσή της, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη 

της πελάτες που έχουν τόσο σταθερή όσο και κινητή σύνδεση (που µπορούν να κάνουν 

και τους δύο τύπους κλήσεων) και πελάτες χωρίς σταθερή σύνδεση (που µπορούν να 

κάνουν µόνο κλήσεις από κινητό). Έχοντας σηµειώσει την πιθανότητα για µονόπλευρη 

υποκατάσταση µεταξύ υπηρεσιών κλήσεων από σταθερό και από κινητό, η ΕΕΤΤ 

εξέτασε το βαθµό στον οποίο λειτουργικές διαφορές (συµπεριλαµβανοµένων ποιοτικών) 

επιδρούν στην ως άνω υποκατάσταση. Για αυτό το σκοπό παρακολούθησε τους όγκους 

κίνησης τα τελευταία χρόνια τόσο των σταθερών όσο και των κινητών εκκινουµένων 

κλήσεων (σε διάφορους τύπους καλούµενων µερών). Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να 

αντικατοπτρίζουν συνολική αύξηση στον τοµέα και όχι τόσο υποκατάσταση µεταξύ 

σταθερών και κινητών. Επιπλέον µε εξαίρεση ορισµένους µεγάλους χρήστες κινητών 

(όταν κάνουν εθνικές κλήσεις) είναι πάντα φθηνότερο να καλεί κάποιος (είτε σταθερά 

είτε κινητά) από έναν σταθερό αριθµό. Η ΕΕΤΤ δεν διέγνωσε παράγοντες από πλευράς 

προσφοράς που να υποδεικνύουν την επέκταση της σχετικής αγοράς ώστε να 

περιλαµβάνει κλήσεις από κινητό.  
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Κατά την ανάλυσή της όπου προσδιόρισε διαφορετικές αγορές για αστικές και 

εθνικές κλήσεις, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την αρχική άποψη ότι οι εν λόγω τύποι κλήσεων δεν 

θεωρούνται ως υποκατάστατα από τους πελάτες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι τοπικές και 

υπεραστικές σταθερές κλήσεις ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων.  

Η ΕΕΤΤ κατέληξε στο αρχικό συµπέρασµα ότι οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς και οι υπεραστικές κλήσεις εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. Ενώ οι 

σταθερές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα, τα 

στοιχεία της αγοράς που έχει στην κατοχή της η ΕΕΤΤ τείνουν να επιβεβαιώνουν ότι οι 

πελάτες θεωρούν αυτές τις κλήσεις (µαζί µε τις κλήσεις σε κινητά) να εµπίπτουν σε µια 

ευρύτερη οµάδα σταθερών εκκινούντων κλήσεων που οι πελάτες αποκτούν από έναν 

πάροχο.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι κλήσεις µέσω VoIP δεν ανήκουν σε ξεχωριστή  αγορά, 

αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε VoIP κλήσεις και κλήσεις 

µέσω της κλασσικής τηλεφωνίας καθώς επίσης και το εµβρυακό στάδιο του 

συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας.  Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στην αγορά και αν είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε 

µελλοντική ανάλυση.    

Η εξέταση από την ΕΕΤΤ των υπηρεσιών διεθνών κλήσεων επιβεβαίωσε ότι οι εν 

λόγω κλήσεις δεν αποτελούν υποκατάστατα των υπηρεσιών εθνικών κλήσεων. Τα 

στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ υπέδειξαν ότι οι πελάτες επιλέγουν τον 

πάροχο τους για διεθνείς κλήσεις επί τη βάσει της τιµολόγησης των προορισµών εκείνων 

που χρησιµοποιούν περισσότερο. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ κατάληξε ότι από πλευράς 

υποκατάστασης προσφοράς, οι πάροχοι σε συγκεκριµένες οδούς αποκτούν τα 

απαραίτητα προϊόντα που θα τους επέτρεπαν να µεταστραφούν στην παροχή άλλων 

οδών. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχει µια ενιαία αγορά για διεθνείς κλήσεις 

στην Ελλάδα.  

Επιπλέον η ΕΕΤΤ εξέτασε κατά πόσο υφίστανται διαφορετικές αγορές για 

οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.  Σε γενικές γραµµές, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι 

δυναµικές από πλευράς ζήτησης που παρουσιάζονται στην αγορά, δεν παρέχουν σαφή 

και ασφαλή κριτήρια στην ΕΕΤΤ για τον διαχωρισµό ανάµεσα σε οικιακούς και µη 

οικιακούς χρήστες, ούτε για τον χαρακτηρισµό ενός πελάτη ως οικιακού ή µη οικιακού 
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και ως εκ τούτου δεν υποδεικνύουν τον ορισµό χωριστών σχετικών αγορών για 

υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας ανάλογα µε το εάν αυτές αποκτώνται από 

οικιακούς ή µη-οικιακούς χρήστες. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις των δυναµικών της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

καλύπτει η παρούσα εξέταση. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την άποψη ότι υπάρχει µία ξεχωριστή εθνική αγορά για 

κάθε σχετική αγορά προϊόντων. Αυτή η άποψη βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
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3.3. Ανάλυση Αγοράς 

3.3.1. Ιστορικό 

Έχοντας πρώτα ορίσει τις σχετικές αγορές (βλέπε Ενότητα 2), η ΕΕΤΤ καλείται 

να προβεί σε ανάλυση σχετικά µε το εάν οι σχετικές αγορές είναι επαρκώς 

ανταγωνιστικές µε αναφορά στο εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις θεωρούνται ότι 

κατέχουν ΣΙΑ στις  αγορές αυτές. Στο σηµείο 27 του Προοιµίου της Οδηγίας Πλαίσιο 

αναφέρεται ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική “όταν υπάρχουν µία 

ή περισσότερες επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά”.  Το Άρθρο 14 της Οδηγίας 

Πλαίσιο, που αντανακλά τη σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, αναφέρει 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 συγκεκριµένη αγορά, δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα σηµαντική ισχύ σε µια στενά 

συνδεδεµένη αγορά, εάν οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι 

δυνατή η επέκταση της ισχύος που κατέχει η επιχείρηση στην πρώτη αγορά στην 

συνδεδεµένη αγορά µε αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της ισχύος της εν λόγω επιχείρησης 

στην αγορά.92   

Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ καλείται να αξιολογήσει τη ΣΙΑ 

σύµφωνα µε το Κοινοτικό δίκαιο και να λάβει υπόψη «στο µέγιστο δυνατό βαθµό» τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ.93 Τα κριτήρια που θεωρούνται σηµαντικά στο 

                                                 

92  Οδηγία Πλαίσιο, άρθρο 14(3). 

93  Οδηγία Πλαίσιο, άρθρο 16(1). 
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ζήτηµα της ΣΙΑ στην παροχή σταθερών λιανικών κλήσεων αναλύονται κατωτέρω, και 

συµπεριλαµβάνουν: 

• Τη σχετική ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά µε αναφορά στο µερίδιο αγοράς, 

τόσο σε σχέση µε άλλους παρόχους όσο και εν όψει της εξέλιξης της 

αγοράς 

• Την πιθανότητα ύπαρξης δυνητικού ανταγωνισµού ικανού να ασκήσει 

ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν όψει των φραγµών εισόδου, των 

φραγµών µεταστροφής και των φραγµών επέκτασης, και 

• Την έλλειψη αντισταθµιστικής αγοραστικής δύναµης των πελατών. 

3.3.2. Η δοµή της Αγοράς 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, οι λιανικές 

σταθερές κλήσεις δύνανται να παρέχονται µε έναν από τους κάτωθι δύο τρόπους: 

• Από έναν πάροχο πρόσβασης ο οποίος χρησιµοποιεί το δικό του δίκτυο 

για να µεταδώσει τις κλήσεις. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αποτελεί µακράν τον 

µεγαλύτερο πάροχο σε αυτό το µέρος της αγοράς. Υπάρχει πολύ 

περιορισµένη ανάπτυξη εναλλακτικών υποδοµών στην Ελλάδα, πέραν 

αυτών των παρόχων κινητής.94 

• Από έναν έµµεσο πάροχο πρόσβασης, ειδικότερα από έναν πάροχο 

επιλογής ή προεπιλογής φορέα, ο οποίος πωλεί κλήσεις στον πελάτη ή σε 

κάποιον λιανέµπορο. Ο πελάτης, δύναται να επιλέξει να αγοράσει αστικές 

κλήσεις, εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων σε κινητά 

και σε άλλους µη γεωγραφικούς αριθµούς) και/ή διεθνείς κλήσεις από τον 

εναλλακτικό πάροχο ή να τις αγοράσει ανά κλήση.95 

                                                 
94 Βλέπε σχετική συζήτηση στη διαβούλευση σχετικά µε τις αγορές λιανικής πρόσβασης. Επί του 

παρόντος υπάρχουν 24 αδειοδοτηµένοι σταθεροί πάροχοι φωνητικής τηλεφωνίας που παρέχουν υπηρεσίες εκ των 

οποίων 13 προσφέρουν εµπορικά υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας µέσω µισθωµένων ή αυτοπαρεχόµενων 

δικτύων.  

95 ∆ώδεκα  (12) εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν τις λιανικές υπηρεσίες φωνής τους µέσω 

προεπιλογής φορέα.  
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3.3.3. Μερίδια Αγοράς 

Ο υπολογισµός των µεριδίων αγοράς αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κριτήριο στα 

πλαίσια της εκτίµησης του εάν υφίσταται ΣΙΑ - δεσπόζουσα θέση. 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 - ΣΙΑ.  

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 θέσης,96 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 των οικονοµικών χαρακτηριστικών της σχετικής 

αγοράς προτού καταλήξουν στο συµπέρασµα αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ.97  

Ο καθορισµός των µεριδίων αγοράς εξαρτάται από τον ακριβή ορισµό αγοράς 

που υιοθετείται. Όπως σηµειώθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, οι 

σχετικές αγορές, είναι αυτές των δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση στην Ελλάδα. Ειδικότερα: 

Αγορές αστικών και εθνικών κλήσεων 

• Αστικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς πελάτες και µη οικιακούς 

πελάτες 

• Εθνικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς πελάτες και µη οικιακούς 

πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των 

κλήσεων από σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους 

υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν και τις κλήσεις dial-up προς 

το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

Αγορά ∆ιεθνών κλήσεων 

                                                 

96  Κατευθυντήριες Γραµµές, παράγραφος 75.  

97  Κατευθυντήριες Γραµµές, παράγραφος 78.  
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• ∆ιεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς χρήστες και µη οικιακούς 

χρήστες.  

Αγορές Αστικών και Εθνικών κλήσεων 

Βάσει του εξερχόµενου όγκου, το µερίδιο αγοράς του ΟΤΕ για το H1 2005 

ανέρχεται στο 73,76 % στην αγορά αστικών κλήσεων και στο 90,35% στην αγορά 

εθνικών κλήσεων (περιλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των κλήσεων από 

σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες 

εµπεριέχουν και τις κλήσεις dial-up προς το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ-

ΠΕΑΚ, τις κλήσεις µεριζόµενου κόστους 801, τις κλήσεις ατελούς χρέωσης 800, τις 

κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και τις κλήσεις σε σύντοµους κωδικούς). 

Η διαχρονική εξέλιξη αυτών των µεριδίων του ΟΤΕ παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αγορές ∆ιεθνών κλήσεων 

  Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά 

αστικών κλήσεων βάσει του 

εξερχόµενου όγκου – βλ. 

Σηµείωση α 

Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά εθνικών 

κλήσεων, βάσει του εξερχόµενου 

όγκου – βλ. Σηµείωση β  

2002 98,92% 98,83% 

2003 87,06% 94,52% 

2004 78,03% 91,83% 

H1 2005 73,76% 90,35% 

Σηµειώσεις: 

α. Έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη περιλαµβάνει επιπρόσθετα τις 

(τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 

β. Εδώ περιλαµβάνονται: υπεραστικές, κλήσεις από σταθερό προς κινητό, κλήσεις σε 

παρόχους υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν τις κλήσεις dial-up προς το Internet 

µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ-ΠΕΑΚ, τις κλήσεις µεριζόµενου κόστους 801, τις κλήσεις 

ατελούς χρέωσης 800, τις κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και τις κλήσεις σε 

σύντοµους κωδικούς. Σηµειώνεται ότι έως και το 2003, η κίνηση του ΟΤΕ που λήφθηκε υπόψη 

δεν περιλαµβάνει τις (τοπικές) κλήσεις µεριζόµενης χρέωσης και freephone. 
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Βάσει του εξερχόµενου όγκου (συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων µε χρήση 

προπληρωµένων καρτών), το µερίδιο του ΟΤΕ στην αγορά διεθνών κλήσεων, εκτιµάται 

για το Η1 2005 στο 49,58%. Στην αγορά διεθνών κλήσεων τα αποτελέσµατα της 

επιλογής και προεπιλογής φορέα φαίνεται να έγιναν περισσότερο αισθητά από ότι στις 

υπόλοιπες αγορές των δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε 

σταθερή θέση, καθότι το µερίδιο αγοράς του ΟΤΕ για τις αγορές αυτές έχει υποστεί την 

µεγαλύτερη µείωση συγκριτικά µε τα µερίδιά του στις υπόλοιπες αγορές. Το επίπεδο του 

µεριδίου αγοράς ωστόσο υποδηλώνει ξεκάθαρα ‘δεσπόζουσα θέση’ ελλείψει πειστικών 

αποδείξεων από άλλους παράγοντες ότι η αγορά υπόκειται σε ανταγωνισµό. Η 

διαχρονική εξέλιξη του µεριδίου αγοράς παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. ∆υνητικός Ανταγωνισµός και Φραγµοί Εισόδου και 

Επέκτασης 

Παρά την ύπαρξη πολύ υψηλών µεριδίων αγοράς, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση του ΟΤΕ για κάθε µία από τις σχετικές αγορές, µπορεί θεωρητικά να υπάρξει 

ανταγωνιστικός περιορισµός εάν είναι εφικτή σηµαντική είσοδος στην αγορά. Συνεπώς, 

η απειλή εισόδου στην αγορά, είτε µακροπρόθεσµα είτε βραχυπρόθεσµα, είναι ένας από 

τους βασικούς ανταγωνιστικούς περιορισµούς για τους κοινοποιηµένους φορείς, 

τουλάχιστον όταν η είσοδος είναι πιθανή (και όχι υποθετική), έγκαιρη και σηµαντική. Η 

απειλή εισόδου µειώνεται από την ύπαρξη φραγµών εισόδου. 

∆υνητικός Ανταγωνισµός/Φραγµοί Εισόδου 

  Μερίδιο ΟΤΕ στην αγορά διεθνών 

κλήσεων, βάσει του εξερχόµενου 

όγκου (συµπεριλαµβανοµένων 

κλήσεων µέσω χρήσης 

προπληρωµένων καρτών) 

2002 93,27% 

2003 72,99% 

2004 57,89% 

H1 2005 49,58% 
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Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι παραµένουν φραγµοί εισόδου στις αγορές των σταθερών 

λιανικών κλήσεων. Ενώ είναι δυνατόν να εισέλθει κάποιος στην αγορά χωρίς να προβεί 

σε σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµή, απαιτούνται επενδύσεις για τις πωλήσεις, για την 

προώθηση των προϊόντων και την τιµολόγησή τους, για την εξυπηρέτηση πελατών κοκ. 

Επιπροσθέτως, η σχέση που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ του πελάτη και του παρόχου που 

του παρέχει δίκτυο, δίνει τη δυνατότητα και τα µέσα στον τελευταίο να ‘ανακτήσει’ τους 

όποιους πελάτες αποχωρήσουν από αυτόν.98  Η πιθανότητα να φύγουν οι πελάτες 

γρήγορα από κάποιον νεοεισερχόµενο αυξάνει περαιτέρω το κόστος του καθότι 

επιβάλλει την συνεχή ‘υπεράσπιση’ των πελατών του.   

Σε ορισµένα άλλα Κράτη Μέλη, οι (Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές – ΕΡΑ) 

επεδίωξαν να µειώσουν τους φραγµούς εισόδου που υφίστανται λόγω της µόνιµης 

σχέσης ‘πρόσβασης’ του δεσπόζοντος φορέα εκµετάλλευσης µε τους πελάτες του, 

καθιστώντας υποχρεωτική τη Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών (WLR), µέσω της οποίας 

ένας πάροχος κλήσεων δύναται να παρέχει στους πελάτες του ένα πακέτο κλήσεων και 

πρόσβασης. Συχνά, το ως άνω ρυθµιστικό µέτρο επιβλήθηκε στα πλαίσια της εξέτασης 

της αγοράς χονδρικής εκκίνησης κλήσεων. Οι ΕΡΑ θεωρούν ότι οι ως άνω προσφορές 

WLR παρέχουν όχι µόνο τη δυνατότητα επιλογής ενιαίας τιµολόγησης αλλά επιτρέπουν 

επίσης στον πάροχο κλήσεων να συνδυάζει διάφορες ελαστικές τιµολογιακές δοµές και 

δέσµες πρόσβασης/κλήσεων. Η ΕΕΤΤ πρότεινε επίσης την ως άνω ρυθµιστική 

υποχρέωση στα πλαίσια της εξέτασης της αγοράς για τις αγορές λιανικής πρόσβασης, αν 

και η εν λόγω υποχρέωση είναι το ίδιο κατάλληλη και για τη χονδρική εκκίνηση 

κλήσεων. Όπως υποδεικνύουν τα ανωτέρω, η WLR δύναται να θεωρηθεί είτε ως µια 

υπηρεσία απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παροχής λιανικής πρόσβασης από έναν 

πάροχο υπηρεσιών που δεν έχει τεχνικό έλεγχο της σύνδεσης πρόσβασης, ή ως µια 

υπηρεσία που αποτελεί το χαµηλότερο σκαλοπάτι στην σκάλα των επενδύσεων 

χονδρικής πρόσβασης.  

Επιπροσθέτως, ο ΟΤΕ έχει πλεονεκτήµατα κόστους έναντι των νεοεισερχόµενων 

λόγω των οικονοµιών κλίµακος και σκοπού που πηγάζουν από τα κοινά στοιχεία και 

                                                 
98Βλέπε επίσης συζήτηση στην 11η Εκθεση όπου αναλύεται η αρνητική επίδραση της πολιτικής ‘επανάκτησης 

πελατώ’..  
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προϊόντα για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών. Οι οικονοµίες σκοπού σχετίζονται 

µε την ύπαρξη µιας ευρείας γκάµας υπηρεσιών µε κοινά κόστη καθώς ο πάροχος δύναται 

να ανακτήσει τα κοινά κόστη από την κάθε υπηρεσία. Οι οικονοµίες κλίµακας 

σχετίζονται µε την ύπαρξη µεγαλύτερων όγκων για την κάθε υπηρεσία καθώς το κόστος 

για την παροχή µιας µονάδας µειώνεται δεδοµένου ότι ο πάροχος δύναται να µοιράσει τα 

κόστη ανάµεσα σε περισσότερες µονάδες.  

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η επίδραση των αποτελεσµάτων των οικονοµιών κλίµακας 

και σκοπού, αν και σηµαντική, είναι σχετικά πιο περιορισµένη στις αγορές κλήσεων από 

ότι στις αγορές πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο εναλλακτικός πάροχος δύναται να 

χρησιµοποιήσει το δίκτυο του δεσπόζοντος φορέα εκµετάλλευσης χωρίς να χρειάζεται να 

υποστεί τα κόστη επένδυσης που συνδέονται µε νέες υποδοµές. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ τονίζει 

επίσης ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι κατάφεραν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους στις 

αγορές κλήσεων συνεπεία των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τους επέτρεψαν να 

αποκτούν τα σχετικά προϊόντα χονδρικής σε κοστοστρεφείς τιµές. 

Τονίζεται ότι οι φραγµοί εισόδου πιθανόν να ήταν πολύ χαµηλότεροι εάν ο ΟΤΕ 

υλοποιούσε πλήρως και συµµορφωνόταν µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται σε επίπεδο χονδρικής. Προς το παρόν οι φραγµοί εισόδου θεωρούνται 

επαρκώς υψηλοί ώστε να υποστηρίζεται το συµπέρασµα περί ΣΙΑ του ΟΤΕ δεδοµένου 

ότι: 

• ο OTE δεν συµµορφώνεται επαρκώς µε τις υποχρεώσεις του στις 

χονδρικές αγορές ∆ιασύνδεσης (αγορές υπ. Αριθ. 8-9-10 της σχετικής 

Σύστασης), και για την παροχή ΑΠΤΒ και  

• η Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών δεν εφαρµόζεται επί του παρόντος. 

∆εδοµένου ότι σηµαντικές κανονιστικές υποχρεώσεις στο επίπεδο χονδρικής, 

πρόκειται να εφαρµοσθούν υπό το νέο καθεστώς, θα απαιτηθεί τουλάχιστον η πάροδος 

του χρονικού διαστήµατος για το οποίο γίνεται η παρούσα ανάλυση προκειµένου να 

υπάρξει κάποια επίδραση στον ανταγωνισµού στο επίπεδο λιανικής. 

Στην περίπτωση που εφαρµοσθούν αποτελεσµατικά οι υποχρεώσεις που αφορούν 

την επιλογή και προεπιλογή φορέα, τη διασύνδεση, την ΑΠΤΒ καθώς και την Χονδρική 

Εκµίσθωση Γραµµών, η ΣΙΑ του ΟΤΕ µπορεί να εκλείψει. 
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Φραγµοί Μετακίνησης 

Οι χαµηλοί φραγµοί µετακίνησης παρέχουν µια βάση επί της οποίας δύναται να 

αντικρουστεί το τεκµήριο δεσπόζουσας θέσης επί τη βάσει µεριδίων αγοράς. Επί τη 

βάσει στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η ΕΕΤΤ φαίνεται ότι η ενηµέρωση των πελατών 

αναφορικά µε τη δυνατότητά εναλλακτικών κλήσεων χρησιµοποιώντας εναλλακτικούς 

παρόχους αυξάνεται, αλλά δεν έχει φτάσει να αγγίζει την πλειοψηφία στην αγορά των 

τελικών χρηστών. Επιπλέον, όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 3.3 ανωτέρω, φαίνεται ότι 

οι διαφορές που παρατηρούνταν στο παρελθόν αναφορικά µε την επιθυµία των τελικών 

χρηστών να αποκτήσουν επιλογή/προεπιλογή για διαφορετικά είδη κλήσεων, έχουν 

εξαφανιστεί µε τον καιρό.  

∆εδοµένου ότι η τιµή εξακολουθεί να αποτελεί τον παράγοντα που καθορίζει τις 

επιλογές των πελατών αναφορικά µε την απόφασή τους να αλλάξουν παρόχο κλήσεων99, 

είναι πιθανόν ότι ένας νεοεισερχόµενος θα πρέπει να προσφέρει σηµαντικές εκπτώσεις ή 

πολύ διαφοροποιηµένες υπηρεσίες προκειµένου να ωθήσει τους πελάτες να 

µετακινηθούν σε αυτόν. Η πρώτη στρατηγική ωστόσο είναι δύσκολη δεδοµένου ότι ο 

νεοεισερχόµενος εξαρτάται από τα χονδρικά προϊόντα του πρώην δεσπόζοντα φορέα 

εκµετάλλευσης προκειµένου να παρέχει τα λιανικά προϊόντα του. Επιπροσθέτως, η 

επικέντρωση των εναλλακτικών παρόχων σε ανταγωνισµό επί τη βάσει των τιµών έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη ικανότητά τους να αποκοµίσουν σηµαντικά έσοδα που θα τους 

επιτρέψουν να καλύψουν το κόστος εισόδου τους και να χρηµατοδοτήσουν την αρχική 

υπηρεσία ή επιπλέον καινοτόµες υπηρεσίες ανά πελάτη ή την παροχή επιπρόσθετων 

υπηρεσιών.  

3.3.5. Έλλειψη Αντισταθµιστικής Αγοραστικής Ισχύος 

 

Εάν ένας πάροχος ασκεί πρακτικές που συνιστούν πιθανή εκµετάλλευση της 

αγοραστικής του ισχύος, οι πελάτες τους µπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 

αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ έναντι των πρακτικών αυτών. Όταν οι αγοραστές είναι 

                                                 
99  Σύµφωνα µε την έρευνα καταναλωτών της ΕΕΤΤ που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2005, οι ‘χαµηλές 

χρεώσεις’ θεωρούνται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας από τους καταναλωτές µε σταθερή σύνδεση στο σπίτι τους.  
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µεγάλοι και ισχυροί, µπορεί να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν αποτελεσµατικά σε 

µια απόπειρα αύξησης των τιµών από τους πωλητές. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την πιθανότητα 

και/ή την ύπαρξη τέτοιας αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος αλλά κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς µπορεί να υπάρχει µόνο όπου οι 

µεγάλοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα (εντός εύλογου χρόνου) να στραφούν σε 

αξιόπιστες εναλλακτικές (π.χ. να µην αγοράζουν καθόλου ή να αλλάξουν προµηθευτή) 

ως αντίδραση σε µια αύξηση τιµών ή απειλούµενη αύξηση τιµών. 

Η ΕΕΤΤ δεν διαπίστωσε ενδείξεις αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος σε 

οποιαδήποτε εκ των αγορών λιανικών σταθερών φωνητικών κλήσεων για την παροχή 

αστικών, εθνικών και διεθνών κλήσεων. Οι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας είναι σε 

µεγάλο βαθµό οµοιογενείς και υπάρχει περιορισµένο πεδίο για καινοτοµίες από πλευράς 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ως εκ τούτου, οι διαπραγµατεύσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά στη τιµή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι υπάρχει περιορισµένη εναλλακτική υποδοµή στην 

Ελλάδα σηµαίνει ότι οι αξιόπιστοι εναλλακτικοί προµηθευτές στους οποίους δύνανται να 

σκεφτούν να µεταπηδήσουν οι πελάτες, πρέπει να αποκτήσουν χονδρικά προϊόντα από 

τον ΟΤΕ προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Η επιλογή και η 

προεπιλογή φορέα επιτρέπουν στους πελάτες να αποκτήσουν λιανικές υπηρεσίες από 

τους εναλλακτικούς παρόχους. Ωστόσο δεν έχουν επίδραση στο βαθµό στον οποίο οι 

εναλλακτικοί πάροχοι εξαρτώνται από τα χονδρικά προϊόντα του ΟΤΕ προκειµένου να 

µπορούν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες.  

Αυτή η εξάρτηση έχει επίδραση στην ικανότητα των πελατών να απειλήσουν 

πειστικά να µεταπηδήσουν σε εναλλακτικούς παρόχους, καθότι ο ΟΤΕ µπορεί να 

επηρεάσει τόσο το είδος όσο και την ποιότητα των χονδρικών  υπηρεσιών που είναι 

διαθέσιµες στους εναλλακτικούς παρόχους και µέσω της χονδρικής τιµολόγησης µπορεί 

να περιορίσει τα λιανικά τους περιθώρια.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν περιορισµένες ενδείξεις ότι ασκείται 

αντισταθµιστική αγοραστική δύναµη. 
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3.3.6. Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές 

Μια σειρά καταγγελιών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της ΕΕΤΤ αναφορικά µε 

αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές του ΟΤΕ στην παροχή σταθερών τηλεφωνικών 

υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι συναφείς ακροάσεις που έχουν 

διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, υποδεικνύουν ότι ο ΟΤΕ είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τη 

δεσπόζουσα θέση του παρά την ύπαρξη διαφόρων υποχρεώσεων που του έχουν 

επιβληθεί επί τη βάσει του προηγούµενου καθεστώτος. Ειδικότερα οι Πάροχοι 

κατήγγειλαν στην ΕΕΤΤ ότι ο ΟΤΕ προβαίνει σε: 

 

• Παράνοµη χρήση και αξιοποίηση προσωπικών δεδοµένων/ στοιχείων 

συνδροµητών, τα οποία ο ΟΤΕ Α.Ε. έχει συλλέξει λόγω της υποβολής σε 

αυτόν αιτήσεων ενεργοποίησης της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα, στα 

πλαίσια επανακτητικής εκστρατείας-καµπάνιας (win back campaign) κατά 

παράβαση διατάξεων του ΥΠ∆ 2003 (ΑΠ ΕΕΤΤ 278/64/15-4-2003, ΦΕΚ 

457/Β/2003). Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των εταιρειών, ο ΟΤΕ Α.Ε., 

κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, κάνει χρήση των στοιχείων που 

γνωρίζει από τη µεταξύ τους διασύνδεση, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να 

µεριµνά ώστε να µην υφίσταται καµία επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ τµηµάτων χονδρικής και λιανικής του που 

διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα συνδροµητών 

εναλλακτικών παρόχων. 

• Στοχευµένη προσέγγιση συνδροµητών των Εταιρειών µε χρήση 

προνοµιακών πληροφοριών, 

• Παραπλανητική πληροφόρηση συνδροµητών των Εταιρειών σχετικά 

αφενός µε τις ισχύουσες διαφορές τιµολογίων τους και του ΟΤΕ και 

αφετέρου µε την αξιοπιστία τους στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

• Παραβίαση της προβλεπόµενης διαδικασίας ενεργοποίησης και 

κατάργησης της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στον Κανονισµό Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα, όπως ίσχυε κατά 
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την ηµεροµηνία διεξαγωγής της εν λόγω ακρόασης100, το Υπόδειγµα 

Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 

για το έτος 2003 και σχετικό προσάρτηµα σε αυτό σχετικά µε την παροχή 

της Προεπιλογής Φορέα101.Συγκεκριµένα, οι εταιρείες κατήγγειλαν ότι ο 

ΟΤΕ, κατά παράβαση της προβλεπόµενης στον Κανονισµό Προεπιλογής 

Φορέα διαδικασίας, προβαίνει σε 

 

o α) άρνηση ενεργοποίησης νέων αιτήσεων Προεπιλογής Φορέα, µετά 

από διενέργεια «ελέγχου βουλήσεως» του συνδροµητή, στο πλαίσιο 

σχετικής ανακοίνωσης του ΟΤΕ περί πραγµατοποίησης 

δειγµατοληπτικών ελέγχων πραγµατικής δήλωσης των συνδροµητών 

να ενεργοποιήσουν Προεπιλογή Φορέα, και σε 

o β) µονοµερή κατάργηση των αιτήσεων προεπιλογής, µε λανθασµένη 

ενηµέρωση των καταναλωτών ως προς τη διαδικασία κατάργησης 

προεπιλογής και µη ενηµέρωση του δικτύου πωλήσεων από τον 

ΟΤΕ Α.Ε., αλλά και περαιτέρω µη γνωστοποίηση του αιτήµατος 

κατάργησης από τον Προεπιλεγµένο στον ΟΤΕ Α.Ε. 

• Μη σύνταξη Κώδικα ∆εοντολογίας. 

 

Στα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα εξεδόθη προσωρινή διαταγή υπέρ των 

καταγγελλόντων εντούτοις τα ασφαλιστικά απορρίφθηκαν στη συνέχεια λόγω µη 

απόδειξης συνδροµής της προϋπόθεσης του κατ' επείγοντος. Με την προσωρινή διάταξη 

ο ΟΤΕ κλήθηκε όπως: 

• Απέχει από κάθε ενέργεια κατάργησης προεπιλογής συνδροµητών κατά 

παράβαση της διαδικασίας κατάργησης προεπιλογής η οποία προβλέπεται 

στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 254/70/31-05-02 "Κανονισµός Εισαγωγής 

της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά" (ΦΕΚ 773/Β/2002), όπως 

                                                 
100 Απόφαση της ΕΕΤΤ 254/70/2002, τροποποιηθείσα. 

101 ΑΠ ΕΕΤΤ 269/66/31-12-2002 «Έγκριση Προσαρτήµατος στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 

του ΟΤΕ σχετικά µε την Παροχή της Προεπιλογής Φορέα» 
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ισχύει τροποποιηθείσα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 339/32/30-12-2004 

«Τροποποίηση του Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην 

Ελληνική Αγορά», (ΦΕΚ 38/Β/2005), και συγκεκριµένα να προβαίνει στη 

σχετική κατάργηση µόνο εφόσον και αφότου αποσταλεί σε αυτόν από τον 

πάροχο η σχετική αίτηση του συνδροµητή και όπως 

• Προβαίνει σε άρνηση ενεργοποίησης προεπιλογής συνδροµητών σε 

συνέχεια της υποβολής σε αυτόν σχετικής αίτησης συνδροµητή από 

πάροχο, µόνο για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στον ως άνω 

Κανονισµό.   

 

Ενώ παράλληλα απειλήθηκε επιβολή διοικητικού προστίµου για κάθε κατάργηση 

ή άρνηση ενεργοποίησης προεπιλογής συνδροµητή κατά παράβαση της προσωρινής 

διάταξης102. 

3.3.7. Εκπλήρωση των κριτηρίων που επιβάλλουν την «εκ των 

προτέρων» ρύθµιση σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Κανονιστικό Πλαίσιο 

I. Εισαγωγή 

Στις 28 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ένα Σχέδιο Σύστασης  

για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση (η ‘Σύσταση’) .103 Το Σχέδιο Σύστασης το 

οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάµενη Σύσταση, θέτει µεταξύ άλλων τρία 

                                                 
102Επ' αυτού, διενεργήθηκε ακρόαση (κύρια διαδικασία) για το ενδεχόµενο κατάπτωσης του 

προβλεπόµενου στην Προσωρινή ∆ιάταξη προστίµου καθώς και κύρια διαδικασία επί των ως άνω 

καταγγελιών επί των οποίων επίκειται η έκδοση της Απόφασης.  

103 Βλέπε Staff Working Document της Επιτροπής –∆ηµόσια ∆ιαβούλευση στο Σχέδιο Σύστασης της 

Επιτροπής  για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών  , SEC(2006) 837, 28 Ιουνίου 2006.  



 

 190

κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αξιολογεί µια ΕΡΑ, εν προκειµένω η ΕΕΤΤ, κατά την 

εκτίµηση της αναγκαιότητας εκ των προτέρων κανονιστικής παρέµβασης σε µια 

επιµέρους αγορά προϊόντος (η οποία δεν περιλαµβάνεται σε αυτές που αναφέρονται 

συγκεκριµένα στη Σύσταση).  

Για τις αγορές που περιλαµβάνονται στη Σύσταση, δηµιουργείται για τις ΕΡΑ 

τεκµήριο ότι τα τρία κριτήρια πληρούνται. Εντούτοις, κάθε ΕΡΑ δικαιούται να επιλέξει 

να καθορίσει κατά πόσο τα εν λόγω κριτήρια πληρούνται ή όχι για τη συγκεκριµένη 

αγορά την οποία αναλύει. Περαιτέρω, κάθε ΕΡΑ δικαιούται, βάσει των διατάξεων της 

Σύστασης, να καθορίσει µια νέα σχετική αγορά προϊόντος εφόσον εντοπίζει µια 

περίπτωση στην οποία οι καταναλωτές υφίστανται ζηµία η οποία δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί επαρκώς µε την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων σε µια σχετική 

αγορά από αυτές που ορίζονται στη Σύσταση. Κατά τον ορισµό της νέας σχετικής 

αγοράς η ΕΡΑ οφείλει να διασφαλίσει ότι η εν λόγω αγορά: 

• ορίζεται επί τη βάσει των αρχών του ανταγωνισµού όπως αυτές 

αναπτύσσονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισµό της 

σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού104, 

• συνάδει µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής 105σχετικά µε την 

ανάλυση αγορών και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά, 

και  

• πληρεί τα τρία βασικά κριτήρια τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. 

Στην αναθεωρηµένη Σύσταση, η Επιτροπή  επισηµαίνει ότι στις περιπτώσεις όπου 

προτείνεται ότι κάποιες από τις αγορές θα αφαιρεθούν από τη Σύσταση, στο ενδιάµεσο 

χρονικό διάστηµα µεταξύ της δηµοσίευσης του Σχεδίου Σύστασης και την τελική υιοθέτησή 

της, η κάθε ΕΡΑ οφείλει να προσαρτά στην ανάλυσή της το αιτιολογικό βάσει του οποίου 

θεωρεί ότι πληρούνται τα τρία κριτήρια. Μετά την τελική υιοθέτηση και θέση σε ισχύ 
                                                 

104 Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους 

σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού.ΕΕ. [1997] C372/5.  

 105Βλέπει τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Επιτροπής σχετικά µε την ανάλυση αγορών και την 

εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά σύµφωνα µε το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΕΕ [2002] C165/6. 
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της τελικής Σύστασης οι ΕΡΑ δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να αποδεικνύουν στην 

Επιτροπή την πλήρωση των τριών κριτηρίων για τις αγορές που ορίζονται στην Σύσταση. 

II. Τα  Ex Ante κριτήρια  

Η Σύσταση προσδιορίζει τρία κριτήρια τα οποία όταν εκτιµάται ότι συντρέχουν 

σωρευτικά, θεωρούνται κατάλληλα για τον προσδιορισµό των αγορών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση, και συγκεκριµένα: 

(4) Η ύπαρξη υψηλών φραγµών εισόδου. 

(5) Η έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού πίσω από τους υφιστάµενους φραγµούς 

εισόδου. 

(6) Η έλλειψη αποτελεσµατικότητας των ex post κανόνων του ανταγωνισµού 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες της αγοράς οι οποίες 

εντοπίσθηκαν στην υπό εξέταση σχετική αγορά  

Το κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά εξετάζεται χωριστά στη συνέχεια. 

(1) Το πρώτο κριτήριο επιβάλει την εξέταση της ύπαρξης υψηλών και όχι 

µεταβατικών φραγµών εισόδου. Ιδιαίτερα σχετικοί σε αυτό το σηµείο είναι δύο τύποι 

φραγµών εισόδου στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: δοµικοί φραγµοί και νοµικοί 

ή κανονιστικοί φραγµοί. ∆οµικός φραγµός  εισόδου υφίσταται όταν το επίπεδο της 

τεχνολογίας και η σχετική δοµή κόστους, ή/και το επίπεδο της ζήτησης είναι τέτοια ώστε 

να δηµιουργούν ασύµµετρες συνθήκες µεταξύ του δεσπόζοντος παρόχου και των 

νεοεισερχοµένων οι οποίες δηµιουργούν φραγµούς ή και περιορίζουν την είσοδο τους 

στην αγορά ή την επέκτασή τους σε αυτή. Ως παράδειγµα η Σύσταση θεωρεί ότι υψηλοί 

δοµικοί φραγµοί µπορεί να εντοπισθούν στις περιπτώσεις που η αγορά χαρακτηρίζεται 

από απόλυτα πλεονεκτήµατα κόστους, σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και/ ή 

οικονοµίες σκοπού, περιορισµούς χωρητικότητας και υψηλά µη ανακτήσιµα κόστη. Οι 

νοµικοί ή κανονιστικοί φραγµοί δεν προκύπτουν από οικονοµικές συνθήκες αλλά είναι το 

αποτέλεσµα νοµοθετικών, κανονιστικών ή άλλων κρατικών µέτρων τα οποία επηρεάζουν 

άµεσα τις συνθήκες εισόδου και /ή τη θέση των παρόχων στη σχετική αγορά. Σηµαντικός 

νοµικός ή κανονιστικός φραγµός εισόδου ενδέχεται να υπάρχει όταν η είσοδος σε µια 

συγκεκριµένη αγορά γίνεται µη βιώσιµη εξαιτίας κανονιστικών απαιτήσεων και εφόσον 
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η εν λόγω κατάσταση αναµένεται να διαρκέσει για ένα προβλέψιµο χρονικό διάστηµα. 

Ως παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αναφέρεται η περίπτωση που υπάρχει νοµικός 

περιορισµός του αριθµού των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο φάσµα 

ραδιοσυχνοτήτων.  

Σηµαντική προϋπόθεση στο πρώτο κριτήριο είναι το εάν οι φραγµοί εισόδου είναι 

πιθανόν να είναι µη –προσωρινοί στα πλαίσια µιας "modified Greenfield approach" (εάν 

η σχετική υπό εξέταση αγορά δεν έχει ρυθµιστεί µε βάση το υφιστάµενο κανονιστικό 

πλαίσιο, αλλά υφίσταται ρύθµιση εκτός του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου η οποία 

λαµβάνεται υπόψη).  

(2) Το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στα δυναµικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

βάσει των οποίων δεν τείνει σε βάθος χρόνου σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Το εν 

λόγω κριτήριο είναι δυναµικό, µε την έννοια ότι λαµβάνει υπόψη έναν αριθµό 

χαρακτηριστικών δοµής και συµπεριφοράς τα οποία από την πλευρά τους καταδεικνύουν 

κατά πόσο, στο χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης, η σχετική αγορά έχει τα χαρακτηριστικά 

εκείνα τα οποία δικαιολογούν την επιβολή των κανονιστικών υποχρεώσεων που 

αναφέρονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο.  Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου κριτηρίου περιλαµβάνει την εξέταση πίσω από τους συγκεκριµένους 

φραγµούς εισόδου, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όταν µια αγορά χαρακτηρίζεται 

από υψηλούς φραγµούς εισόδου, άλλοι  δοµικοί παράγοντες ή χαρακτηριστικά της 

αγοράς και εξελίξεις ενδέχεται να σηµαίνουν ότι η αγορά τείνει προς αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό. Αυτό µπορεί να συµβαίνει σε αγορές στις οποίες ένας περιορισµένος αλλά 

επαρκής αριθµός επιχειρήσεων πίσω από τους φραγµούς εισόδου έχουν διαφορετικές 

δοµές κόστους και αντιµετωπίζουν ελαστική από άποψη τιµών, αγοραστική ζήτηση. Στις 

περιπτώσεις που οι δυναµικές στην αγορά αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς, πρέπει να δοθεί 

έµφαση ώστε να γίνει επιλογή της περιόδου εξέτασης η οποία αντικατοπτρίζει τις 

σχετικές εξελίξεις στην αγορά.  

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο αργότερα αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 

αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, τόσο πιο πιθανό είναι να πληρούται το δεύτερο 

κριτήριο.  
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(3) Το τρίτο κριτήριο εξετάζει κατά πόσο το δίκαιο του ανταγωνισµού είναι 

επαρκές να αντιµετωπίσει την αποτυχία της αγοράς (χωρίς την επιβολή εκ των προτέρων 

ρύθµισης) λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η εκ των προτέρων ρύθµιση θεωρείται κατάλληλο συµπλήρωµα στο 

δίκαιο του ανταγωνισµού στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή του τελευταίου δεν 

αντιµετωπίζει επαρκώς την αποτυχία της αγοράς. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, τέτοια 

παραδείγµατα αποτελούν περιπτώσεις όπου η απαιτούµενη ρυθµιστική υποχρέωση για 

την αντιµετώπιση της αποτυχίας της αγοράς δεν θα µπορούσε να επιβληθεί σύµφωνα µε 

το δίκαιο του ανταγωνισµού (όπως υποχρεώσεις πρόσβασης υπό ορισµένες συνθήκες ή 

υποχρεώσεις κοστολόγησης) και είναι αναγκαία παρέµβαση για την αντιµετώπιση της 

αποτυχίας της αγοράς (π.χ. ανάγκη αναλυτικής λογιστικής για ρυθµιστικούς λόγους, 

εκτίµηση κόστους, παρακολούθηση όρων συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών 

παραµέτρων), στις περιπτώσεις που απαιτείται συχνή και έγκαιρη παρέµβαση, ή όπου 

είναι ουσιώδης η ύπαρξη νοµικής βεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαφορές 

µεταξύ της εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού και της εκ των προτέρων ρύθµισης 

όσον αφορά στα µέσα που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της αποτυχίας της αγοράς, 

δεν θα έπρεπε από µόνες τους να διαφοροποιούν την κατάσταση.  

 

ΙΙΙ Εφαρµογή των εκ των προτέρων κριτηρίων στην εν λόγω διαβούλευση  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι απαιτείται η προτεινόµενη εκ των προτέρων παρέµβαση της 

στις υπό εξέταση αγορές καθότι τα τρία κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πληρούνται τόσο επί του παρόντος, καθώς και µεσοπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα. Ειδικότερα:  

 

1) Φραγµοί Εισόδου  

Όπως αναλύεται στην ενότητα 3.4 της διαβούλευσης, ο ΟΤΕ απολαµβάνει 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος στις αγορές σταθερών τηλεφωνικών κλήσεων, έστω και 

αν οι οικονοµίες κλίµακος που απολαµβάνει ο ΟΤΕ στην αγορά πρόσβασης είναι 

υψηλότερες. Υπάρχει µικρή ή και µηδαµινή πιθανότητα, οι οικονοµίες κλίµακος του 

ΟΤΕ να µειωθούν κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της παρούσας εξέτασης χωρίς 
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την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε  εναλλακτική υποδοµή  σταθερού δικτύου µε 

πανελλαδική κάλυψη   

2) ∆υναµικός Ανταγωνισµός 

Αν και ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα για κλήσεις λιανικής είναι πιο έντονος απ’ 

ό,τι στις περισσότερες άλλες αγορές, αυτό το επίπεδο ανταγωνισµού βασίζεται 

περισσότερο στη διαθεσιµότητα της δυνατότητας επιλογής/προεπιλογής φορέα (βλέπε 

σχετική συζήτηση στο τµήµα για τον Ορισµό Αγοράς της παρούσας διαβούλευσης), οι 

οποίες είναι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που δύνανται να επιβάλλονται σύµφωνα µε το νέο 

ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, σε παρόχους µε ΣΙΑ. Εν απουσία των εν λόγω ex ante 

κανονιστικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς την 

ύπαρξη οποιουδήποτε ουσιαστικού περιορισµού στην τιµολογιακή πολιτική του ΟΤΕ 

τόσο στο εγγύς µέλλον όσο και µεσοπρόθεσµα.  Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ έχει ήδη 

προβλέψει τα σηµεία όπου ο ανταγωνισµός είναι περισσότερο πιθανό να διαβρώσει τη 

ΣΙΑ του ΟΤΕ, και έχει ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα µε τις κατάλληλες ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις.  

3) Κανόνες Ανταγωνισµού 

Όπως επισηµάνθηκε και στην ενότητα 3.6, µια σειρά καταγγελιών που έχουν 

υποβληθεί ενώπιον της ΕΕΤΤ αναφορικά µε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές του ΟΤΕ 

στην παροχή σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι 

συναφείς ακροάσεις που έχουν διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, υποδεικνύουν ότι ο ΟΤΕ 

παραµένει σε θέση να χρησιµοποιεί τη δεσπόζουσα θέση του παρά την ύπαρξη διαφόρων 

ex ante υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί επί τη βάσει του προηγούµενου 

καθεστώτος. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι πληρούνται όλα τα τρία κριτήρια που 

αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Σύσταση ως βάση αξιολόγησης από µία ΕΡΑ για την 

εκτίµηση αναγκαιότητας εκ των προτέρων κανονιστικής παρέµβασης σε µία επιµέρους 

αγορά προϊόντων.  

Πέρα όλων των ανωτέρω αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ΟΤΕ έχει συστηµατικά 

προσβάλει την πλειοψηφία των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ενώπιον των ελληνικών 

δικαστηρίων, και έχει λάβει αναστολή εκτέλεσης για της πλειοψηφία των διοικητικών 

προστίµων που έχουν επιβληθεί από την ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 



 

 195

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, υποβαθµίζεται σηµαντικά το αποτρεπτικό αποτέλεσµα της 

άσκησης από την ΕΕΤΤ των περί ανταγωνισµού αρµοδιοτήτων της. Τέλος, όπως είναι 

προφανές από τις προτεινόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις που περιγράφονται σε αυτή τη 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση,  το πρωταρχικό ζήτηµα ανταγωνισµού που πρέπει να 

αντιµετωπισθεί από την ΕΕΤΤ είναι η πιθανή υπερβολική τιµολόγηση, η οποία είναι 

αναµφισβήτητα η πιο δύσκολη περίπτωση υποθέσεων ανταγωνισµού για να αποδειχτεί, 

ιδίως όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αφορούν το βάρος απόδειξης.   

 Συµπέρασµα 

Τα τρία κριτήρια τα οποία θα δικαιολογούσαν την επιβολή ex ante  ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων ικανοποιούνται για τις διάφορες αγορές προϊόντων που αναφέρονται σε 

αυτή τη διαβούλευση και θεωρείται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλη τη διάρκεια 

του χρονικού ορίζοντα της παρούσας εξέτασης της αγοράς.  

Εντούτοις, το ανωτέρω συµπέρασµα δεν περιορίζει την ΕΕΤΤ σε κάθε επόµενη 

ανάλυση αγοράς που µπορεί να διεξάγει.  

3.3.8. Αρχικά Συµπεράσµατα 

Η εξέταση των στοιχείων της αγοράς από την ΕΕΤΤ, την οδήγησε στο 

αρχικό συµπέρασµα ότι οι σχετικές αγορές για την παροχή σταθερών κλήσεων δεν 

είναι αποτελεσµατικά ανταγωνιστικές. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι ο 

ΟΤΕ πρέπει να καθορισθεί ως επιχείρηση µε ΣΙΑ στις ακόλουθες σχετικές αγορές: 

• Αστικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

• Εθνικές κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες 

(συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των κλήσεων από 

σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους υπηρεσιών, όπου οι 

τελευταίες εµπεριέχουν τις κλήσεις dial-up προς το Internet µέσω της 

υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

• ∆ιεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε οικιακούς χρήστες και µη οικιακούς 

χρήστες.  
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Όπως συζητήθηκε στην Ενότητα 3.2 – 3.5, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι κάποιος 

υφιστάµενος πάροχος υπηρεσιών µπορεί να ασκήσει µια ανταγωνιστική πίεση στον 

ΟΤΕ στις ως άνω τρεις σχετικές αγορές, και δεν θεωρεί ότι η ως άνω κατάσταση 

ενδέχεται να αλλάξει κατά την διάρκεια της παρούσας εξέτασης.  

Η ανάλυση για τις αγορές λιανικών αστικών κλήσεων και για τις αγορές 

λιανικών εθνικών κλήσεων υποδεικνύει ότι εν λόγω αγορές παρουσιάζουν 

αποτυχίες ανταγωνισµού και ελλείψει ρύθµισης, οι δυναµικές της αγοράς 

αδυνατούν να περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων.  

 Η ανάλυση αγοράς για τις διεθνείς κλήσεις υποδεικνύει επίσης ότι η λόγω 

αγορά παρουσιάζει επί του παρόντος αποτυχίες και ότι οι δυναµικές της αγοράς 

αδυνατούν να περιορίσουν τον ΟΤΕ στην τιµολόγησή των ως άνω κλήσεων 

ελλείψει ρύθµισης. Αυτό οφείλεται κυρίως στα πολύ υψηλά µερίδια του ΟΤΕ στις 

αγορές των διεθνών κλήσεων και στα οφέλη που έχει λόγω των οικονοµιών 

κλίµακας και σκοπού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στην εν λόγω 

αγορά δύναται να µεταβληθούν µε την πλήρη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε τις 

υποχρεώσεις του αναφορικά µε την επιλογή και προεπιλογή φορέα έχουν µια 

επίδραση στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει συνεπώς ότι 

υφίσταται δυνατότητα ανάπτυξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο µέλλον 

στην αγορά διεθνών κλήσεων σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στην αγορά των 

εθνικών  (αστικών και υπεραστικών) κλήσεων αλλά σηµειώνει ότι ακόµα και στις 

διεθνείς κλήσεις ο ανταγωνισµός δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόµα. Ως εκ τούτου 

στα πλαίσια της µακροπρόθεσµης ανάλυσής της και κατά τον σχεδιασµό των 

ρυθµιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη της την πιθανότητα να 

αναπτυχθεί περισσότερος ανταγωνισµός στην εν λόγω αγορά.  
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3.4. Προτεινόµενες Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις – Αγορές Λιανικών 

Κλήσεων 

3.4.1. Κανονιστικό Πλαίσιο 

΄Οπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 της παρούσας διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ 

διαµόρφωσε την αρχική άποψη ότι υπάρχουν οι ακόλουθες λιανικές αγορές σταθερών 

κλήσεων στην Ελλάδα: 

• Αστικές κλήσεις 

• Εθνικές κλήσεις (συµπεριλαµβανοµένων: των υπεραστικών κλήσεων, των 

κλήσεων από σταθερό προς κινητό, των κλήσεων σε παρόχους 

υπηρεσιών, όπου οι τελευταίες εµπεριέχουν και τις κλήσεις dial-up προς 

το Internet µέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) 

• ∆ιεθνείς κλήσεις  

Η ανάλυση αγοράς στην Ενότητα 3 κατέληξε ότι υπάρχει έλλειψη 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού για όλες τις ως άνω λιανικές αγορές, και ότι ο ΟΤΕ έχει 

ΣΙΑ σε κάθε µια σχετική αγορά. 

Η ανάλυση των αγορών κλήσεων εκπονήθηκε µε βάση την υπόθεση ότι µια σειρά 

χονδρικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων θα διατηρηθούν ή θα επιβληθούν, όπως 

αναφέρθηκε και στα πλαίσια των αναλύσεων αγορών που διενέργησε η ΕΕΤΤ νωρίτερα 

ή παράλληλα µε την παρούσα ανάλυση. Οι εν λόγω αναλύσεις αγοράς αφορούν: 

• Τη χονδρική αγορά για αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους (Αγορά 11) 

• Τη χονδρική αγορά για ευρυζωνική πρόσβαση (Αγορά 12) 

• Τις χονδρικές αγορές για τα τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων 

γραµµών (Αγορές 13 και 14) 

• Τις χονδρικές αγορές για τη διασύνδεση (εκκίνηση κλήσεων, διαβίβαση 

και τερµατισµός) (Αγορές 8-10) και 

• Τις λιανικές αγορές για σταθερή πρόσβαση στενής ζώνης (Αγορές 1-2).  
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Η ΕΕΤΤ συµπέρανε ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ σε όλες τις ως άνω σχετικές 

αγορές, και πρότεινε µια σειρά ρυθµιστικών υποχρεώσεων. ∆εδοµένου ότι αυτές οι 

κανονιστικές υποχρεώσεις δεν αναµένεται να επαρκούν για να δηµιουργήσουν 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις λιανικές αγορές κλήσεων  κατά τη χρονική 

περίοδο της παρούσας ανάλυσης, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει επιπλέον 

κανονιστικές υποχρεώσεις.  

Η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωµένη, σύµφωνα µε το Άρθρο 8(2) της Οδηγίας για 

την Πρόσβαση, όταν ένας πάροχος καθορίζεται ότι έχει ΣΙΑ, να επιβάλει στον 

πάροχο αυτό τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα Άρθρα 9 έως 13 της Οδηγίας για 

την Πρόσβαση, όπως κρίνει κατάλληλο η ΕΕΤΤ. 

Επίσης, το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία υποχρεώνει 

την ΕΕΤΤ να επιβάλει στις επιχειρήσεις που κοινοποιούνται ως έχουσες ΣΙΑ στην 

παροχή σύνδεσης και χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερή 

θέση, σύµφωνα µε το Άρθρο 16(3), να επιτρέπουν στους συνδροµητές τους να 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου παρόχου δηµόσια 

διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών: (α) ανά κλήση πληκτρολογώντας έναν 

κωδικό επιλογής φορέα, και (β) µέσω προεπιλογής, βάσει συστήµατος 

παράκαµψης των προεπιλογµένων επιλογών ανά κλήση, µε πληκτρολογηση 

προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα. 

Τέλος, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία. 

Η ΕΕΤΤ καλείται, όταν ορίζει ότι κάποια λιανική αγορά δεν είναι αποτελεσµατικά 

ανταγωνιστική και διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε 

την Οδηγία για την Πρόσβαση ή το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία δεν θα οδηγούσε σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, να επιβάλει τις 

υποχρεώσεις που κρίνει απαραίτητες για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς, στις 

επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί από την ΕΕΤΤ ως έχουσες ΣΙΑ σε µια 

συγκεκριµένη αγορά λιανικής.   

3.4.2. Η ανάγκη Ex ante Ρύθµισης 
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Ο βασικός στόχος του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου είναι να θεσπίσει 

εναρµονισµένο πλαίσιο για τη ρύθµιση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών σε όλα τα 

Κράτη-Μέλη  

 Οι Κατευθυντήριες Γραµµές106 ορίζουν ότι ο σκοπός επιβολής ex ante 

υποχρεώσεων σε παρόχους που έχουν ορισθεί ως έχοντες ΣΙΑ, είναι να διασφαλισθεί ότι 

οι πάροχοι αυτοί δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά µε σκοπό 

είτε να περιορίσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, είτε να 

επεκτείνουν την ισχύ τους αυτή σε γειτονικές αγορές. Η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει ex 

ante υποχρεώσεις µόνο σε αγορές όπου υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε 

ΣΙΑ, και όπου τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου 

του ανταγωνισµού δεν κρίνονται ως επαρκή ή άµεσα  προκειµένου να ξεπερασθεί 

πιθανή αποτυχία της αγοράς. Όταν οι αγορές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές, η ex post 

εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού µπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραµµές 

επαρκής για την αποτροπή της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης και καταχρηστικής 

εκµετάλλευσης από ένα ή περισσότερα µέρη. Όπου, για ιστορικούς λόγους, µια αγορά 

δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και/ ή υπάρχουν υψηλοί µη παροδικοί φραγµοί 

εισόδου, το δίκαιο του ανταγωνισµού δεν θεωρείται επαρκές για να προωθήσει την 

ανάπτυξη ανταγωνισµού. Οι ex ante υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ σε 

επιχειρήσεις µε ΣΙΑ αποσκοπούν στην εκπλήρωση των συγκεκριµένων στόχων που 

τίθενται στις σχετικές οδηγίες, ενώ οι ρυθµίσεις που επιβάλλονται βάσει του δικαίου του 

ανταγωνισµού αποσκοπούν στην επιβολή κυρώσεων για συµφωνίες ή καταχρηστικές 

συµπεριφορές που περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. 

 Οι ex ante ρυθµίσεις απαιτούνται στις υπό εξέταση συνθήκες προκειµένου να 

προωθήσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού, καθώς οι ex post 

ρυθµίσεις του δικαίου του ανταγωνισµού δεν είναι αποτελεσµατικές προκειµένου να 

εδραιωθεί ένα επαρκές επίπεδο ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι οι αποτυχίες της αγοράς 

που σχετίζονται µε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης θα παραµείνουν.  

                                                 

106  Κατευθυντήριες Γραµµές, Παράγραφος 16.  
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Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ καθιστούν σαφές ότι µόνο ο ορισµός µιας 

επιχείρησης ως κατέχουσας ΣΙΑ σε µια συγκεκριµένη αγορά, χωρίς την επιβολή των 

κατάλληλων κανονιστικών υποχρεώσεων δεν συνάδει µε τις διατάξεις του νέου 

κανονιστικού πλαισίου και ιδίως µε το  Άρθρου 16 (4) της Οδηγίας Πλαίσιο..107  Στην 

πραγµατικότητα, το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας Πλαίσιο ορίζει ότι οι ΕΡΑ θα πρέπει να 

επιβάλουν τουλάχιστον µία κανονιστική υποχρέωση στην επιχείρηση που έχει ορισθεί 

ως έχουσα ΣΙΑ. 

Για τους λόγους που εξηγούνται στην Ενότητα 3 ανωτέρω, η ανάλυση της ΕΕΤΤ 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ στις εθνικές λιανικές αγορές σταθερών 

κλήσεων που καλύπτονται από την παρούσα ∆ιαβούλευση. 

 

3.4.3. Προβλήµατα Ανταγωνισµού  

Τα ζητήµατα που αναφέρονται κατωτέρω περιγράφουν τα πραγµατικά και 

πιθανά προβλήµατα του ανταγωνισµού τα οποία µπορεί να εµφανισθούν στις αγορές 

λιανικών κλήσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαρίθµηση των προβληµάτων αυτών 

δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική των προβληµάτων ανταγωνισµού που έχουν 

αντιµετωπίσει οι ρυθµιστές παγκοσµίως. Όπως συµβαίνει αρκετές φορές, ορισµένα από 

αυτά τα προβλήµατα του ανταγωνισµού ή τις πιθανές αποτυχίες της αγοράς, µπορεί να 

φαίνονται υποθετικά στα πλαίσια µιας εξέτασης της αγοράς, κυρίως διότι έχουν ήδη 

αντιµετωπιστεί µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις.   

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα προβλήµατα ανταγωνισµού που ανακύπτουν λόγω της 

δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στις αγορές λιανικών κλήσεων εµπίπτουν σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: 

• ∆εσπόζουσα θέση στην αγορά 

• Κάθετη επέκταση 

• Οριζόντια επέκταση 

Τα προβλήµατα ανταγωνισµού αναλύονται µε αναφορά σε κάθε µία από αυτές 

τις κατηγορίες. 
                                                 

107  The SMP Guidelines, at Paragraph 114.  
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3.4.3.1. ∆εσπόζουσα Θέση 

Η δεσπόζουσα θέση στην αγορά µπορεί να δηµιουργήσει τις ακόλουθες µορφές 

προβληµάτων: 

• Παρεµπόδιση εισόδου: Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι σηµαντικές οικονοµίες 

κλίµακος, σκοπού και πυκνότητας σε συνδυασµό µε τα µη ανακτήσιµα 

κόστη που συνδέονται µε την κατασκευή και λειτουργία δικτύων τοπικής 

πρόσβασης, λειτουργούν ως φραγµοί εισόδου αναφορικά µε την παροχή 

κλήσεων από άµεσους παρόχους πρόσβασης. Ωστόσο, οι φραγµοί 

ελαττώνονται όταν εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά η αδεσµοποίητη 

πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και η διασύνδεση και ο πάροχος µε ΣΙΑ 

συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του για την πρόσβαση. 

• Καταχρηστική συµπεριφορά: Η ισχύς στην αγορά µπορεί να επιτρέψει σε 

έναν πάροχο µε ΣΙΑ να διατηρήσει τιµές που είναι υψηλότερες από αυτές 

που θα επικρατούσαν σε µια ανταγωνιστική αγορά. 

• Παραγωγική αναποτελεσµατικότητα και χαµηλή ποιότητα υπηρεσίας: 

Αντί να αντανακλάται σε υπερβολικά κέρδη, η ισχύς στην αγορά µπορεί 

να οδηγεί σε έλλειψη επενδύσεων, υπερβολικά κόστη και/ή ποιότητα 

υπηρεσίας χαµηλότερη από µία ανταγωνιστική αγορά. 

 

3.4.3.2. Κάθετη Επέκταση 

Η κάθετη επέκταση µπορεί να εµφανιστεί όταν µια εταιρία ελέγχει κάποια 

υποδοµή που είναι ουσιώδης για µια δυνητικά ανταγωνιστική λιανική αγορά. Ο κάτοχος 

του προϊόντος ανωτέρου σταδίου µπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισµό στην λιανική 

αρνούµενος την πρόσβαση ή περιορίζοντας την πρόσβαση στο προϊόν του 

χρησιµοποιώντας τιµολογιακές ή µη τιµολογιακές παραµέτρους. Η επέκταση 

αγοραστικής ισχύος µε µη τιµολογιακά µέσα δύναται να περιλαµβάνει – διακριτική 

χρήση πληροφοριών ή την παρακράτηση πληροφοριών, τακτικές καθυστερήσεων, 

σύζευξη προϊόντων, διακρίσεις από πλευράς ποιότητας, στρατηγικό σχεδιασµό 

χαρακτηριστικών προϊόντων, και µη κατάλληλη χρήση πληροφοριών που αφορούν 
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ανταγωνιστές. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχουν αποδείξεις και δυνατότητες για κάθετη 

επέκταση ισχύος στις Ελληνικές λιανικές αγορές για κλήσεις από σταθερή θέση.  

 

Πρώτον, ο ΟΤΕ µπορεί να επεκτείνει την ισχύ που κατέχει στη χονδρική αγορά 

τοπικών βρόχων στις λιανικές σταθερές αγορές κλήσεων στενής ζώνης. Από αυτή την 

άποψη, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις στην αδεσµοποίηση 

του τοπικού βρόχου συνεπεία της µη συµµόρφωσης του ΟΤΕ µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ.108 Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι έως τώρα, ο ΟΤΕ δεν παρέχει κάποιο προϊόν 

χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών (WLR) σε εναλλακτικούς παρόχους. Η χονδρική 

εκµίσθωση γραµµών (WLR) θα επέτρεπε ουσιαστικά σε παρόχους επιλογής/προεπιλογής 

φορέα να συνδέουν την πρόσβαση µε τις κλήσεις, να αντιγράφουν τις τιµολογιακές 

επιλογές του κοινοποιηµένου φορέα και να παρέχουν έναν ενιαίο λογαριασµό. Η ΕΕΤΤ 

έχει αναλύσει αυτό το πρόβληµα ανταγωνισµού στο κείµενο της ανάλυσης της Αγοράς 

11, και στα πλαίσια των αγορών λιανικής πρόσβασης στενής ζώνης και έχει προτείνει τις 

κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αντιµετώπισή του.  

∆εύτερον, ο ΟΤΕ µπορεί να επεκτείνει την ισχύ που έχει στην αγορά σχετικά µε 

τις χονδρικές γραµµές και τη διασύνδεση αρνούµενος την πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες χονδρικής ή περιορίζοντας την πρόσβαση µε τιµολογιακή ή µη τιµολογιακά 

µέσα. Για παράδειγµα, ο ΟΤΕ έχει αρνηθεί να παρέχει σε εναλλακτικούς παρόχους 

τµηµατικά κυκλώµατα (PPCs) και µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης υψηλής 

χωρητικότητας. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι η συµπίεση περιθωρίου µεταξύ των τιµών 

κλήσεων λιανικής του ΟΤΕ και του κόστους της διασύνδεσης αποτελούν µια σηµαντική 

απειλή για τα επιχειρηµατικά πλάνα των εναλλακτικών παρόχων. Η ΕΕΤΤ έχει αναλύσει 

τα σχετικά προβλήµατα ανταγωνισµού στην εξέταση των σχετικών αγορών για τις 

χονδρικές µισθωµένες γραµµές και τη διασύνδεση και πρότεινε κατάλληλες ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις για την αντιµετώπισή τους.  

                                                 

 108 Βλ. και Κοινοποίηση της ΕΕΤΤ για την Αγορά 11 
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3.4.3.3. Οριζόντια Επέκταση 

Οριζόντια επέκταση ισχύος λαµβάνει χώρα όταν µια επιχείρηση µε δεσπόζουσα 

θέση χρησιµοποιεί την ισχύ της σε µια αγορά προκειµένου να επεκτείνει την ισχύ της σε 

σχετικές αγορές. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο ΟΤΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση 

του στις λιανικές αγορές κλήσεων από σταθερή θέση για να επηρεάσει καταχρηστικά άλλες 

αγορές, όπως τη λιανική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 

γιατί ο ΟΤΕ έχει µια µεγάλη και σταθερή εγκατεστηµένη πελατειακή βάση στις λιανικές 

αγορές σταθερών κλήσεων και µπορεί να χρησιµοποιήσει την παρουσία του στις αγορές 

για να ενισχύσει και να βελτιώσει τη θέση του σε άλλες αγορές.  

3.4.4. ∆υνατές Κανονιστικές Υποχρεώσεις 

Η Οδηγία για την Πρόσβαση και η Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία παρέχουν 

στην ΕΕΤΤ µια σειρά από κανονιστικές υποχρεώσεις που µπορεί να εφαρµόσει λόγω της 

αρχικής διαπίστωσης ύπαρξης ΣΙΑ στις λιανικές αγορές κλήσεων από σταθερή θέση.  

Οι κανονιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών πρέπει να επιβάλλονται µόνο εάν 

η ΕΕΤΤ συµπεραίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την Οδηγία για την 

Πρόσβαση (υποχρεώσεις πρόσβασης) ή το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία (υποχρέωση επιλογής φορέα και προεπιλογής φορέα) δεν θα επιτύχουν τους 

στόχους που ορίζονται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο.  

Αυτό σηµαίνει ότι όταν η ΕΕΤΤ ορίζει ότι µια συγκεκριµένη λιανική αγορά δεν 

είναι επαρκώς ανταγωνιστική, πρέπει πρώτα να αξιολογήσει το βαθµό στον οποίο τα 

προβλήµατα ανταγωνισµού που έχει εντοπίσει σε αυτή τη λιανική αγορά αντιµετωπίζονται 

µε την επιβολή υποχρεώσεων σύµφωνα µε την Οδηγία για την Πρόσβαση, ή σύµφωνα µε το 

Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει ορίσει 

ότι έχει σηµαντική ισχύ σε αυτή την αγορά λιανικής. 

3.4.4.1. Κανονιστικές Υποχρεώσεις Σύµφωνα µε την Οδηγία για 

την Πρόσβαση 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει και πάλι ότι έχει προτείνει, ως αποτέλεσµα δύο 

προηγούµενων αναλύσεων αγοράς, κανονιστικές υποχρεώσεις χονδρικής σύµφωνα µε 
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την Οδηγία για την Πρόσβαση σχετικά µε την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου, τη 

διασύνδεση και τις υπηρεσίες επιλογής φορέα / προεπιλογής φορέα. Καθώς αυτές οι 

κανονιστικές υποχρεώσεις δεν θεωρήθηκαν επαρκείς για να δηµιουργήσουν 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές λιανικών κλήσεων, η ΕΕΤΤ είναι 

υποχρεωµένη να επιβάλει επιπλέον υποχρεώσεις στον πάροχο µε ΣΙΑ. 

Οι υποχρεώσεις που µπορούν να επιβληθούν σύµφωνα µε την Οδηγία για την 

Πρόσβαση περιλαµβάνουν τις εξής: διαφάνεια (άρθρο 9), µη διακριτική µεταχείριση 

(άρθρο 10), λογιστικό διαχωρισµό (άρθρο 11), πρόσβαση και χρήση ειδικών ευκολιών 

δικτύου (άρθρο 12), έλεγχος τιµών και κοστολόγηση (άρθρο 13). Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι 

υπάρχουν χονδρικές υποχρεώσεις πέραν των προτεινόµενων που θα αντιµετώπιζαν τα 

προβλήµατα ανταγωνισµού που προσδιορίσθηκαν στις αγορές λιανικών κλήσεων. 

3.4.4.2. Κανονιστικές Υποχρεώσεις σύµφωνα µε την Οδηγία για 

την Καθολική Υπηρεσία 

  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία η ΕΕΤΤ 

καλείται, όταν ορίζει ότι µια σχετική αγορά που περιλαµβάνει την παροχή σύνδεσης µε 

και χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερή θέση δεν είναι επαρκώς 

ανταγωνιστική, να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους µε ΣΙΑ για να επιτρέψει στους 

συνδροµητές τους να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε 

διασυνδεδεµένου παρόχου δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών: (α) ανά κλήση 

πληκτρολογώντας έναν κωδικό επιλογής φορέα, και (β) µε προεπιλογή, βάσει 

συστήµατος παράκαµψης των προεπιλεγµένων επιλογών ανά κλήση, µε πληκτρολόγηση 

προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι έχει ήδη προτείνει στα 

πλαίσια της εξέτασης της αγοράς χονδρικής εκκίνησης κλήσεων να διατηρηθεί η εν λόγω 

υποχρέωση. ∆ιαπίστωσε ωστόσο επίσης στα πλαίσια της ανάλυσης της για τις διάφορες 

αγορές κλήσεων, ότι η ως άνω υποχρέωση δεν αρκεί ώστε να καταστεί η αγορά 

ανταγωνιστική. 

Όταν η ΕΕΤΤ συµπεραίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το 

Άρθρο 19 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία δεν θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 

στόχων που ορίζονται στο Άρθρο 8 της  Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ καλείται, σύµφωνα µε 
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το Άρθρο 17 (1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία να επιβάλει τις κατάλληλες 

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ΣΙΑ στη σχετική λιανική αγορά. 

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µπορούν να περιλαµβάνουν την υποχρέωση οι 

κοινοποιηµένες επιχειρήσεις να µη χρεώνουν υπερβολικές τιµές, να µην εµποδίζουν την 

είσοδο στην αγορά ή να µην εµποδίζουν τον ανταγωνισµό ορίζοντας ληστρικές τιµές, να 

µη δείχνουν αθέµιτη προτίµηση σε συγκεκριµένους τελικούς χρήστες ή να συνδέουν 

αδικαιολόγητα υπηρεσίες. Για να προστατεύσει τα συµφέροντα των τελικών χρηστών, 

ενώ προωθεί τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει στις 

επιχειρήσεις αυτές  

• Μέτρα ανώτατου ορίου τιµών,  

• Μέτρα για τον έλεγχο συγκεκριµένων τιµών, ή   

• Μέτρα για προσανατολισµό των τιµών στο κόστος (υποχρέωση 

κοστοστρέφειας) ή σε τιµές σε συγκρίσιµες αγορές. 

Επίσης, µια επιχείρηση που υπόκειται σε τιµολογιακές ρυθµίσεις ή άλλο 

αντίστοιχο έλεγχο λιανικής, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική 

Υπηρεσία, καλείται να λειτουργεί και να διατηρεί ένα σύστηµα κοστολόγησης που είναι, 

µεταξύ άλλων, κατάλληλο για να διασφαλίσει τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις 

υπορεώσεις που της επιβάλλονται σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας για την 

Καθολική Υπηρεσία. 

  

3.4.5. Υφιστάµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις  

Προκειµένου να αξιολογηθεί καλύτερα η ανάγκη για συγκεκριµένες κανονιστικές 

υποχρεώσεις, είναι σηµαντικό να εξεταστούν οι υφιστάµενες κανονιστικές υποχρεώσεις 

που έχουν ήδη επιβληθεί στον ΟΤΕ σχετικά µε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και 

συναφείς υπηρεσίες. 

Σύµφωνα µε την προηγούµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία (ΟΝΡ) (ιδίως το 

νόµο 2867/2000 και το π.δ. 181/1999, που εκδόθηκε για τη µεταφορά της Οδηγίας 

98/10/ΕΕ), επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ όλες οι σχετικές υποχρεώσεις που περιγράφονται σε 

αυτά τα νοµικά κείµενα όσον αφορά Οργανισµούς που παρέχουν σταθερά δηµόσια 

τηλεφωνικά δίκτυα (και / ή δηµόσια διαθέσιµες τηλεφωνικές υπηρεσίες), καθώς και 
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αυτές που εφαρµόζονται σε αυτούς που παρέχουν σταθερά δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα 

που έχουν καθοριστεί ως έχοντες ΣΙΑ.  

 

Ειδικότερα, έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ οι ακόλουθες ιδίως υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει σύµβαση που ορίζει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ή θα 

παραπέµπει σε δηµόσια διαθέσιµους όρους και προϋποθέσεις, όπως 

ορίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Οδηγίας 98/10, 

• Να δηµοσιεύει επαρκείς και επίκαιρες πληροφορίες για τους καταναλωτές 

σχετικά µε τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε την 

πρόσβαση και χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και/ή των 

δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων 

των τιµών για τους τελικούς χρήστες, 

• Υποχρέωση να επιτυγχάνει συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσίας, και πιο 

συγκεκριµένα η υποχρέωση να επιτυγχάνει συγκεκριµένους στόχους 

απόδοσης, καθώς και να τηρεί ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοσή του τις οποίες οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την 

άδειά του, 

• Να παρέχει στους χρήστες αναλυτικό λογαριασµό, 

• Να παρέχει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτά και οικονοµικά βιώσιµο, τις 

ευκολίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος 2 της Οδηγίας 98/10, 

• Να παρέχει τις ευκολίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος 3 της 

Οδηγίας 98/10, 

• Να παρέχει φορητότητα αριθµών, 

• Να παρέχει ειδική πρόσβαση δικτύου (να ανταποκρίνεται σε εύλογα 

αιτήµατα από οργανισµούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

στο σταθερή δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε τερµατικά σηµεία δικτύου 

εκτός των τερµατικών σηµείων δικτύου που παρέχονται συνήθως), 

• Υποχρέωση Κοστοστρέφειας τιµών για τη χρήση του σταθερού δηµόσιου 

τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών, την οποία οφείλει να αποδεικνύει στα πλαίσια του ετήσιου 

κοστολογικού ελέγχου που διεξάγει η ΕΕΤΤ, 
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• Υποχρέωση τήρησης κοστολογικού συστήµατος ΠΚΚ-ΤΚ για την 

κοστολόγηση των υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, 

• Υποχρέωσης υποβολής κοστολογικών στοιχείων στην ΕΕΤΤ για τον 

ετήσιο έλεγχο συµµόρφωσης µε την υποχρέωση κοστοστρέφειας και τον 

έλεγχο τήρησης του συστήµατος κοστολόγησης,  

• Υποχρέωση διαφάνειας (που περιλαµβάνει τον επαρκή διαχωρισµό των 

τιµών για ευκολίες εκτός της παροχής σύνδεσης στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο), και υποχρέωση διαφάνειας και αµεροληψίας σχετικά 

µε τα εκπτωτικά πακέτα για χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των 

καταναλωτών, 

• Υποχρέωση δηµοσιότητας ιδίως να τηρεί µια κατάλληλη περίοδο 

δηµόσιας ανακοίνωσης που ορίζεται από την ΕΕΤΤ πριν την εφαρµογή 

αλλαγών τιµολογίων. 

 

Στον ΟΤΕ επεβλήθη επίσης η υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο 

αίτηµα για σύνδεση στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και για πρόσβαση στο 

δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και σε σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, 

έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια (υποχρέωση Καθολικής 

Υπηρεσίας).  

Σε αυτά τα πλαίσια , σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η ΕΕΤΤ προέβη 

στην έκδοση µιας σειράς κανονιστικών Αποφάσεων στις οποίες  ρυθµιζόταν οι 

λεπτοµέρειες των ως άνω υποχρεώσεων.109 Η κάτωθι λίστα είναι ενδεικτική: 

XI. Απόφαση ΕΕΤΤ 254/70, ΦΕΚ 773/2002, για την “Κανονισµός της 

Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά ”. Η Απόφαση αυτή 

εισάγει την Προεπιλογή Φορέα στην Ελληνική αγορά. Τα βασικά σηµεία της 

Απόφασης αυτής είναι τα ακόλουθα: 

10. Οι Οργανισµοί µε ΣΙΑ στην αγορά σταθερών δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να παρέχουν προεπιλογή. 

                                                 
109 Οι εν λόγω υποχρεώσεις διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε τα άρθρα 27 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και 

το άρθρο 68(1) του Ν. 3431/2006. 
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11. Οι Oργανισµοί που έχουν ειδική άδεια, είναι διασυνδεδεµένοι µε τον 

υπόχρεο πάροχο και τους έχουν εκχωρηθεί οι σχετικοί αριθµοδοτικοί 

πόροι, έχουν το δικαίωµα να παρέχουν υπηρεσίες µέσω προεπιλογής 

φορέα.. 

12. Οι δυνατότητες της Προεπιλογή είναι: 

a. ∆υνατότητα 1 : όλες οι διεθνείς κλήσεις, 

b. ∆υνατότητα 2: υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά, 

c. ∆υνατότητα 3: διεθνείς, υπεραστικές, αστικές και κλήσεις προς 

κινητά. 

13. Όλοι οι συνδροµητές PSTN και ISDN έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν προεπιλογή. 

14. Η Απόφαση ορίζει τις µεθοδολογίες για τον υπολογισµό του κόστους 

παροχής Προεπιλογής: 

15. Το κόστος ενεργοποίησης ανά γραµµή (κόστος υπόχρεου παρόχου για να 

παρέχει προεπιλογή) πρέπει να είναι κοστοστρεφές και εγκρίνεται από την 

ΕΕΤΤ. 

16. Ο υπόχρεος πάροχος δεν χρεώνει άµεσα τους συνδροµητές για την 

παροχή Προεπιλογής. 

17. Περιγραφή των διαδικασιών για την παροχή Προεπιλογής. 

18. Κανόνες για την υποβολή ετήσιων στοιχείων για την Προεπιλογή στην 

ΕΕΤΤ. 

XII.  Απόφαση ΕETT 366/48, ΦΕΚ 22/B/17-1-2006, για την Τροποποίηση του 

Κανονισµού Προεπιλογής. Η Απόφαση αυτή ήταν η δεύτερη τροποποίηση του 

Κανονισµού Προεπιλογής. Τα βασικά σηµεία της νέας Απόφασης είναι: 

4. Τροποποίηση των επιλογών Προεπιλογής:  

a. ∆υνατότητα 1 : όλες οι διεθνείς κλήσεις  

b. ∆υνατότητα 2: υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά 

c. ∆υνατότητες 1,2: διεθνείς, υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά 

d. ∆υνατότητα 3: όλες οι κλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 

κλήσεων σε µη γεωγραφικούς αριθµούς (εκτός των κλήσεων σε 

αριθµούς σειράς 807, δηλ. παρόχους τηλεφωνικών καρτών).  
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5. Όροι προστασίας του καταναλωτή. 

6. Τροποποίηση των διαδικασιών ενεργοποίησης/αλλαγής/κατάργησης 

Προεπιλογής. 

XIII. Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 394/21/6-7-06 "Αναβολή έναρξης εφαρµογής 

της υπ’ αριθµόν τρία (3) ∆υνατότητας Σχήµατος Προεπιλογής Φορέα (όλες οι 

κλήσεις), όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 

ΑΠ 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του 

Κανονισµού Εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 

22/Β/2006).: 

 

XIV. Απόφαση ΕΕΤΤ 233/34, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001, για την 

Αναλυτική χρέωση. Η Απόφαση αυτή επέβαλε σε παρόχους φωνητικής 

τηλεφωνίας, την υποχρέωση να παρέχουν, µεταξύ άλλων, αναλυτικούς 

λογαριασµούς. 

XV. Απόφαση ΕΕΤΤ 254/71/31-5-2002, ΦΕΚ 791/Β/2002 “Κανονισµός 

Εισαγωγής της Φορητότητας στην Ελληνική Αγορά”. 

XVI. Απόφαση ΕΕΤΤ 210/10/28-2-2001 “Έγκριση Επιχειρησιακού 

Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ”. Η Απόφαση αυτή εγκρίνει το 

κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ του ΟΤΕ ως κατάλληλο για την κοστολόγηση της 

πρόσβασης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς και για τις 

σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και µισθωµένες γραµµές. 

XVII. Απόφαση ΕΕΤΤ 277/64, ΦΕΚ 514/Β/2-5-2003, “Κανονισµός 

διαδικασιών Ελέγχου, και υποχρεώσεις δηµοσιότητας τιµολογίων παρόχων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και δικτύων ”. Η Απόφαση αυτή επιβάλει 

µεταξύ άλλων στους παρόχους σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και/ 

ή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας γενικές υποχρεώσεις δηµοσιότητας στο 

βαθµό που υποχρεούνται να δηµοσιεύουν πληροφορίες σχετικά µε τους 

τιµοκαταλόγους τους στα σηµεία πώλησης των υπηρεσιών τους, στα λιανικά 

καταστήµατα, ή να λειτουργούν τηλεφωνικό κέντρο παροχής πληροφοριών 

τιµολόγησης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Σύµφωνα µε την ίδια 

Απόφαση, οι πάροχοι µε ΣΙΑ έχουν πιο αυστηρές υποχρεώσεις δηµοσιότητας 
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των τιµολογίων λιανικής. Υποχρεούνται να δηµοσιεύουν σε τρεις εφηµερίδες 

(2 πολιτικές και 1 οικονοµική) και στο δικτυακό τους τόπο, τα νέα τιµολόγια, 

συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προσφορών και των όρων και 

προϋποθέσεων. Επίσης, πρέπει να τα κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ. Οι τιµές 

εφαρµόζονται 10 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή τους (εκτός εάν περιλαµβάνουν 

µόνο µειώσεις τιµών, οπότε µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα µε τη 

δηµοσίευση). Επίσης, οι πάροχοι µε ΣΙΑ στην πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο και/ή σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας πρέπει να 

κοινοποιούν τα εκπτωτικά πακέτα τους, τα οποία εφαρµόζονται 20 µέρες µετά 

τη δηµοσίευσή τους (εκτός εάν η ΕΕΤΤ παρέµβει µε τη διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω εκπτώσεις 

παραβιάζουν τις άλλες υποχρεώσεις του παρόχου που προσφέρει εκπτώσεις  

(διαφάνεια, αµεροληψία, κοστοστρέφεια, συµµόρφωση µε τις αρχές του 

ανταγωνισµού)). 

Η ίδια Απόφαση προβλέπει τη διαδικασία για τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο 

των τιµολογίων του ΟΤΕ για τις υπό ρύθµιση υπηρεσίες, καθώς και του 

κοστολογικού συστήµατος που εφαρµόζεται από τον πάροχο µε ΣΙΑ. Η 

κοστολογική πολιτική του ΟΤΕ για την πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο και τις σταθερές δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες έχει 

αποτελέσει αντικείµενο µιας σειράς κανονιστικών παρεµβάσεων της ΕΕΤΤ, µε 

τα ακόλουθα πιο πρόσφατα παραδείγµατα: 

XVIII. Απόφαση ΕΕΤΤ 339/31, ΦΕΚ 1973/ 31.12.2004. Η ΕΕΤΤ, µε την 

απόφαση αυτή επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει τις λιανικές τιµές φωνητικής 

τηλεφωνίας και τις αντίστοιχες εκπτωτικές προσφορές (ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ, 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ), χωρίς να εγκρίνει σε καµία περίπτωση (ως κοστοστρεφείς) 

τις τιµές αυτές, καθώς ο ΟΤΕ δεν είχε υποβάλει, όπως όφειλε, τα στοιχεία 

κόστους που απαιτούνταν για τον έλεγχο του έτους 2005. Η ανωτέρω 

Απόφαση υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ κάθε δύο µήνες όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα στην ΕΕΤΤ για να επιβεβαιώσει, την ex post 

συµµόρφωση των ανωτέρω τιµών, όπως εφαρµόζονται από τον ΟΤΕ, µε τις 
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αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού για κάθε κατηγορία πελατών, 

προκειµένου να καθορίσει τη συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς.  

XIX. Απόφαση EETT 381/1/3-4-2006, ΦΕΚ 681/Β/2006 

“Αποτελέσµατα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (µε απολογιστικά στοιχεία 2003)” 

και Απόφαση ΕΕΤΤ 381/2/3-4-2006, ΦΕΚ 558/B/4-5-2006  “ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ Α∆ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 

ΒΡΟΧΟ ”. Σύµφωνα µε την πρώτη Απόφαση, η ΕΕΤΤ, µετά από τον ετήσιο 

έλεγχο για το έτος 2005, δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα των κοστοστρεφών 

τιµών για υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων (Αστική κλήση, υπεραστική κλήση, 

τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό προς κινητό, τέλος 

παρακράτησης για κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς, τέλος 

παρακράτησης για κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς). Σύµφωνα µε την 

δεύτερη Απόφαση,η ΕΕΤΤ επέτρεψε στον ΟΤΕ να εφαρµόσει τις τιµές για τις 

υπηρεσίες λιανικών κλήσεων και κάποιες εκπτωτικές προσφορές 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ και αναπροσαρµογή του 

υφιστάµενου πακέτου ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ PLUS), χωρίς ωστόσο σε καµία 

περίπτωση να εγκρίνονται (ως κοστοστρεφείς) οι ανωτέρω τιµές, δεδοµένου 

ότι  ο ΟΤΕ δεν είχε υποβάλει, όπως όφειλε, τα στοιχεία κόστους που 

απαιτούνταν για τον έλεγχο του έτους 2006. Η ανωτέρω Απόφαση υποχρεώνει 

τον ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ κάθε δύο µήνες όλα τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα στην ΕΕΤΤ για να επιβεβαιώσει, την ex post συµµόρφωση των 

ανωτέρω τιµών, όπως εφαρµόζονται από τον ΟΤΕ, µε τις αρχές του δικαίου 

του ανταγωνισµού για κάθε κατηγορία πελατών, προκειµένου να καθορίσει τη 

συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς. Παράλληλα σηµειώνεται ότι 

σηµαντικές καθυστερήσεις του ΟΤΕ στην υποβολή των κοστολογικών 

στοιχείων και την επιβαλλόµενη απόδειξη της κοστοστρέφειας, έχει οδηγήσει 
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στην επιβολή προστίµων µε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ110 κατόπιν της διεξαγωγής 

σχετικών Ακροάσεων κατά του υπόχρεου Οργανισµού.  

3.4.6. 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 στο Άρθρο 8  της Οδηγίας Πλαίσιο (την 

προώθηση του ανταγωνισµού, τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

και την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών). Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (4) της 

Οδηγίας για την Πρόσβαση, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις 

που θα επιβληθούν βασίζονται στη φύση του προβλήµατος ανταγωνισµού που 

εντοπίζεται και είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει των στόχων που τίθενται 

στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο και επιβάλλονται µόνο µετά από διαβούλευση 

σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας αυτής. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, η 

ΕΕΤΤ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε έναν πάροχο 

σύµφωνα µε το Άρθρο 17(1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία βασίζονται στη 

φύση του προβλήµατος που εντοπίζεται και είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει 

των στόχων που τίθενται στο Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο. 

∆εδοµένων των πραγµατικών και πιθανών προβληµάτων ανταγωνισµού που 

έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν από τη ΣΙΑ στη λιανική αγορά κλήσεων, η ΕΕΤΤ 

υποχρεούται να επιβάλει τις κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 

ορίζονται ως έχουσες σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά σύµφωνα µε το Άρθρο 

14 της Οδηγίας Πλαίσιο.  

Όπως ορίστηκε προηγουµένως, η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι είναι απίθανο εντός της 

περιόδου της παρούσας εξέτασης να υπάρξει η πιθανότητα ανάπτυξης αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού στις αγορές λιανικών κλήσεων. Συνεπώς, η ΕΕΤΤ προτείνει την επιβολή 

των κατάλληλων υποχρεώσεων σε παρόχους µε ΣΙΑ που η ΕΕΤΤ πιστεύει ότι θα 

                                                 
110 ΕΕΤΤ ΑΠ.: 339/40/30.12.2004 και ΑΠ ΕΕΤΤ 392/025/22-06-2006 
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ενθαρρύνουν την αποτελεσµατική επένδυση και καινοτοµία και θα προωθήσει τον 

ανταγωνισµό στις αγορές λιανικών κλήσεων. 

Όταν εντοπίζονται προβλήµατα σε µια συγκεκριµένη αγορά και µια επιχείρηση 

έχει οριστεί ως έχουσα ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ θα επιλέξει τις κανονιστικές υποχρεώσεις µε βάση 

τη φύση των προβληµάτων. Όπου είναι δυνατό, θα εξεταστεί µια σειρά κανονιστικών 

υποχρεώσεων ώστε να επιλεγεί η λιγότερο επιβαρυντική κανονιστική υποχρέωση, ώστε 

να ακολουθείται η αρχή της αναλογικότητας. 

Τέλος, οι κανονιστικές υποχρεώσεις που επιλέγονται θα πρέπει να είναι συµβατές 

µε την παροχή κινήτρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι κανονιστικές υποχρεώσεις θα επιλεγούν 

και θα σχεδιαστούν µε τρόπο που διασφαλίζει ότι η συµµόρφωση µε τη ρύθµιση 

υπερβαίνει τα οφέλη της παράβασης. 

 

3.4.7. Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις που έχουν ήδη προταθεί για τις 

σχετικές αγορές 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 12(1) της Οδηγίας για την Πρόσβαση µια ΕΡΑ 

µπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους να ικανοποιούν εύλογα αιτήµατα 

πρόσβασης και χρήσης ειδικών υποδοµών δικτύου και σχετικών ευκολιών, µεταξύ 

άλλων σε περιπτώσεις όπου η ΕΡΑ θεωρεί ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι µη 

εύλογοι όροι και προϋποθέσεις που έχουν παρόµοιες συνέπειες, θα εµπόδιζαν την 

ανάπτυξη µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς στη λιανική ή δεν θα ήταν προς το 

συµφέρον των τελικών χρηστών.  

Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη βιώσιµου ανταγωνισµού στις 

αγορές λιανικών κλήσεων είναι οι οικονοµίες κλίµακος, σκοπού και πυκνότητας 

που συνδέονται µε την κατασκευή και λειτουργία δικτύων τοπικής πρόσβασης, 

καθώς και τα σηµαντικά µη ανακτήσιµα κόστη που συνδέονται µε την είσοδο. Η 

είσοδος παρόχων σε επαρκή βαθµό ώστε να επιτευχθεί η αναπαραγωγή του 

υφιστάµενου δικτύου του ΟΤΕ είναι απίθανη κατά τη διάρκεια του χρονικού 

ορίζοντα που καλύπτει η παρούσα εξέταση. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 

βιώσιµου ανταγωνισµού και να ενθαρρυνθούν οι εναλλακτικοί πάροχοι να 
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προχωρήσουν στην κλίµακα επενδύσεων, θα πρέπει να επιβληθούν κανονιστικές 

υποχρεώσεις που να επιτρέπουν πρόσβαση στα προϊόντα χονδρικής του ΟΤΕ. Κατά 

την επιβολή των κανονιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ θα διασφαλίσει ότι οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και έχουν λάβει υπόψη τα κίνητρα επενδύσεων 

Στα πλαίσια της ανάλυσης αγορών που διεξάγεται παράλληλα στις οποίες η 

ΕΕΤΤ κατέληξε ότι ο ΟΤΕ έχει ΣΙΑ, πρότεινε να του επιβληθούν υποχρεώσεις οι 

οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την υποχρέωση πρόσβασης, την υποχρέωσης 

διαφάνειας, την υποχρέωσης µη διακριτικής µεταχείρισης, την υποχρέωσης 

λογιστικού διαχωρισµού καθώς και την υποχρέωσης ελέγχου τιµών και 

κοστολόγησης. Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν µεταξύ άλλων: 

• Παροχή χονδρικής πρόσβασης στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο 

(προτάθηκε στα πλαίσια της χονδρικής αγοράς για Αδεσµοποίητη 

Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο), 

• Χονδρική παροχή ζευκτικών και τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων 

γραµµών (προτάθηκε στην εξέταση για τις αγορές χονδρικών 

µισθωµένων γραµµών), 

• Παροχή χονδρικής εκκίνησης κλήσεων, τερµατισµού και διαβίβασης 

(προτάθηκε στα πλαίσια της εξέτασης των αγορών διασύνδεσης), 

• Παροχή επιλογής και προεπιλογής φορέα (προτάθηκε στην εξέταση 

της χονδρικής αγοράς εκκίνησης κλήσεων), 

• Παροχή χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών (προτάθηκε στην εξέταση 

της αγοράς σταθερής πρόσβασης στενής ζώνης αλλά δύναται επίσης 

να αντιµετωπίσει αποτυχίες της αγοράς στη χονδρική εκκίνηση 

κλήσεων) . 

Ενώ οι ως άνω υποχρεώσεις βάσει της Οδηγίας για την πρόσβαση 

προτάθηκαν για την αντιµετώπιση προβληµάτων ανταγωνισµού στις εν λόγω 

αγορές πρόσβασης, είναι επίσης κατάλληλες και ιδιαίτερα σηµαντικές προκειµένου 

να αντιµετωπισθούν προβλήµατα στις αγορές λιανικών κλήσεων και συνεπώς 

ορισµένες από αυτές επαναλαµβάνονται στο παρόν.  
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3.4.8. Προτεινόµενες Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις 

Στην παρούσα Ενότητα, η ΕΕΤΤ παραθέτει τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις 

που προτείνει να επιβληθούν στον ΟΤΕ ενόψει των συνθηκών της αγοράς.  

Α. Έλεγχος Τιµών για Λιανικές Κλήσεις  

∆εδοµένης της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στην παροχή λιανικών 

κλήσεων, ο εν λόγω οργανισµός δύναται να καταχράται την ως άνω θέση του 

χρεώνοντας υπερβολικές τιµές ή τιµές κάτω του κόστους ή προβαίνοντας σε 

συµπίεση περιθωρίου. Επί του παρόντος, το βασικό ρυθµιστικό µέτρο που 

προλαµβάνει τις ως άνω καταχρηστικές συµπεριφορές είναι η κοστοστρέφεια. Η 

κοστοστρέφεια αποτελεί µια γενική υποχρέωση που δύναται να εµποδίσει τον 

πάροχο µε ΣΙΑ να χρεώνει υπερβολικές τιµές  αλλά µπορεί να βοηθήσει επίσης στη 

διασφάλιση του ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν επιχειρεί να εµποδίσει την είσοδο στην 

αγορά ή να αποτρέψει τον ανταγωνισµό χρεώνοντας αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές 

που βλάπτουν τον ανταγωνισµό ή  προβαίνοντας σε συµπίεση περιθωρίου.  

Το άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, δίνει τη 

δυνατότητα στην ΕΕΤΤ να εφαρµόσει κατάλληλα µέτρα ανώτατου ορίου τιµής σε 

επίπεδο λιανικής προκειµένου να ελέγχει συγκεκριµένες τιµές ή να εφαρµόσει 

µέτρα που να προσανατολίσουν τις τιµές στο κόστος ή σε τιµές που ισχύουν σε 

συγκρίσιµες αγορές προκειµένου να προστατεύσει τα συµφέροντα των τελικών 

χρηστών και να προωθήσει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Οι υποχρεώσεις που 

θα εφαρµοσθούν δύνανται να εµπεριέχουν απαιτήσεις ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν 

χρεώνει υπερβολικές τιµές, δεν εµποδίζει την είσοδο στην αγορά ή παρεµποδίζει 

τον ανταγωνισµό χρεώνοντας τιµές κάτω του κόστους, δεν δείχνει προτίµηση σε 

συγκεκριµένους τελικούς χρήστες ή προβαίνει σε αδικαιολόγητη σύζευξη 

προϊόντων.  

Α1) Ανώτατο Όριο  Τιµής (Price-Cap) 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί ένα ανώτατο όριο τιµής στις λιανικές 

αγορές κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση. Ο κύριος στόχος του ανώτατου 

ορίου τιµής είναι να εµποδισθεί ο πάροχος µε δεσπόζουσα θέση – ΣΙΑ να χρεώνει 

υπερβολικές τιµές.  
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(i) Το εύρος της ρύθµισης του ανώτατου ορίου τιµής 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανώτατα όρια τιµής 

για όλους τους τύπους των κλήσεων ή εάν η εφαρµογή τους θα πρέπει να είναι πιο 

περιορισµένη. ∆εδοµένου του επιπέδου ανταγωνισµού στις αγορές διεθνών 

κλήσεων, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι για αυτού του είδους τις κλήσεις δεν θα 

απαιτηθεί κάποιο ανώτατο όριο τιµής. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι επί του παρόντος, δεν 

υπάρχει κίνδυνος ο ΟΤΕ να τιµολογεί υπερβολικά τις ως άνω κλήσεις.  Σε 

περίπτωση που ο ΟΤΕ θα εφαρµόσει συµπίεση περιθωρίου ή τιµές κάτω του 

κόστους για τις διεθνείς κλήσεις προς συγκεκριµένες χώρες/ζώνες τερµατισµού, η 

ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει τις αρµοδιότητές της για εφαρµογή των κανόνων του 

ανταγωνισµού προκειµένου να αντιµετωπίσει το ως άνω πρόβληµα.  

Η ΕΕΤΤ θεωρεί επίσης ότι δεν θα ήταν κατάλληλο να εφαρµοσθεί ένα 

ανώτατο όριο τιµής για κλήσεις σε Παρόχους Υπηρεσιών (πλην των παρόχων 

υπηρεσιών internet) δεδοµένης της µεγάλης διαφοροποίησης στο τύπο κλήσεων, 

στις σειρές αριθµών, στις τιµολογιακές σχέσεις και συµφωνίες καταµερισµού 

εσόδων, τα οποία θα ήταν δύσκολο να ενσωµατωθούν σε ένα ανώτατο όριο τιµής. 

Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι για 

συγκεκριµένους τύπους κλήσεων προς παρόχους υπηρεσιών, ο ΟΤΕ χρεώνει 

υπερβολικές τιµές ή προβαίνει σε συµπίεση περιθωρίου, η ΕΕΤΤ θα παρέµβει επί 

τη βάσει των αρµοδιοτήτων της για εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς να επιβληθεί ένα ξεχωριστό ανώτατο όριο τιµής 

για κάθε µία από τις ακόλουθες υπηρεσίες : 111 

8. Αστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

9. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων  

10. Υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

                                                 

111  Στα πλαίσια της παράλληλης εξέτασης της λιανικής πρόσβασης στενής ζώνης, η ΕΕΤΤ πρότεινε επίσης να 

υποβληθεί η πρόσβαση (µίσθωση γραµµών και σύνδεση PSTN και ISDN) σε ένα ανώτατο όριο τιµής. 
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11. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων 

12. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό σε κινητό  

13. Κλήσεις dial-up προς το Internet (συµπεριλαµβανοµένου του 

EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Internet Service Provider 

– ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ 

14. Τέλος παρακράτησης  για κλήσεις dial-up προς το Internet όταν ο ο 

πάροχος της υπηρεσίας (ISP) φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο 

εναλλακτικού παρόχου  

Συγκεκριµένα, θα εφαρµοσθεί ανώτατο όριο τιµής στη λιανική τιµή των 

υπό 1,3 και 6 υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, ενώ θα εφαρµοστεί 

ανώτατο όριο τιµής στο τέλος παρακράτησης για τις υπόλοιπες υπηρεσίες (υπό 2, 4, 

5 και 7 ανωτέρω).  

H EETT σηµειώνει ότι ο ΟΤΕ ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει την 

αγοραστική ισχύ του για να χρεώσει υψηλότερες λιανικές τιµές εάν οι κλήσεις 

τερµατίζονται στο δίκτυο ενός εναλλακτικού παρόχου (σε σχέση µε το εάν οι 

κλήσεις τερµατίζονταν στο δίκτυο του ΟΤΕ). Μια τέτοια στρατηγική µπορεί να 

ακολουθηθεί προκειµένου να δοθεί ένα κίνητρο στους καταναλωτές ώστε να γίνουν 

συνδροµητές του ΟΤΕ (αντί κάποιου εναλλακτικού παρόχου) ή για να δοθεί 

κίνητρο στους ISPs ώστε να συνδεθούν µε το δίκτυο του ΟΤΕ (αντί αυτό ενός 

εναλλακτικού παρόχου).  

Η ΕΕΤΤ εξέτασε περαιτέρω, εάν τα ανώτατα όρια τιµής θα πρέπει να 

περιοριστούν στα βασικά τιµολόγια (αντίστοιχα τα τέλη παρακράτησης θα 

βασίζονται στα συνήθη τιµολόγια) ή εάν θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 

τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένων των εκπτωτικών τιµολογίων.  Η ΕΕΤΤ θεωρεί 

ότι το να συµπεριληφθούν τα εκπτωτικά τιµολόγια µαζί µε τα συνήθη τιµολόγια 

θα αύξανε σηµαντικά την πολυπλοκότητα των ανώτατων ορίων τιµής χωρίς να 

επιφέρει πρόσθετα οφέλη. Ο κύριος στόχος των ανώτατων οριών τιµής είναι να 

διαφυλάσσουν από υπερβολικές τιµές. Τιµολόγια ωστόσο που παρέχουν 

εκπτώσεις όγκου ή εσόδων παρέχουν στους πελάτες καλύτερες προσφορές. 
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Ενδεχοµένως βέβαια τα ως άνω τιµολόγια να εγείρουν ζητήµατα ανταγωνισµού 

εάν έχουν ως αποτέλεσµα ληστρικές τιµές ή συµπίεση περιθωρίου σε ορισµένα 

τµήµατα της αγοράς. Ωστόσο, τα ως άνω προβλήµατα ανταγωνισµού είναι 

δύσκολο να αντιµετωπισθούν δια της επιβολής ενός ανώτατου ορίου τιµής, 

ιδιαίτερα εάν προκύπτουν σε στενά οριζόµενες αγορές. Για να αντιµετωπίσει 

αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ προτείνει να παρέµβει χρησιµοποιώντας και  

πληροφορίες που παρέχει ο ΟΤΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για υποβολή 

στοιχείων κόστους. 

 (ii) Καθορισµός των  παραµέτρων του ανώτατου ορίου τιµής 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να τεθούν τα ανώτατα όρια τιµών στο επίπεδο CPI – X, 

όπου CPI καθορίζει τον δείκτη τιµών του καταναλωτή (Consumer Price Index) και 

X είναι ο παράγοντας που αντικατοπτρίζει αναµενόµενες ετήσιες βελτιώσεις 

αποτελεσµατικότητας στην παροχή του συγκεκριµένου τύπου  κλήσης που 

καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιµής 112 και δύναται επίσης να περιλαµβάνει 

άλλους παράγοντες όπως η ανάγκη για περαιτέρω στάθµιση τιµών. 

Ο παράγοντας X προτείνεται να είναι σταθερός για όλη τη διάρκεια της 

περιόδου εφαρµογής του ανώτατου ορίου τιµής και να ισούται µε το µηδέν.  

Το CPI θα αναθεωρείται µια φορά το χρόνο και σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα αφότου το ετήσιο CPI για το προηγούµενο έτος γίνει διαθέσιµο και θα 

προσδιορίζει το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο µεταβολής των τιµών των υπηρεσιών.  

Η ΕΕΤΤ προτείνει επίσης να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να 

κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ προς έγκριση τις όποιες τιµολογιακές αλλαγές, είτε αυτές 

αφορούν µεταβολές στη λιανική τιµή είτε µεταβολές σε τέλη παρακράτησης, ένα 

εύλογο διάστηµα προτού αυτές τεθούν σε εφαρµογή, προκειµένου ο ΟΤΕ να 

συµµορφωθεί και µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που του έχουν επιβληθεί, και να 

επιδείξει ότι οι τιµολογιακές αλλαγές τελούν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του 

ανώτατου ορίου τιµής.  

                                                 
112  Στη θεωρία, το Χ πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαφορά σε βελτιώσεις 

παραγωγικότητας της ρυθµιζόµενης επιχείρησης και στη βιοµηχανία γενικώς. 
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Α2) Υποβολή στοιχείων κόστους για τις υπηρεσίες λιανικών κλήσεων 

Ο ΟΤΕ επί του παρόντος έχει υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις αστικές 

και υπεραστικές λιανικές κλήσεις. Έχει επίσης υποχρέωση κοστοστρέφειας για το 

τέλος παρακράτησης για τις κλήσεις από σταθερό προς κινητό, για το τέλος 

παρακράτησης για τις κλήσεις προς µη γεωγραφικούς σταθερούς αριθµούς, και για 

το τέλος παρακράτησης για τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς. Το 

κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ ελέγχεται σε ετήσια βάση προκειµένου να 

εκτιµηθεί η συµµόρφωσή του µε τις εγκεκριµένες από την ΕΕΤΤ µεθοδολογίες και 

προκειµένου να εγκριθούν οι κοστοστρεφείς τιµές των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών. Η 

µεθοδολογία που έχει εγκρίνει η ΕΕΤΤ είναι αυτή του Πλήρως Κατανεµηµένου 

Κόστους (µοντέλο Fully Distributed Cost - FDC) το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση το 

τρέχον κόστος (ΠΚΚ–ΤΚ). Η υποχρέωση κοστοστρέφειας για τις υπηρεσίες 

φωνητικής τηλεφωνίας επιβάλλεται συνεπώς µε έναν λιγότερο περιοριστικό τρόπο 

από ότι η κοστοστρέφεια σε υπηρεσίες χονδρικής  όπου έχει επιβληθεί η 

κοστολόγηση επί τη βάσει του Μέσου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους µε 

βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ) (Long Run Average Incremental Cost 

Current Cost Accounting  - LRAIC/CCA). 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υφιστάµενες υποχρεώσεις του ΟΤΕ να περιλαµβάνει 

στο κοστολογικό σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ τα λιανικά προϊόντα κλήσεων (τέλη λιανικών 

κλήσεων και τέλη παρακράτησης ανάλογα µε το που τερµατίζει η κλήση) όπως 

αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω, πρέπει να διατηρηθούν και ο ΟΤΕ θα πρέπει να 

παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως (ένα µήνα µετά την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων του από τη γενική συνέλευση) όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για τον προσδιορισµό του κόστους των ακόλουθων προϊόντων: 

• Αστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων 

• Υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές του ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις προς συνδροµητές 

εναλλακτικών παρόχων  

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό σε κινητό,  
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• Κλήσεις dial-up προς το Internet (συµπεριλαµβανοµένου του 

EΠAK/ΠΕΑΚ) όταν ο ISP φιλοξενείται/διασυνδέεται  στο δίκτυο του 

ΟΤΕ 

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial-up προς το Internet όταν ο ISP 

φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου 

• Τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί 

φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου 

 

Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους θα έχει ευρύτερο αποτέλεσµα 

(από ότι τα ανώτατα όρια τιµής), καθότι θα µπορούσε επίσης να βοηθήσει να 

αποφευχθεί ο περιορισµός της εισόδου ανταγωνιστών στην αγορά δια της 

εφαρµογής αδικαιολόγητα χαµηλών τιµών ή δια της εφαρµογής συµπίεσης 

περιθωρίου. Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους θα παραµένει απαραίτητο 

συµπληρωµατικό στοιχείο του ανώτατου ορίου τιµής. Ενώ το ανώτατο όριο τιµής 

βοηθά να αποφευχθεί η υπερβολική τιµολόγηση, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων 

κόστους θα διασφαλίζει ότι οι τιµές δεν είναι ούτε ληστρικές ούτε ικανές να 

οδηγήσουν σε συµπίεση περιθωρίου. 

Α3. Κοστολόγηση 

Το Άρθρο 17(4) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία, προβλέπει ότι οι 

ΕΡΑ θα διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου µια επιχείρηση υπόκειται 

σε ρύθµιση των λιανικών της τιµολογίων ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους τιµών, 

θα εφαρµόζονται τα κατάλληλα κοστολογικά συστήµατα. Οι ΕΡΑ δύνανται να 

ορίζουν τον τύπο και την µεθοδολογία κοστολόγησης που θα εφαρµοσθεί. Η 

συµµόρφωση µε το σύστηµα κοστολόγησης θα διασφαλίζεται από ανεξάρτητο 

εξειδικευµένο φορέα.  Οι ΕΡΑ θα διασφαλίζουν ότι δηµοσιεύεται ετησίως δήλωση 

αναφορικά µε τη συµµόρφωση. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία 

κόστους των υπό εξέταση προϊόντων, είναι απαραίτητο όπως η επιχείρηση µε ΣΙΑ 

έχει κοστολογικά συστήµατα τα οποία προσεγγίζουν, προσδιορίζουν, εκτιµούν και 

κατανέµουν τα σχετικά κόστη στις υπηρεσίες και προϊόντα σύµφωνα µε τα 
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συµφωνηθείσες αρχές κοστολόγησης. Από αυτή την άποψη, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι 

αναφορικά µε τις λιανικές αγορές κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας, η υφιστάµενη 

προσέγγιση που βασίζεται στο FDC-CC είναι κατάλληλη και πρέπει να διατηρηθεί. 

Β. Λογιστικός ∆ιαχωρισµός 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υποχρέωση κοστολόγησης για τα προϊόντα κλήσεων 

φωνητικής τηλεφωνίας (λιανικής) πρέπει να συµπληρώνεται µε την υποχρέωση 

λογιστικού διαχωρισµού. 

Κατά την επιλογή των ρυθµιστικών υποχρεώσεων, η ΕΕΤΤ πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι επιλεγόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις βασίζονται στη φύση του 

προσδιορισθέντος προβλήµατος, ότι είναι εύλογες και αναλογικές και βοηθούν στην 

προώθηση του ανταγωνισµού ώστε να εδραιωθεί κάποια στιγµή αποτελεσµατικός 

ανταγωνισµός στην αγορά, και ότι συµβάλουν στα οφέλη του καταναλωτή. Η 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού είναι σχεδιασµένη ώστε  να παρέχονται 

στοιχεία από τον ΟΤΕ που να βοηθούν στο να εκτιµηθεί εάν υπάρχει ή όχι 

συµπίεση περιθωρίου και η ΕΕΤΤ θεωρεί συνεπώς ότι η επιβολή της εν λόγω 

υποχρέωσης στον ΟΤΕ είναι δικαιολογηµένη και βασίζεται στη φύση του 

προσδιορισθέντος προβλήµατος της αγοράς.  

Ο σκοπός της επιβολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού είναι 

επίσης να παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο λεπτοµέρειας σε σχέση µε τις 

πληροφορίες που άλλως θα προέκυπταν µόνο από τις υποχρεωτικές από τον νόµο 

οικονοµικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να παρατηρείται στενά η συµπεριφορά του ΟΤΕ 

ως προς την παροχή κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας (λιανικής) σαν αυτή να 

συνιστούσε µια ξεχωριστή επιχειρηµατική πράξη από µόνη της, καθώς επίσης και 

να προλαµβάνεται πιθανή µη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτίζονται και να δηµοσιεύονται οι 

ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενιαία για τις αστικές και εθνικές 
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κλήσεις (µε την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων 

γενικών νοµικών υποχρεώσεων):113 

• 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 διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη 

µεταφοράς προκειµένου να δικαιολογείται η συµµόρφωση µε την 

υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης) 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου  

• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθµιστικώς προβλεπόµενων 

λογιστικών αρχών και 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού 

δικαίου.114 

                                                 

113 Παράρτηµα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 για το λογιστικό διαχωρισµό και τα 

συστήµατα κοστολόγησης σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, (OJ L 266/64 

of 11.10.2005). 

114 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). 
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Ωστόσο η ΕΕΤΤ, προτού 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. Για το ενδιάµεσο διάστηµα και ωσότου ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ θα απαιτεί από τον ΟΤΕ τη συµµόρφωση µε τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού σύµφωνα µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ ΑΠ. 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 304/34/2004. 

E. Μη ∆ιακριτική Μεταχείριση 

Υπάρχει κίνδυνος, ο πάροχος µε ΣΙΑ να χρησιµοποιήσει την αγοραστική 

του δύναµη προκειµένου να προβεί σε διακριτική µεταχείριση που βλάπτει τον 

ανταγωνισµό. Το Άρθρο 17(2) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία δίνει την 

ευχέρεια στην ΕΕΤΤ να απαιτεί από τον πάροχο µε ΣΙΑ να µην δείχνει 

αδικαιολόγητη προτίµηση σε συγκεκριµένους τελικούς χρήστες, παρέχοντάς τους 

επί παραδείγµατι εκπτώσεις όταν υπάρχει ρίσκο να µεταπηδήσουν σε κάποιον 

ανταγωνιστή, και ως εκ τούτου να βλάπτει τον ανταγωνισµό.  

Η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης εµποδίζει τους παρόχους να 

εκµεταλλευθούν την αγοραστική τους δύναµη χρεώνοντας υψηλές τιµές  για 

υπηρεσίες που δεν είναι ανταγωνιστικές και χαµηλές τιµές για τις ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι ο ΟΤΕ 

συµµορφώνεται µε την υποχρέωση της µη διακριτικής µεταχείρισης.  

Περαιτέρω, η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης απαγορεύει στον 

πάροχο µε ΣΙΑ να εφαρµόζει ανόµοιους όρους σε όµοιες περιστάσεις ή να 

εφαρµόζει όµοιους όρους σε ανόµοιες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο δε σηµαίνει βέβαια 

ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν δύναται να παρέχει διαφορετικούς όρους και 

προϋποθέσεις σε διαφορετικές οµάδες πελατών, αλλά ότι οι όποιες διαφορές πρέπει 

να δικαιολογούνται αντικειµενικά. Στο επίπεδο λιανικής,  βασική αιτιολογία 

διαφοροποιήσεων  αποτελούν οι διαφορές κόστους.  

                                                                                                                                                 

Η δηµοσίευση της δήλωσης συµµόρφωσης και των αποτελεσµάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε 

µορφή εύκολα προσβάσιµη από τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στο 

δικτυακό τόπο του φορέα εκµετάλλευσης ή τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 
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Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η κατάσταση του ανταγωνισµού στην αγορά των 

σταθερών λιανικών κλήσεων υποδεικνύει ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού δεν 

επαρκεί από µόνο του να αντιµετωπίσει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Επιπλέον, 

τα µέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο χονδρικής δύνανται να µην επαρκούν 

για να εµποδιστεί η αδικαιολόγητη διακριτική µεταχείριση στο επίπεδο λιανικής 

καθότι η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης στη χονδρική εφαρµόζεται 

γενικώς στη χονδρική σχέση.  

Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς να εφαρµόσει µια υποχρέωση µη διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε όλους τους τύπους λιανικών κλήσεων του ΟΤΕ. 

Σύµφωνα µε την ως άνω υποχρέωση θα απαγορεύεται στον ΟΤΕ να κάνει 

διακρίσεις ανάµεσα στους πελάτες του κατά την παροχή υπηρεσιών λιανικών 

κλήσεων. Η ΕΕΤΤ προτείνει όπως η απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης 

εφαρµοσθεί σε όλες τις διαφορές που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση του ανταγωνισµού. Η εν λόγω αρχή θα εφαρµόζεται επί µιας 

µακροπρόθεσµης βάσης. 

∆. ∆ιαφάνεια: Κοινοποίηση και δηµοσίευση των όρων και προϋποθέσεων 

Το Άρθρο 21 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία, καθορίζει (για όλους 

τους παρόχους) τις πληροφορίες εκείνες που πρέπει να διατίθενται στους πελάτες. 

Αναφέρει ότι αποτελεί ρόλο της ΕΕΤΤ να διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες έχουν 

στη διάθεσή τους διαφανείς και ενηµερωµένες πληροφορίες για τις εφαρµοστέες 

τιµές και τιµολόγια. Σύµφωνα µε το Άρθρο 21(2) η ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζει τις 

πληροφορίες που θα δηµοσιεύονται για τα τιµολόγια αναφορικά µε την πρόσβαση, 

τα τέλη χρήσης, τις εκπτώσεις και τα ειδικά τιµολογιακά σχήµατα.  

Προκειµένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια, η ΕΕΤΤ θεωρεί απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών να λειτουργούν επί τη βάσει συγκεκριµένων αρχών ως προς 

την παρουσίαση των τιµολογιακών τους πληροφοριών. Οι τιµολογιακές 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς, κατανοητές και προσβάσιµες στους 

τελικούς χρήστες των δηµόσιων διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών θα παρέχουν τιµολογιακές πληροφορίες κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατος του καταναλωτή και θα παρέχουν µια άµεση σύνδεση στο δικτυακού 

τους τόπου για τις τιµολογιακές τους πληροφορίες.  
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Επί του παρόντος, οι πάροχοι µε ΣΙΑ υπόκεινται σε υποχρεώσεις 

προηγούµενης κοινοποίησης αναφορικά µε τις λιανικές τους τιµές. Υποχρεούνται 

να δηµοσιεύουν σε τρείς εφηµερίδες (δύο πολιτικές και µια οικονοµική) να 

κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ τις τιµές τους, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 

προσφορών και όρων και προϋποθέσεων, 10 ηµέρες πριν από την εφαρµογή τους 

(εκτός και εάν οι νέες τιµές αφορούν µόνο µειώσεις προηγούµενων τιµών όπου και 

εφαρµόζονται άµεσα).  

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών/πρόσβασης φωνητικής τηλεφωνίας, υπόκεινται 

σε γενικές υποχρεώσεις δηµοσίευσης λχ υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τιµές στα  

σηµεία των λιανικών τους πωλήσεων και στο δικτυακό τους τόπο.  

Στην παρούσα διαβούλευση αναφορικά µε τις αγορές λιανικών κλήσεων, η 

ΕΕΤΤ εξετάζει εάν απαιτείται να επιβληθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους 

παρόχους µε ΣΙΑ. Προηγούµενη δηµοσίευση τιµών, όρων και προϋποθέσεων 

επωφελεί τους καταναλωτές και βοηθά τους ανταγωνιστές να διαπιστώσουν αντι-

ανταγωνιστικές συµπεριφορές. Υπάρχει ωστόσο το ρίσκο ότι η προηγούµενη 

κοινοποίηση από τον πάροχο µε ΣΙΑ να βοηθήσει άλλους παρόχους να 

ακολουθήσουν τις τιµολογιακές αλλαγές και να µειωθεί ως εκ τούτου η εισαγωγή 

από αυτούς επιθετικών ή καινοτόµων τιµών στην αγορά, Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η 

παρούσα υποχρέωση κοινοποίησης και προηγούµενης δηµοσίευσης συνεχίζει να 

είναι κατάλληλη.  

Ε. Αλληλένδετη πώληση προϊόντων στη λιανική / Σύζευξη 

Κατά την εκτίµηση των προβληµάτων ανταγωνισµού στη λιανική αγορά 

κλήσεων, η ΕΕΤΤ σηµείωσε ότι η σύζευξη (bundling) προϊόντων λιανικής όπως λχ 

η σύζευξη πρόσβασης και κλήσεων, δύναται να παρεµποδίσει τον ανταγωνισµό, 

κυρίως δια της επέκτασης της αγοραστικής ισχύος σε γειτονικές αγορές και τον 

περιορισµό της ελευθερίας προσδιορισµού τιµών. 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι  προκειµένου να αντιµετωπισθεί κάτι τέτοιο πρέπει να 

επιβληθεί µια υποχρέωση αδεσµοποίησης. Ο κύριος στόχος της υποχρέωσης 

αδεσµοποίησης είναι να προληφθεί η παρεµπόδιση εισόδου στην αγορά που άλλως 

θα επέρχετο δια της  επέκτασης της αγοραστικής ισχύος  η οποία  θα είχε 

καταστροφικά αποτελέσµατα τόσο στους παρόχους όσο και στους καταναλωτές. Η 
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σύζευξη προϊόντων δύναται επίσης εκ της φύσης της να οδηγήσει σε έλλειψη 

διαφάνειας καθότι δύο ή περισσότερα προϊόντα πωλούνται ως ενιαίο πακέτο. 

Ωστόσο, η σύζευξη προϊόντων δύναται επίσης να οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακος 

και σκοπού µε αποτέλεσµα να υπάρχει εξοικονόµηση για τους τελικούς 

καταναλωτές. 

Οι απαιτήσεις για δηµοσίευση και κοινοποίηση που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

και οι γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας που επιβλήθηκαν σε όλους τους παρόχους 

σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία θα ισχύουν και 

για τις περιπτώσεις σύζευξης προϊόντων και θα περιορίσουν την έκταση στην οποία 

η σύζευξη δύναται να περιορίσει τη διαφάνεια.  

Το Άρθρο 10(1) της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία που εφαρµόζεται 

σε επιχειρήσεις που έχουν καθορισθεί ως πάροχοι ορισµένων υπηρεσιών καθολικής 

υπηρεσίας (ο ΟΤΕ είναι επί του παρόντος ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας) 

προβλέπει  µεταξύ άλλων ότι µια ‘καθορισµένη επιχείρηση θα......καθορίζει όρους 

και προϋποθέσεις για την παροχή τέτοιων επιπρόσθετων ευκολιών και υπηρεσιών 

ώστε ο συνδροµητής να µην είναι υποχρεωµένος να πληρώνει για ευκολίες ή 

υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ή δεν απαιτούνται για την υπηρεσία που 

αυτός θέλει’. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει βάσει του Άρθρου 10(1) της Οδηγίας 

για την Καθολική Υπηρεσία να διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια για τις ευκολίες που 

είναι επιπρόσθετες για την παροχή σύνδεσης στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό 

δίκτυο είναι επαρκώς αδεσµοποιηµένα έτσι ώστε οι χρήστες να µην υποχρεούνται 

να πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι απαραίτητες για την αιτούµενη υπηρεσία. 

Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η υποχρέωση στον πάροχο µε ΣΙΑ να µην 

προβαίνει σε  σύζευξη προϊόντων. Η ΕΕΤΤ θα θεωρεί ως µη εύλογη την σύζευξη 

προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράσει ένα 

προϊόν/υπηρεσία που επιθυµεί χωριστά παρά µόνο µαζί µε το δεσµοποιηµένο 

προϊόν. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η ΕΕΤΤ αναµένει από τον πάροχο µε ΣΙΑ να 

παρέχει κάθε τύπο κλήσης που αποτελεί µέρος ενός δεσµοποιηµένου προϊόντος ως 

χωριστό προϊόν.  

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε το πρόβληµα της υπερβολικής 

τιµολόγησης και υποχρεώσεις που έχουν τεθεί ώστε να προληφθεί η παρεµπόδιση 
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του ανταγωνισµού που προκαλείται από αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές θα 

εφαρµόζονται και για τα δεσµοποιηµένα προϊόντα µε τον ίδιο τρόπο που 

εφαρµόζονται και για τα αδεσµοποίητα. 

 

Περίληψη Προτεινόµενων Υποχρεώσεων 

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

αναφορικά µε την παροχή λιανικών κλήσεων, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως επιβληθούν 

στον ΟΤΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις: 

11. Υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης για όλες τις κλήσεις. 

12. Υποχρεώσεις ∆ιαφάνειας, υπό τη µορφή παροχής πληροφοριών 

τιµολογίων (συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων) προς το κοινό και 

προς την ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση πακέτων υπηρεσιών υποχρέωση για 

δηµοσίευση των τιµών των επιµέρους στοιχείων που απαρτίζουν το 

πακέτο. 

13. Στην περίπτωση οποιουδήποτε πακέτου υπηρεσιών, υποχρέωση προς τον 

πάροχο ΣΙΑ να επιτρέπει στους πελάτες του να προµηθεύονται ξεχωριστά 

(αδεσµοποίητα) οποιαδήποτε από τα στοιχεία του πακέτου υπηρεσιών. 

14. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού ενιαία για τις αστικές και εθνικές 

κλήσεις. 

15. Έλεγχος τιµών λιανικής, υπό τη µορφή: 

a. Ανώτατο όριο τιµής στη λιανική τιµή των αστικών, υπεραστικών 

και κλήσεων dial-up προς internet (συµπεριλαµβανόµενου 

ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο δίκτυο του ΟΤΕ και ανώτατό 

όριο τιµής στο τέλος παρακράτησης για κλήσεις από σταθερό προς 

κινητό και στο τέλος παρακράτησης για αστικές, υπεραστικές και 

dial-up κλήσεις προς Internet που τερµατίζουν στο δίκτυο 

εναλλακτικών παρόχων. 

b. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους για τις υπηρεσίες των 

αστικών, υπεραστικών και dial-up κλήσεων προς Internet 

(συµπεριλαµβανόµενου ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) που τερµατίζουν στο 
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δίκτυο του ΟΤΕ, για το τέλος παρακράτησης κλήσεων από 

σταθερό σε κινητό και για τα τέλη παρακράτησης για αστικές, 

υπεραστικές, dial-up προς Internet και κλήσεις προς άλλους 

παρόχους υπηρεσιών στην περίπτωση που οι κλήσεις τερµατίζουν 

στο δίκτυο εναλλακτικών παρόχων. 

c. Υποχρέωση κοστολόγησης βάσει του υπάρχοντος ΠΚΚ-ΤΚ (FDC-

CCΑ) µοντέλου. 

 

Πίνακας: Προτεινόµενες ‘ex ante’ ρυθµιστικές υποχρεώσεις  

Τύπος 

κλήσης 

Μη-∆ιακριτική 

Μεταχείριση 

∆ιαφάνεια Λογιστικός 

∆ιαχωρισµός 

Ανώτατο 

όριο τιµής 

Υποβολή 

στοιχείων 

κόστους 

Κοστολόγηση 

Αστικές 

κλήσεις 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Υπεραστικέ

ς κλήσεις 

Ναι  Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ)  

Κλήσεις 

Σταθερό 

προς Κινητό 

Ναι  Ναι Ναι Ναι  Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Κλήσεις 

Internet 

dial-up  

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

Κλήσεις σε 

Παρόχους 

υπηρεσιών 

Ναι  Ναι  

Ενιαία 

Όχι Ναι (όταν οι 

πάροχοι 

φιλοξενούντ

αι στο δίκτυο 

εναλλακτικο

ύ παρόχου)  

Ναι (υπάρχον µοντέλο 

ΠΚΚ-ΤΚ) 

∆ιεθνείς 

κλήσεις 

Ναι Ναι  Όχι Όχι Όχι Όχι 
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3.5. Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης  

Ορισµός Αγοράς 

Ε1: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι 

υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που 

περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας;   

Ε2: Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική 

αγορά προϊόντων;  

Ε3: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές 

κλήσεις και οι υπεραστικές κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές; 

Ε4: Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας 

και οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά;   

Ε5: Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει κανείς ότι το VoIP 

ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως 

παρέχετε στην ΕΕΤΤ ότι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά µε την εξέλιξη 

και έναρξη αυτών των υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής που παρέχονται 

µέσω πλατφόρµας IP δια της χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα.  

Ε6: Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες;   

Ε7:  Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην 

Ελλάδα;  

 

Ανάλυση Αγοράς και Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις 

Ε8: Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη 

ΣΙΑ στις υπό εξέταση αγορές; 
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Ε9: Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια τιµής; Συµφωνείτε 

ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους 

υπηρεσιών και τις διεθνείς κλήσεις; 

Ε10: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχείων 

κόστους και την υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-

ΤΚ;  

Ε11: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη 

διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις; 

Ε12: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ 

αναφορικά µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά 

µε τις λιανικές κλήσεις;  

Ε13: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού 

διαχωρισµού όσον αφορά τις αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις;  

Ε14: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να 

διασφαλίζει ότι δεν θα προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του;  
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3.6. ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΕΤΤ 

3.6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 27-7-2006, η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά 

µε τον Ορισµό, την Ανάλυση και τις προτεινόµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 

δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παρέχονται σε σταθερή θέση, (αγορές υπ’αριθ. 3, 4, 5 και 6 της Σύστασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της 

αγοράς να απαντήσουν στην ως  άνω διαβούλευση εντός του χρονικού πλαισίου από 27-

7-2006 έως 28-8-2006.  

Η παρούσα Αναφορά παρουσιάζει την περίληψη των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων στο Κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, καθώς και τις απόψεις της 

ΕΕΤΤ αναφορικά µε τα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των ως άνω 

συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα 

κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση καθώς και οι 

απαντήσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων εκείνων που χρήζουν απάντησης. Στην ενότητα 3 

της παρούσας αναφοράς παρουσιάζονται τυχόν προτεινόµενες τροποποιήσεις/ 

ενηµερώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείµενο ορισµού και ανάλυσης της αγοράς.  

Τέλος, στην Ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων των 

συµµετεχόντων στη ∆ιαβούλευση εξαιρουµένων των στοιχείων εκείνων των απαντήσεων 

τους που έχουν χαρακτηρισθεί από τους συµµετέχοντες ως εµπιστευτικά. 

 

3.6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  

 

3.6.2.1. Σχόλια επί της διαδικασίας 

Τρεις συµµετέχοντες θεωρούν ιδιαίτερα αυστηρή τη συµπεριφορά της ΕΕΤΤ σχετικά µε 

τη µη χορήγηση παράτασης στην προθεσµία απάντησης στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. Οι 
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εν λόγω συµµετέχοντες τονίζουν ότι εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων στο προσωπικό 

τους λόγω διακοπών την περίοδο της ∆ιαβούλευσης το κείµενο δεν σχολιάστηκε 

επαρκώς και συνεπώς εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους τόσο σχετικά µε τις θέσεις που 

εξέφρασαν, όσο και µε την συνολική αποτελεσµατικότητα της ∆ιαβούλευσης.  

 

Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι η παρούσα ∆ιαβούλευση διήρκεσε από 27 Ιουλίου έως 28 

Αυγούστου 2006, χρονικό διάστηµα το οποίο κρίνεται επαρκές προκειµένου κάθε 

ενδιαφερόµενος να εκφράσει τις απόψεις του. Πρέπει να τονιστεί επίσης το γεγονός ότι η 

ΕΕΤΤ οφείλει, βάσει του Κοινοτικού ∆ικαίου, να ολοκληρώσει την ανάλυση των 

σχετικών αγορών εντός σαφώς καθορισµένου χρονικού περιθωρίου. Η ΕΕΤΤ δεν θα 

µπορούσε να ικανοποιήσει την συγκεκριµένη υποχρέωση σε περίπτωση χορήγησης 

παράτασης της περιόδου διαβουλεύσεων.     

   

 

3.6.2.2. Ορισµός αγοράς 

 

Ένσταση σχετικά µε τον ορισµό  

Ένας συµµετέχων θεωρεί µη επαρκώς θεµελιωµένα  τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ 

σχετικά µε την υπαγωγή των υπεραστικών κλήσεων και των κλήσεων σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς στην ίδια σχετική αγορά και τη µη υπαγωγή των αστικών και 

των υπεραστικών κλήσεων στην ίδια σχετική αγορά. 

 

Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιµος ο διαχωρισµός µόνο µεταξύ εθνικών και 

διεθνών κλήσεων διότι υπάρχει τάση να µην διαφοροποιούνται τιµολογιακά ή σε 

οτιδήποτε άλλο οι αστικές από τις εθνικές κλήσεις. 

 

Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ανάλυσή της σχετικά µε τον ορισµό των σχετικών αγορών 

ακολουθώντας πιστά τους κανόνες της νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού για τον 

ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος / υπηρεσίας και ιδίως τα κριτήρια που τίθενται 

σχετικά από τις Κατευθυντήριες Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι λόγοι στους 
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οποίους κατέληξε στα εν λόγω συµπεράσµατα αναλύονται επαρκώς στις υπό-ενότητες 

2.7-2.19  του κειµένου της ∆ιαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι κανείς από τους 

συµµετέχοντες πρόβαλε πειστικά επιχειρήµατα που να επιβάλλουν την τροποποίηση του 

ως άνω ορισµού στον οποίο και εµµένει. 

 

Υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και υπηρεσίες σταθερής φωνητικής 

τηλεφωνίας  

Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι στα αστικά κέντρα µε µεγάλες πληθυσµιακές 

συγκεντρώσεις τα όρια των αγορών σταθερής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών 

από σταθερή θέση δεν είναι ευδιάκριτα, µε αποτέλεσµα η διάκριση των σχετικών αγορών 

να καθίσταται περιττή από την πλευρά της προσφοράς. Ο συµµετέχων στηρίζει την 

άποψη αυτή µε βάση το γεγονός ότι τόσο ο ΟΤΕ όσο και οι εναλλακτικοί προσφέρουν 

τις συγκεκριµένες υπηρεσίες σε µορφή «πακέτου». 

Η ΕΕΤΤ δεν δέχεται την τοποθέτηση ότι η πληθυσµιακή συγκέντρωση σχετίζεται µε τα 

όρια των αγορών πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υπάρχουν σαφέστατες 

λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο αγορών, γεγονός που δεν αλλάζει από την 

προσφορά των δύο υπηρεσιών σαν «πακέτο».  Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι τα «πακέτα 

υπηρεσιών» δεν παρέχονται µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα µε µεγάλες πληθυσµιακές 

συγκεντρώσεις, αλλά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Τέλος, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο εν λόγω συµµετέχων, συµφωνεί µε το αρχικό συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι 

το γεωγραφικό εύρος των αγορών για την παροχή λιανικών κλήσεων είναι η Ελληνική 

Επικράτεια και προτείνει ορισµό διαφορετικών αγορών για τις αγορές πρόσβασης 

(Αττική, Θεσσαλονίκη – Υπόλοιπη Ελλάδα), ενώ εν συνεχεία θεωρεί ότι στα αστικά 

κέντρα µε µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις τα όρια των αγορών σταθερής 

πρόσβασης και σταθερής τηλεφωνικής πρόσβασης δεν είναι ευδιάκριτα  Από τα 

ανωτέρω προκύπτει ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς προτείνει ο συγκεκριµένος 

συµµετέχων σε σχέση µε τον ορισµό των εν λόγω αγορών. 

Με βάση τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ εµµένει στο συµπέρασµα της ότι οι υπηρεσίες σταθερής 

πρόσβασης και σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, 
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διάκριση η οποία είναι σύµφωνη και µε την κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στη 

σχετική Σύσταση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Υποκατάσταση µεταξύ υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας  

Ένας συµµετέχων  θεωρεί ότι η κινητή τηλεφωνία µπορεί να θεωρηθεί στενό 

υποκατάστατο των υπηρεσιών που προσφέρει η σταθερή τηλεφωνία. Ο συµµετέχων 

στηρίζει την συγκεκριµένη θεώρηση ως εξής: 

1. Σε αντίθεση µε την σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις κινητής παρουσιάζουν 

συνεχή αυξητική πορεία, η οποία οφείλεται στην πλήρη  υποκατάσταση της σταθερής 

γραµµής από κινητό τηλέφωνο για συγκεκριµένες οµάδες χρηστών (φοιτητές, εξοχικές 

κατοικίες, νέα νοικοκυριά, κλπ.).  

2. Οι διαφορές σε επίπεδο υπηρεσιών µεταξύ κινητού και σταθερού (π.χ. 

δυσκολότερη πρόσβαση στο internet από κινητό), θα εκλείψουν λόγω της σύγκλισης των 

προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη των 

τεχνολογιών, των δικτύων και των συσκευών κινητής. 

3. Με βάση τιµολογιακά στοιχεία συγκεκριµένων προσφερόµενων πακέτων 

υπηρεσιών, γίνεται φανερό ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στοχεύουν στην 

υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας.  

4. Ο ρυθµός αύξησης του εξερχόµενου όγκου κλήσεων από κινητό, για όλες τις 

κατηγορίες κλήσεων είναι πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό µεταβολής από σταθερό που 

µάλιστα σε ορισµένες κατηγορίες παρουσιάζει και µείωση.  

 

Η ΕΕΤΤ δεν µπορεί να δεχθεί τον συγκεκριµένο συλλογισµό και δεν είναι σε 

θέση να υπολογίσει το βάθος χρόνου στο οποίο θα επιτευχθεί η εναλλαξιµότητα µεταξύ 

υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πολλά από τα χαρακτηριστικά των 

κινητών και σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών, που σήµερα χαρακτηρίζουν τις 

θεµελιώδεις διαφορές τους, θα αλλάξουν λόγω της επερχόµενης σύγκλισης των 

υπηρεσιών και καθώς τα δίκτυα επόµενης γενιάς (Next Generation Networks) αποτελούν 

το επόµενο βήµα τόσο για τα δίκτυα κινητής όσο και για τα δίκτυα σταθερής 

τηλεφωνίας. Τα αποτελέσµατα όµως των συγκεκριµένων αλλαγών, παρότι πολύ 
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σηµαντικά,  θα φανούν σε επόµενη εξέταση των εν λόγω αγορών και όχι στην τρέχουσα. 

Επί του παρόντος η κινητικότητα αποτελεί την θεµελιώδη διαφορά µεταξύ των 

υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ενώ και τα αντίστοιχα µοντέλα 

τιµολόγησης διαφέρουν σηµαντικά. 

 

Καθορισµός σχετικών αγορών για τις τοπικές, υπεραστικές και 

διεθνείς υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και τις υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η σύγκριση των υπηρεσιών κινητής και 

σταθερής τηλεφωνίας θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε µία σχετική αγορά σταθερής 

(τοπικές/ εθνικές/ διεθνείς σταθερές κλήσεις) και όχι αθροιστικά όπως έγινε στην 

συγκεκριµένη ανάλυση της ΕΕΤΤ. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι, εάν επιµεριστούν 

οι σταθερές κλήσεις στις επιµέρους οµάδες και αντιµετωπιστούν ακολούθως ως 

ξεχωριστές αγορές, στην σχετική αγορά διεθνών κλήσεων η κινητή και σταθερή 

τηλεφωνία είναι εναλλάξιµες υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες, ενώ, παράλληλα, 

υπάρχει τάση υποκατάστασης και στις σχετικές αγορές για τις υπεραστικές και 

περιορισµένα για τις τοπικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. 

 

Η ΕΕΤΤ εξέτασε την ύπαρξη υποκαταστασιµότητας µεταξύ των υπηρεσιών 

σταθερής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι 

υπάρχει µόνο µονόπλευρη υποκαταστασιµότητα, δηλ. µόνο οι υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας µπορούν να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και όχι το 

αντίθετο. Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν 

έχει νόηµα ο διαχωρισµός µεταξύ τοπικών και εθνικών κλήσεων αφού ο καλών 

συνδροµητής δεν γνωρίζει την θέση του καλούµενου. Επίσης, ειδικότερα για την σχετική 

αγορά διεθνών κλήσεων, µε βάση στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η ΕΕΤΤ και τα 

οποία έχουν συµπεριληφθεί στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης (ενότητα 2.6), η 

αύξηση στις διεθνείς κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο κατά το διάστηµα Α’ εξάµηνο 2002 

έως Α’ εξάµηνο 2005 ήταν της τάξης του 30%, ενώ κατά την ίδια περίοδο η αύξηση στις 

διεθνείς κλήσεις από κινητό τηλέφωνο ήταν της τάξης του 40%. Η ταυτόχρονη 
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σηµαντική αύξηση και των δύο κατηγοριών κλήσεων υποδηλώνει ότι δεν υφίσταται 

υποκατάσταση µεταξύ τους. Τέλος, Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι, από τα στοιχεία που έχει 

στην διάθεσή της, φαίνεται ότι όλοι οι Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων (τοπικές, εθνικές, διεθνείς). Το 

γεγονός αυτό είναι σε συµφωνία µε την θεώρηση της ΕΕΤΤ, όπως περιγράφεται στο 

κείµενο. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εµµένει στην αρχική της άποψη, όπως 

εκφράστηκε στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. 

 

Υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και κλήσεις σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς 

Ένας συµµετέχων θεωρεί η ανάλυση της ΕΕΤΤ σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες 

των µη γεωγραφικών σταθερών αριθµών αποτελεί διακριτή αγορά προϊόντων δεν 

αποτυπώνει σε καµία περίπτωση την πραγµατική κατάσταση στην ελληνική αγορά. 

Αντίθετα οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς δεν είναι ούτε λειτουργικά, ούτε 

τιµολογιακά εναλλάξιµες, ούτε µεταξύ τους, ούτε µε τις αστικές ή υπεραστικές κλήσεις 

από σταθερό τηλέφωνο. Πιο συγκεκριµένα, ανά κατηγορία  µη γεωγραφικών κλήσεων, 

θεωρεί ότι:  

• Οι κλήσεις προς αριθµούς µεριζόµενης χρέωσης  one phone (801) και 

freephone (800), θα µπορούσαν να είναι τιµολογιακά εναλλάξιµες µε τις 

αστικές κλήσεις και όχι µε τις υπεραστικές κλήσεις. ∆εν θα µπορούσαν όµως 

να θεωρηθούν λειτουργικά υποκατάστατες των αστικών για τους καλούντες 

πελάτες. Παράλληλα οι κλήσεις προς αριθµούς της σειράς 801 για την 

υπηρεσία free internet ανήκουν σε  κατηγορία κλήσεων περιεχοµένου και δεν 

µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι εναλλάξιµες ούτε µε αστικές ούτε µε 

υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο. 

• Οι κλήσεις προς αριθµούς ΕΠΑΚ αποτελούν προϊόν λιανικής -και όχι 

χονδρικής- αποκλειστικά του ΟΤΕ εξαιτίας του γεγονότος ότι το τιµολόγιο των 

συγκεκριµένων κλήσεων είναι κάτω του πραγµατικού κόστους της υπηρεσίας.  

Συνεπώς δεν είναι ορθός ο συλλογισµός της ΕΕΤΤ ότι οι σχετικές χονδρικές 

υπηρεσίες έχουν τέτοια δοµή που τα σχετικά εµπορικά πακέτα είναι βιώσιµα 
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µόνο εάν ο πάροχος της υπηρεσίας (ISP – Internet Service Provider) έχει PoP 

στην περιφέρεια. Οι πελάτες της υπηρεσίας είναι οι ISPs οι οποίοι παρέχουν 

την υπηρεσία internet µε συνδροµή και το κόστος της κλήσης πληρώνεται από 

τον συνδροµητή στον ΟΤΕ. Επίσης ο όγκος των κλήσεων της κατηγορίας 

αυτής είναι πολύ µεγάλος, ισοδύναµος µε τον όγκο των αστικών κλήσεων (του 

ΟΤΕ) και κατά πολύ µεγαλύτερος των υπεραστικών. Συµπερασµατικά, ο 

συµµετέχων υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν οι κλήσεις από σταθερό σε 

αριθµούς ΕΠΑΚ και οι υπεραστικές κλήσεις από σταθερό σε γεωγραφικούς 

αριθµούς να ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων. 

• Οι κλήσεις προς αριθµούς προστιθέµενης αξίας της σειράς 90, και οι κλήσεις 

προς ορισµένες κατηγορίες ολιγοψήφιων αριθµών αποτελούν καθαρά κλήσεις 

σε υπηρεσίες περιεχοµένου, µε ακριβότερα τιµολόγια ακόµα και από κλήσεις 

σε αρκετούς διεθνείς προορισµούς. Συνεπώς αποτελούν καθαρά διακριτή 

αγορά προϊόντων. 

 

Για το καθορισµό του εύρους και του σκοπού της αγοράς η ΕΕΤΤ εξέτασε την 

περίπτωση υποκατάστασης από πλευρά προσφοράς, βασιζόµενη σε παράγοντες όπως το 

γεγονός χρήσης κοινών υποδοµών για την παροχή διαφορετικών υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ 

εξέτασε επίσης εάν οι πελάτες έχουν το κίνητρο αλλά και την δυνατότητα να αλλάξουν 

προµηθευτή κατά την περίπτωση αύξησης της τιµής µιας από τις αναφερόµενες 

υπηρεσίες. Αντίθετα, η θεώρηση που εκθέτει ο συγκεκριµένος συµµετέχων βασίζεται 

αποκλειστικά στην εξέταση της υποκαταστασιµότητας από την πλευρά της ζήτησης.  

Στο βαθµό που η θέση του συµµετέχοντος είναι ότι οι υπηρεσίες «περιεχοµένου» 

δεν είναι λειτουργικά ισοδύναµες µε τις φωνητικές υπηρεσίες, η ΕΕΤΤ συµφωνεί 

απόλυτα. Από την άλλη µεριά, η ανάλυση της ΕΕΤΤ επικεντρώνεται στην πιθανότητα 

αλλαγής παρόχου από ένα πελάτη σαν αποτέλεσµα µιας σηµαντικής αύξησης στην τιµή 

µιας εκ των προαναφερόµενων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από όλους τους 

Παρόχους.  
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Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας σε οικιακούς και µη οικιακούς 

χρήστες 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που 

παρέχονται σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατες 

διότι οι υπηρεσίες έχουν διακριτά φυσικά χαρακτηριστικά (οριζόντια και κάθετα), τρόπο 

διάθεσης, τόπο διάθεσης και συνθήκες παροχής (π.χ. εκπτώσεις, κλπ.) ανάλογα µε την 

κατηγορία πελατών στην οποία απευθύνονται. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι µια 

ενδελεχής µελέτη από την πλευρά της ΕΕΤΤ θα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι 

σχετικές αγορές µεταξύ οικιακών και µη οικιακών πελατών είναι διακριτές. 

 

Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι στο σχετικό ερωτηµατολόγιό της αναφορικά µε την 

ανάλυση αγορών, ο ΟΤΕ δεν έδωσε στοιχεία για διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Σε 

κα΄θε περίπτωση, µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ δεν προκύπτει 

διαχωρισµός πελατών σε οικιακούς και µη οικιακούς στην ελληνική αγορά.  

  
Γεωγραφική Αγορά 

Ένας συµµετέχων αναφέρει ότι τα γεωγραφικά όρια µίας αγοράς δεν θα πρέπει να 

συγχέονται µε τα διοικητικά όρια µίας χώρας, επειδή κάποιες χώρες µε σηµαντικά 

διαφορετική διοικητική διάρθρωση δύνανται να αποτελούν από κοινού µία αγορά εάν η 

εφαρµογή του «SSNIP test» αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις µίας χώρας µπορούν να 

αποτελέσουν εν δυνάµει ανταγωνιστές υποκαθιστώντας τις επιχειρήσεις της έτερης 

χώρας. Συνεπώς, ο συµµετέχων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν έχει τεκµηριωθεί 

επαρκώς η γεωγραφική διάσταση της σχετικής αγοράς. 

 

Ο ισχυρισµός ότι η σχετική γεωγραφική αγορά πρέπει να είναι ευρύτερη από την 

Ελληνική επικράτεια, δεν αιτιολογείται επί τη βάση των υπαρχόντων συνθηκών ζήτησης 

και προσφοράς, των προβλεπόµενων µελλοντικών εξελίξεων στην αγορά, τη Σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  καθώς και τη µέχρι τώρα πρακτική της Κοινότητας όπως 

αυτή προκύπτει επί των προηγούµενων αντίστοιχων αποφάσεων των άλλων Κρατών-

Μελών.  



 

 239

3.6.2.3. Ανάλυση  Αγοράς 

Χρήση µη επικαιροποιηµένων στοιχείων για τα µερίδια των αγορών 

Ένας συµµετέχων τονίζει ότι η ΕΕΤΤ δεν χρησιµοποίησε στην ανάλυση 

επικαιροποιηµένα στοιχεία, γεγονός που µπορεί να στρεβλώσει σηµαντικά τα 

συµπεράσµατα ως προς το επίπεδο ανάπτυξης του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές 

και να οδηγήσουν σε επιβολή µην αναλογικών ρυθµιστικών µέτρων. 

 

Η ΕΕΤΤ κατά τον ορισµό και την ανάλυσή της, χρησιµοποίησε στοιχεία που 

καλύπτουν µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2005, τα οποία ήταν τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία που είχε στη διάθεσή της κατά την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης. Το 

κείµενο ορισµού και ανάλυσης επικαιροποιήθηκε  µε στοιχεία του δεύτερου εξαµήνου 

του 2005 εφόσον. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι και τα καινούργια στοιχεία 

επιβεβαιώνουν τις απόψεις της ΕΕΤΤ και δεν µεταβάλλουν τα αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατά της.  

 

 

 

Εµπόδια εισόδου στις εξεταζόµενες αγορές  

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι, κατά την ανάλυση θα  έπρεπε να 

αξιολογηθούν τα εµπόδια εισόδου και, ειδικότερα, το χρηµατοοικονοµικό κόστος 

εισόδου, το αν απαιτούνται τεχνολογίες στις οποίες υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση, το 

κόστος αλλαγής παρόχου για τους πελάτες καθώς και η δύναµη του σήµατος  (brand 

name) και το πλεονέκτηµα φήµης για την επιχείρηση που έχει το µεγαλύτερο µερίδιο.  

 

Η ΕΕΤΤ, στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης εξέτασε την ύπαρξη φραγµών 

εισόδων. Στα πλαίσια αυτά δεν αναφέρθηκε ειδικά στη δύναµη του σήµατος  (brand 

name) και το πλεονέκτηµα φήµης για την επιχείρηση που έχει το µεγαλύτερο µερίδιο 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι εν λόγω παράγοντες δεν ελήφθησαν υπόψη. Σε κάθε 

περίπτωση η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι τα εν λόγω κριτήρια έχουν ως αποτέλεσµα περαιτέρω 

ενδυνάµωση  του συµπεράσµατός της.  
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Επίδραση της ρύθµισης των σχετικών χονδρικών αγορών 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η αποτελεσµατική 

ρύθµιση των χονδρικών αγορών διασύνδεσης (επιλογή, προεπιλογή, συλλογή, 

τερµατισµός και διαβίβαση κλήσεων) και µισθωµένων γραµµών στο υπάρχον δίκτυο, η 

οποία έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των φραγµών εισόδου.  

 

Η ΕΕΤΤ έχει λάβει υπόψη της  κατά την ανάλυσή της τόσο τα προβλήµατα 

ανταγωνισµού που έχουν εντοπισθεί σε επίπεδο χονδρικής όσο και τις ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις που έχουν επιλεγεί για την αντιµετώπισή τους καθώς και τη δυνατότητα ή 

όχι επίδρασης των εν λόγω υποχρεώσεων στα προβλήµατα ανταγωνισµού που έχουν 

εντοπισθεί στις αγορές λιανικής.   

 

∆ιαφωνία µε τα συµπεράσµατα της ανάλυσης της αγοιράς 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι ο ΟΤΕ, παρόλο που κατέχει ένα σχετικά 

υψηλό µερίδιο σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες στις αστικές και υπεραστικές κλήσεις 

δεν έχει Σηµαντική Ισχύ στην υπό εξέταση αγορά καθώς δεν έχει την δυνατότητα να 

προβεί µακροχρόνια σε αύξηση της τιµής του πολύ πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο 

εφόσον θα αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό όχι µόνο από τις ήδη υπάρχουσες ή από 

τις δυνητικά εισερχόµενες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και από τις εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας (αυτό µπορεί να συµβεί είτε µε την είσοδο των εταιριών αυτών στην 

αγορά σταθερής τηλεφωνίας είτε µε την στροφή των καταναλωτών σε µεγαλύτερη χρήση 

κινητών τηλεφώνων).    

Παράλληλα, σχετικά µε την αγορά διεθνών κλήσεων ο συµµετέχων θεωρεί ότι 

εκεί ο ανταγωνισµός  έχει ήδη αναπτυχθεί. 

 

Οι ανταγωνιστικές τιµές στις τηλεφωνικές υπηρεσίες σταθερού σηµείου έχουν 

προκύψει κυρίως ως αποτέλεσµα ρυθµιστικής παρέµβασης. Η αγορά εκείνη που είναι 

πιθανότερο να καταστεί ανταγωνιστική είναι αυτή των διεθνών κλήσεων. Η ΕΕΤΤ έχει 

αναγνωρίσει το γεγονός αυτό στην ανάλυσή της και για το λόγο αυτό έχει προτείνει 

διαφορετικές ρυθµιστικές υποχρεώσεις.  
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Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και αναλυτικά στην απάντηση του σχετικού 

σχολίου ανωτέρω, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν επί του παρόντος 

υποκατάστατο των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.  

 

 

3.6.2.4. Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις 

Υποχρέωση ανώτατων ορίων τιµής 

 

Τρεις συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης ελέγχου 

τιµής µέσω ανώτατων ορίων τιµής.  

 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι ο ΟΤΕ έχει χαµηλή ισχύ στις σχετικές αγορές 

και συνεπώς η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστικών συνθηκών καθιστά επιτακτική ανάγκη 

τα ρυθµιστικά µέτρα που θα ληφθούν να είναι επιεική στο επίπεδο λιανικής, αφού δεν 

υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής τιµολόγησης. Ο εν λόγω συµµετέχων προτείνει την 

ύπαρξη µόνο µέτρων που εστιάζονται απλά στην παρακολούθηση πιθανών επιθετικών 

τιµολογήσεων και συµπίεσης τιµών αλλά και την προστασία ευάλωτων καταναλωτών 

(ex post ρυθµιστική προσέγγιση). Σύµφωνα µε τον ανωτέρω συµµετέχοντα ο δυνητικός/ 

τεχνολογικός ανταγωνισµός στις υπό µελέτη αγορές κρίνεται ως ισχυρός, καθώς 

παρατηρείται: 

• Ραγδαία πτώση µεριδίων ΟΤΕ µε είσοδο ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού 

παρόχων 

• Συνεχόµενες µειώσεις σε τιµές υπηρεσιών  

• Ρύθµιση χονδρικής που εκµηδενίζει τα εµπόδια εισόδου και το κίνητρο 

για οικονοµίες κλίµακας 

• Αύξηση του ανταγωνισµού από υπηρεσίες βασισµένες σε ιδιόκτητα 

δίκτυα πρόσβασης 

Ο συµµετέχων θεωρεί ότι ο καθορισµός ανώτατων ορίων τιµών, όπως 

αναπτύσσεται στο κείµενο της διαβούλευσης ακυρώνει την ίδια την φύση της εν λόγω 

προσέγγισης, γιατί αντί να θέτει µία µέγιστη τιµή που µπορούν να χρεώσουν οι 
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επιχειρήσεις για ένα καλάθι προϊόντων/υπηρεσιών (όπως κάνουν οι ΕΡΑ σε άλλα κράτη) 

ορίζει µέγιστη τιµή ανά µεµονωµένη υπηρεσία. Σύµφωνα µε τον συµµετέχοντα, ο εν 

λόγω ορισµός είναι αντίθετος µε την οικονοµική θεωρία. 

 

 

Η ΕΕΤΤ διαφωνεί µε την άποψη του συµµετέχοντα για τα προτεινόµενα Ανώτατα 

Όρια Τιµών (Price Cap). Επί της αρχής, το καλάθι των υπηρεσιών, οι οποίες υπόκεινται 

σε Ανώτατα Όρια Τιµών πρέπει να ορίζεται όσο το δυνατόν ευρύτερα. Ωστόσο θα πρέπει 

να λαµβάνεται υπόψη η αποφυγή της δυνατότητας διεπιδότησης (cross-subsidisation) 

µεταξύ των υπηρεσιών µε διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισµού. Η διεπιδότηση 

αποφεύγεται είτε µε την χρήση των sub-caps ή εναλλακτικά µε τον ορισµό διαφορετικών 

Ανωτάτων Ορίων Τιµών (Price Cap) για καλάθια τα οποία έχουν οριστεί πιο στενά, 

συγκεκριµένα ανά υπηρεσία. 

 

Αναφορικά µε το δείκτη τιµών καταναλωτή (CPI) επισηµαίνεται ότι για τον 

υπολογισµό του ανώτατου ορίου τιµής θα χρησιµοποιείται ο δείκτης τιµών καταναλωτή 

που ανακοινώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία µετά το τέλος κάθε χρονιάς για την 

χρονιά που πέρασε.  Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συµβεί σηµαντικές µεταβολές στις 

τιµές του δείκτη τιµών καταναλωτή, ο οποίος για την περίοδο Αύγουστος 2005 – 

Αύγουστος 2006, υπολογίστηκε ότι είναι 3,5. Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι οι µεταβολές από τη 

µία χρονιά στην άλλη δεν θα είναι σηµαντικές και εποµένως δεν απαιτείται η εισαγωγή 

ενός µηχανισµού διόρθωσης. 

 
 
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης µε βάση 

το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ 

 
Τέσσερις συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης 

υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ. 

 

Ένας συµµετέχων εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο το σύστηµα FDC/CCA 

οδηγεί στην ορθή αποτύπωση του ιστορικού κόστους που έχει πλήρως αποσβέσει ο 
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κυρίαρχος πάροχος, πολλώ δε µάλλον από τη στιγµή που το ιστορικό αυτό κόστος 

αναφέρεται σε µία υποδοµή µε χαρακτηριστικά µοναδικότητας. 

 

Η ΕΕΤΤ εµµένει στην άποψη της ότι η υφιστάµενη προσέγγιση που βασίζεται 

στο κοστολογικό σύστηµα FDC/CCA είναι κατάλληλη για τον προσδιορισµό του 

κόστους των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και για αυτό πρέπει να διατηρηθεί.  

 

Ένας συµµετέχων, αν και συµφωνεί µε τη µεθοδολογία κοστολόγησης ΠΚΚ-ΤΚ, 

θεωρεί ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος που η ΕΕΤΤ προτίθεται να χρησιµοποιήσει τα 

στοιχεία κόστους των υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση κοστοστρέφειας, 

ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές που ο συµµετέχων έχει επιχειρηµατολογήσει ότι ο ΟΤΕ 

δεν έχει Σηµαντική Ισχύ στην αγορά. Στη ∆ιαβούλευση αναφέρεται ότι «η υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων κόστους θα διασφαλίζει ότι οι τιµές δεν είναι ούτε ληστρικές ούτε 

ικανές να οδηγήσουν σε συµπίεση περιθωρίου».Σύµφωνα µε τον συµµετέχοντα, η 

διατύπωση όµως αυτή δεν προσφέρει συγκεκριµένες ενδείξεις αναφορικά µε τον ακριβή 

τρόπο χρήσης των στοιχείων κόστους και δεν απαντά σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε 

το ποσοστό ή ποσό απόκλισης από το κόστος που θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

αποδεκτά από την ΕΕΤΤ. 

 

Όπως αναφέρεται και στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, η υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων κόστους θα έχει ευρύτερο αποτέλεσµα (από ότι τα ανώτατα όρια 

τιµής), λειτουργώντας συνδυαστικά µε τα ανώτατα όρια τιµής, στο βαθµό που επιτρέπει 

στην ΕΕΤΤ να συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία ώστε να προβαίνει σε έλεγχο ύπαρξης 

αδικαιολόγητα χαµηλών τιµών (predatory pricing) ή εφαρµογής συµπίεσης περιθωρίου  

(price squeeze) αποτρέποντας έτσι φαινόµενα που περιορίζουν τον ανταγωνισµό. 

 

 

Υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε τις λιανικές 

κλήσεις 
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Τέσσερις συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης µη 

διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε τις λιανικές κλήσεις. 

 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η υποχρέωση αυτή δεν θα πρέπει να 

ερµηνεύεται ότι δεν θα µπορεί ο ΟΤΕ να προσφέρει διαφορετικούς όρους και συνθήκες 

σε διαφορετικές οµάδες πελατών, όταν δικαιολογούνται µε βάση οικονοµίες κλίµακας 

και σκοπού και έχουν ως αποτέλεσµα επιπλέον εκπτώσεις στους τελικούς καταναλωτές. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης του 

ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές για οικιακούς και µη-οικιακούς συνδροµητές και να 

δοθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών µε διαφορετικούς όρους για τις κατηγορίες 

αυτές. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις εφαρµόζονται και σήµερα, κατόπιν εγκρίσεως 

της ΕΕΤΤ π.χ. τα οικονοµικά προγράµµατα OΤΕbusiness που απευθύνονται στην 

κατηγορία των επιχειρησιακών και εταιρικών πελατών. Ο συµµετέχων υποστηρίζει ότι 

θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον ΟΤΕ να διαχωρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει και 

τιµολογιακά για τους οικιακούς και µη-οικιακούς συνδροµητές, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

ο ανταγωνισµός στους µη-οικιακούς συνδροµητές είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. 

 

Όπως αναφέρεται στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, η υποχρέωση µη 

διακριτικής µεταχείρισης, µεταξύ άλλων, απαγορεύει στον πάροχο µε ΣΙΑ να εφαρµόζει 

ανόµοιους όρους σε όµοιες περιστάσεις ή να εφαρµόζει όµοιους όρους σε ανόµοιες 

περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο δε σηµαίνει βέβαια ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ δεν δύναται να 

παρέχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικές οµάδες πελατών, αλλά 

ότι οι όποιες διαφορές πρέπει να δικαιολογούνται αντικειµενικά. Στο επίπεδο λιανικής,  

βασική αιτιολογία διαφοροποιήσεων  αποτελούν οι διαφορές κόστους.  

 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εξειδικεύεται 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να µην διαφοροποιούνται αδικαιολόγητα οι τιµές των 

κλήσεων προς ανταγωνιστές του σε σύγκριση µε τις τιµές των κλήσεων προς αριθµούς 

του δικτύου του και αφετέρου να µπορούν οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ να παρέχουν τις 

λιανικές κλήσεις που παρέχει ο ΟΤΕ, µε εύλογο περιθώριο κέρδους και σε κάθε 

περίπτωση, όχι µε ζηµία. 
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Ο ίδιος συµµετέχων αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι 

διακριτική µεταχείριση αποτελεί και η επιβολή όµοιων όρων σε ανόµοιες περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του τέλους 

παρακράτησης του ΟΤΕ για κλήσεις προς αριθµούς που ανήκουν στο δίκτυο των 

εναλλακτικών παρόχων. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διαβούλευση, ο ΟΤΕ καλείται 

να ορίσει ένα ενιαίο τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις και ένα διαφορετικό τέλος 

παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις, ενώ δεν γίνεται αναφορά στο τέλος 

παρακράτησης για άλλες κλήσεις. Προκειµένου να αναδειχθεί η ανισότητα που 

δηµιουργείται εάν καθοριστεί µε αυτόν τον τρόπο το τέλος παρακράτησης πρέπει να 

εξεταστούν τα στοιχεία κόστους που περιλαµβάνονται στο τέλος αυτό. Συγκεκριµένα, το 

τέλος παρακράτησης περιλαµβάνει το κόστος τιµολόγησης, τις επισφάλειες και το 

δικτυακό κόστος (local, single ή double origination). Το κόστος τιµολόγησης και οι 

επισφάλειες δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον πάροχο στον οποίο δροµολογούνται 

οι κλήσεις (είτε πρόκειται για τον ΟΤΕ είτε για οποιονδήποτε εναλλακτικό πάροχο). 

Αντίθετα, το δικτυακό κόστος διαφέρει ανάλογα µε την υποδοµή του παρόχου στο 

δίκτυο του οποίου δροµολογούνται οι κλήσεις. Ένας πάροχος που έχει προβεί σε 

σηµαντικές επενδύσεις και έχει αναπτύξει εκτεταµένο δίκτυο διαθέτει υποδοµή που 

επιτρέπει στον ΟΤΕ να παραδίδει την κλήση σε σηµείο πλησιέστερα στο σηµείο 

εκκίνησης της κλήσης, σε αντίθεση µε έναν πάροχο που διασυνδέεται µε τον ΟΤΕ σε 

λιγότερα σηµείο ή µόνο σε ένα σηµείο, µε αποτέλεσµα το δικτυακό κόστος του ΟΤΕ να 

είναι πολύ µεγαλύτερο για τις κλήσεις αυτές. Εποµένως, ο καθορισµός ενός ενιαίου 

τέλους παρακράτησης για κάθε κατηγορία κλήσης, το οποίο θα ισχύει για κάθε πάροχο 

ανεξάρτητα από τη δικτυακή υποδοµή του συνιστά επιδότηση των παρόχων που δεν 

προβαίνουν σε επενδύσεις από τους παρόχους που έχουν επενδύσει και έχουν αναπτύξει 

εκτεταµένο δίκτυο. Ουσιαστικά, το ενιαίο τέλος παρακράτησης έρχεται σε αντίθεση µε 

τους στόχους που οφείλει να επιδιώκει η ΕΕΤΤ µε τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις που 

επιβάλλει και συγκεκριµένα µε το στόχο που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ.2(γ) της Οδηγίας 

Πλαίσιο, καθώς δεν επιτρέπει στους παρόχους που επενδύουν να επωφεληθούν πλήρως 

από την επένδυσή τους, αλλά τους επιβαρύνει µε τα κόστη που προκαλούνται στον ΟΤΕ 

από άλλους παρόχους µε µικρότερες επενδύσεις. Για να αποφευχθεί το φαινόµενο αυτό 
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προτείνεται υιοθετηθεί ένα µοντέλο αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει για τις υπηρεσίες 

διασύνδεσης του ΟΤΕ, όπου η λιανική τιµή θα καθορίζεται από τον ΟΤΕ και θα ισχύει 

για όλες τις κλήσεις, αλλά οι χρεώσεις µεταξύ του ΟΤΕ και των παρόχων θα 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το εάν η κίνηση παραδόθηκε σε επίπεδο local, single ή 

double. Με τον τρόπο αυτό θα καθορίζεται το τέλος παρακράτησης του ΟΤΕ χωριστά για 

κάθε πάροχο. Αντίστοιχα, η χρέωση του παρόχου προς τον ΟΤΕ θα διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο παραδίδεται η κλήση. Με τον τρόπο αυτό η λιανική 

τιµή παραµένει πάντοτε σταθερή, ενώ οι χρεώσεις µεταξύ των παρόχων είναι ανάλογες 

του πραγµατικού κόστους τους. Τέλος, ο συµµετέχων αναφέρει ότι το ΥΠ∆ 2003 ορθώς 

προβλέπει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παραδίδει τις κλήσεις προς µη γεωγραφικούς 

αριθµούς των εναλλακτικών παρόχων στο σηµείο διασύνδεσης που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σηµείο εκκίνησης της κλήσης. Προκειµένου να ενισχυθούν τα κίνητρα 

επενδύσεων των παρόχων, είναι αναγκαίο η υποχρέωση αυτή να επιβληθεί και για τις 

κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς των παρόχων. 

 

Τα αναφερόµενα από τον ανωτέρω συµµετέχοντα θα ληφθούν υπόψη από την 

ΕΕΤΤ κατά την εξέταση των σχετικών θεµάτων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ επισηµαίνει 

ότι ο µηχανισµός ρύθµισης του τέλους παρακράτησης θα πρέπει να είναι πρακτικός και 

εύκολα εφαρµόσιµος. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η πρόταση του συµµετέχοντα θα 

δηµιουργούσε ένα εξαιρετικά περίπλοκο µηχανισµό ρύθµισης τιµών των κλήσεων προς 

εναλλακτικούς παρόχους.  

 

Υποχρέωση διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις 

λιανικές κλήσεις 

 

Τρεις συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης 

διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης αναφορικά µε τις λιανικές κλήσεις. 

 

Ένας συµµετέχων συµφωνεί εν µέρει µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, 

κοινοποίησης και δηµοσίευσης, αλλά θεωρεί ότι η υποχρέωση δηµοσίευσης των τιµών 

χονδρικής θα πρέπει να συνοδεύεται και από την απαγόρευση δηµοσίευσης των λιανικών 
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τιµών του ΟΤΕ σε διάστηµα µικρότερο του 1 µηνός από τη δηµοσίευση των τιµών 

διασύνδεσης. Στο διάστηµα του ενός µηνός ο ΟΤΕ µπορεί να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τις 

τιµές που επιθυµεί να εφαρµόσει στη λιανική και να αναµένει την έγκριση αυτών µετά 

από έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που µπορεί να του επιβληθούν σχετικά µε τον 

έλεγχο τιµών λιανικής, ενώ παράλληλα θα ελέγχεται και η περίπτωση συµπίεσης 

περιθωρίου κέρδους των ανταγωνιστών του. Επιπροσθέτως, ο ανωτέρω συµµετέχων 

υποστηρίζει ότι ο ισχύον κανονισµός που επιτρέπει στον ΟΤΕ να εφαρµόζει τις λιανικές 

του τιµές την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης εφόσον οι νέες τιµές είναι χαµηλότερες 

των προηγούµενων δεν επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να ελέγξει εγκαίρως εάν προκύπτει 

πρόβληµα συµπίεσης περιθωρίου κέρδους. Επιπλέον, ο έλεγχος του περιθωρίου κέρδους 

που προκύπτει µε κάθε αλλαγή των τιµών χονδρικής ή λιανικής, θα πρέπει να ελέγχεται 

εκ των προτέρων µε την επιβολή των αναγκαίων ρυθµιστικών υποχρεώσεων 

κοινοποίησης στον ΟΤΕ και όχι εκ των υστέρων, όταν πλέον έχει δηµιουργηθεί στους 

καταναλωτές η εντύπωση ότι ο ΟΤΕ προτίθεται να προβεί σε µειώσεις αλλά αυτές 

απαγορεύονται ή αναιρούνται από την ΕΕΤΤ. Τέλος, ο εν λόγω συµµετέχων υποστηρίζει  

ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές υποχρεώσεις για τις ειδικές προσφορές που γίνονται 

προς µεγάλους εταιρικούς πελάτες. Οι προσφορές αυτές δεν δηµοσιοποιούνται, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός εκ των προτέρων ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 

ΟΤΕ µε τις υποχρεώσεις του, όταν προβαίνει σε τέτοιες προσφορές. Θεωρεί, λοιπόν, 

αναγκαίο να θεσπιστεί υποχρέωση του ΟΤΕ να γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ τους όρους και 

τις τιµές που προσφέρονται στους µεγάλους πελάτες, θέτοντας ένα όριο ετήσιων εσόδων 

ανά πελάτη, άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ των σχετικών 

συµβάσεων και των τιµολογίων που εφαρµόζονται. 

 

Η ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση, θα τροποποιήσει την διαδικασία δηµοσιοποίησης/έγκρισης των όποιων 

τιµολογιακών αλλαγών.  

 

Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέµα επιβολής σχετικής υποχρέωσης 

και ότι αντίστοιχη διαδικασία µε αυτή που ακολουθεί επί του παρόντος ο ΟΤΕ (σύµφωνα 
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µε τον κανονισµό της ΕΕΤΤ περί δηµοσιότητας τιµολογίων) πρέπει να τηρούν όλοι οι 

πάροχοι, ώστε να είναι ενήµεροι τόσο οι καταναλωτές, όσο και η ρυθµιστική αρχή.   

 

Η ΕΕΤΤ υπενθυµίζει ότι µε την παρούσα ανάλυση εκτιµάται στο σύνολό της η 

ανάγκη άρσης, διατήρησης των υφισταµένων ή και επιβολής νέων κανονιστικών 

υποχρεώσεων στον πάροχο ο οποίος κρίνεται ότι έχει ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Οι 

υφιστάµενες υποχρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων διαφάνειας) 

διατηρούνται στο µεταβατικό στάδιο µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ  

 

 

Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού 

 

Πέντε συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης 

λογιστικού διαχωρισµού. 

 

Υποχρέωση σχετικά µε τη µε εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών 

 

Tέσσερις συµµετέχοντες γενικά συµφωνούν µε την επιβολή της υποχρέωσης 

σχετικά µε τη µη εύλογη σύζευξη υπηρεσιών. 

 

Ένας συµµετέχων σηµειώνει ότι η υποχρέωση του ΟΤΕ να διασφαλίζει ότι δεν 

προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του πρέπει να αφορά όχι µόνο τις 

υπηρεσίες του ΟΤΕ, αλλά και τις υπηρεσίες των θυγατρικών εταιριών του. 

 

Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι πρέπει να απαγορευθεί στον ΟΤΕ οποιαδήποτε 

σύζευξη υπηρεσιών η οποία δεν µπορεί να προσφερθεί από τους ανταγωνιστές του και 

ιδίως η σύζευξη υπηρεσιών που ανήκουν σε αγορές µε εξαιρετικά περιορισµένο 

ανταγωνισµό (π.χ. αγορά λιανικής πρόσβασης) µε υπηρεσίες που ανήκουν σε πιο 

ανταγωνιστικές αγορές (π.χ. αγορά λιανικών κλήσεων).  
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Ένας συµµετέχων εκφράζει απορία για το περιεχόµενο που αποδίδει η ΕΕΤΤ 

στον όρο «εύλογο ή µη bundling». Επιπλέον, θεωρεί ότι είναι προβληµατική η πρόθεση 

της ΕΕΤΤ να προβεί στην ανωτέρω διατύπωση, γιατί ο λογιστικός διαχωρισµός θα 

πρέπει να αποδίδει στοιχεία κόστους ξεχωριστά για κάθε προϊόν και υπηρεσία των εν 

λόγω αγορών, σαφώς προτού -για λόγους εµπορικής ή άλλης επιχειρηµατικής πολιτικής- 

γίνει bundling αυτών.   

 

Ένας πάροχος υποστηρίζει ότι η ζεύξη προϊόντων δύναται να οδηγεί σε 

οικονοµίες κλίµακας και σκοπού µε αποτέλεσµα να υπάρχει εξοικονόµηση για τους 

τελικούς καταναλωτές και συνεπώς ο ΟΤΕ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει 

συζευγµένα λιανικά προϊόντα/ υπηρεσίες (tied), ενώ παράλληλα θα παρέχει τα προϊόντα 

αυτά ως χωριστά προϊόντα/ υπηρεσίες, µεταφέροντας τις οικονοµίες κλίµακας ως 

εκπτώσεις στους καταναλωτές. Η εµπορική αυτή πρακτική επικρατεί στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών καθώς δίνει την δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να επιλέγουν 

πρόσθετες υπηρεσίες µε χαµηλότερο συνολικό κόστος και βοηθούν στην εξάπλωση των 

νέων υπηρεσιών. 

 

Όλα αυτά που αναφέρονται από τους ανωτέρω συµµετέχοντες έχουν ληφθεί 

υπόψη από την ΕΕΤΤ κατά την ανάλυσή της και θα λαµβάνονται υπόψη κατά την 

εξέταση «ex post» τυχόν προτεινόµενων από τον ΟΤΕ αλληλένδετων πωλήσεων. Όσον 

αφορά στον όρο «εύλογο bundling», η ΕΕΤΤ παραπέµπτει το συµµετέχοντα στο άρθρο 

17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ η οποία αναφέρεται στο περιεχόµενο των ρυθµιστικών 

ελέγχων στις λιανικές αγορές, στην παράγραφο 2 της οποίας προβλέπεται ρητά ότι οι 

επιβαλλόµενες υποχρεώσεις  µπορούν να περιλαµβάνουν  ιδίως την υποχρέωση των 

επιχειρήσεων µε Σηµαντική Ισχύ στην αγορά, … να µην…δεσµοποιούν χωρίς εύλογη 

αιτία τις υπηρεσίες (unreasonably bundle services). Οµοίως προβλέπεται και στο άρθρο 

38 παρ. 2 του Ν. 3431/2006). 
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3.6.3. Προτάσεις αναθεώρησης   

Κατόπιν αναλυτικής εξέτασης των απαντήσεων των συµµετεχόντων επί της 

διαβούλευσης και έχοντας λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια/παρατηρήσεις τους, η 

ΕΕΤΤ επικαιροποίησε το  κείµενο ορισµού και ανάλυσης αναφορικά µε: 

 

• Τους πίνακες για την εξαγωγή των µεριδίων αγοράς, οι οποίοι έχουν 

επικαιροποιηθεί µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (Β εξάµηνο 2005) 

• Τη διαδικασία τροποποίησης/έγκρισης τιµολογίων.  

 

Αναφορικά µε τα λοιπά σηµεία της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι 

χρήζουν αναθεώρησης. Το αναθεωρηµένο κείµενο του ορισµού και της ανάλυσης αγοράς 

δηµοσιεύεται παράλληλα µε το παρόν κείµενο. 
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3.6.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

 
1 VIVODI 

2 HELLAS ON LINE 

3 ALTEC  

4 FORTHNET 

5 TIM  

6 OTE  

7 ALGONET  

8 TELLAS  
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3.6.4.1. VIVODI 

Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε τον Ορισµό Αγοράς 

 

Ε.1. Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης 

δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας; 

 

Συµφωνούµε µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης δεν 

εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής 

φωνητικής τηλεφωνίας. 

 

Ε.2. Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων; 

 

Συµφωνούµε µε το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων. 

 

Ε.3. Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές κλήσεις και οι υπεραστικές 

κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές; 

 

Συµφωνούµε µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές κλήσεις και υπεραστικές κλήσεις 

ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές. 

 

Ε.4. Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι κλήσεις σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά; 

 

Συµφωνούµε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι κλήσεις σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά. 

 

Ε.5. Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει κανείς ότι το VoIP ανήκει στην ίδια σχετική 

αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως παρέχετε στην ΕΕΤΤ ότι στοιχεία έχετε στη 

διάθεσή σας αναφορικά µε την εξέλιξη και έναρξη αυτών των υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής 

που παρέχονται µέσω πλατφόρµας IP δια της χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα. 
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Ε.6. Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που 

παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες; 

 

Συµφωνούµε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες. 

 

Ε.7. Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην Ελλάδα;  

 

Συµφωνούµε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών. 

 

Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε την Ανάλυση Αγοράς και τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις 

 

Ε.8. Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στις υπό εξέταση 

αγορές; 

 

Συµφωνούµε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ. 

 

Ε.9. Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια τιµής; Συµφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να 

επιβληθούν ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών και τις διεθνείς κλήσεις; 

 
Συµφωνούµε µε τη σχετική πρόταση της Επιτροπής.  

 

Ε.10. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και την 

υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ; 

 

Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχειών κόστους και την 

υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ. 

 

Ε.11. Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις; 

 

                                                 
115 Εµπιστευτικό κείµενο  
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Συµφωνούµε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις. 

 

Ε.12. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις υποχρεώσεις 

διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις λιανικές κλήσεις; 

 

Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις υποχρεώσεις 

διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις λιανικές κλήσεις. 

 

Ε.13. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά τις 

αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις; 

 

Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά τις 

αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις.  

 

Ε.14. Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να διασφαλίζει ότι δεν θα 

προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του;  

 

Συµφωνούµε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να διασφαλίζει ότι δεν θα 

προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του. 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.2. HELLAS ON LINE  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HELLAS ON LINE στην 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό, την ανάλυση και τις 

προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως 

διαθεσίµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 
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σε σταθερή θέση (αγορές υπ’ αριθ. 3,4,5 και 6, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής)» (εφεξής «η ∆ιαβούλευση»). 

 

Γενική Επιφύλαξη: Λαµβανοµένου υπόψη ότι: (α) το κείµενο της παρούσας 

∆ιαβούλευσης δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στις 29 Ιουλίου 2006 και η 

ηµεροµηνία λήξης για την υποβολή παρατηρήσεων ήταν 28 Αυγούστου 2006 και ώρα 

10:00, δηλαδή όλη η προθεσµία για την µελέτη του κειµένου συνέπεσε µε τις 

καθιερωµένες καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού της Εταιρίας µε αποτέλεσµα να µην 

έχουµε την δυνατότητα εσωτερικού σχολιασµού του κειµένου από διάφορες ειδικότητες 

(τεχνικούς, οικονοµολόγους, εµπειρογνώµονες της αγοράς κ.λ.π.), (β) η Εταιρία µας 

όπως και αρκετοί άλλοι πάροχοι ζήτησαν παράταση της προθεσµίας για την υποβολή 

των απαντήσεων κατά 48 ώρες, αίτηµα το οποίο απορρίφθηκε από την ΕΕΤΤ, 

υποβάλουµε τις απαντήσεις µας στις ερωτήσεις του κειµένου της διαβούλευσης µε κάθε 

επιφύλαξη ότι οι απαντήσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν θα δεσµεύουν καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο την Εταιρία µας σε µελλοντικές της θέσεις.  

 

 

 

Απαντήσεις:   

 

Ε1. Συµφωνούµε. 

Ε2. Συµφωνούµε.  

Ε3. Θεωρούµε ότι ο διαχωρισµός θα ήταν χρήσιµο να γίνει µεταξύ εθνικών 

και διεθνών κλήσεων διότι η τάση είναι οι αστικές και εθνικές κλήσεις να µην 

διαφοροποιούνται τιµολογιακά ή άλλως πως. Θεωρούµε ότι η τάση αυτή θα 

επικρατήσει στην Ελλάδα πολύ σύντοµα.  

Ε4.  ∆ιαφωνούµε. 

Ε5. Συµφωνούµε. Τα σχετικά στοιχεία θα σας παρασχεθούν εµπιστευτικά 

εντός 8 ηµερών από σήµερα.  

Ε6. Συµφωνούµε.  

Ε7. Συµφωνούµε.  
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Ε8. Συµφωνούµε.  

Ε9. Συµφωνούµε. 

Ε10. Συµφωνούµε. 

Ε11. Συµφωνούµε. 

Ε12. Συµφωνούµε. 

Ε13. Συµφωνούµε. 

Ε14. Συµφωνούµε, όχι µόνο σε σχέση µε τις υπηρεσίες ΟΤΕ αλλά και σε 

σχέση µε τις υπηρεσίες θυγατρικών εταιριών του.   
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3.6.4.3. ALTECTELECOMS 

 

Συµφωνούµε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ , διαφοροποιούµαστε όµως στην ερώτηση 6 

αναφορικά µε τη θέσπιση δύο αγορών για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

που παρέχονται σε οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες εφόσον αυτό θα 

συνεπάγεται διαφορετική µεταχείριση του ΟΤΕ από πλευράς χονδρικών 

τιµολογίων.  

Αναφορικά µε το λογιστικό διαχωρισµό, θεωρούµε απαραίτητη την επιβολή του για 

τους λόγους που παραθέσαµε και στη διαβούλευση αναφορικά µε τις αγορές 

λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση.  
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3.6.4.4. FORTHNET  

 

Σχετικά µε την διαβούλευση για τις αγορές 1 και 2 και τη διαβούλευση για τις 

αγορές 3-6 αναφερόµαστε σχετικά στην από επιστολή µας. 

 

Εκφράζουµε τη λύπη µας, ότι το παραπάνω αίτηµά µας ουδέποτε 

απαντήθηκε, καθώς επίσης και για τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζετε την απόφασή 

Σας µε αριθµό 375/10/16.3.2006 ΦΕΚ Β 314, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

ανελαστικότητα και έλλειψη διάθεσης αντιµετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των 

συγκεκριµένων διαβουλεύσεων, της διανυόµενης χρονικής περιόδου και εξέτασης της 

βασιµότητας των προβαλλόµενων επιχειρηµάτων για ολιγοήµερη αναβολή. 

Έχουµε τη γνώµη, ότι η ΕΕΤΤ οφείλει να εξετάζει µε µεγαλύτερη κατανόηση 

αιτήµατα αναβολής, όπως το υποβληθέν από την εταιρία µας και νοµίζουµε από το 

σύνολο σχεδόν της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 

Σας υπενθυµίζουµε, ότι η προθεσµία για την συµµετοχή στις υπόψη 

διαβουλεύσεις είναι αµφίβολης νοµιµότητας, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 

3431/2006 η προθεσµία που τάσσεται πρέπει να είναι εύλογη, σύµφωνα δε µε την 

παραπάνω απόφασή Σας, η ΕΕΤΤ δεν δικαιούται να ορίσει προθεσµία µικρότερη των 30 

ηµερών.  Στην συγκεκριµένη περίπτωση η προθεσµία που τάχθηκε δεν είναι ούτε 

εύλογη, ούτε στην πραγµατικότητα 30 ηµερών, αν ληφθεί υπόψη, ότι ορίσθηκε να λήγει 

στις 10.00 το πρωί της σηµερινής ηµέρας, 28.8.2006 και η ανακοίνωσή της έλαβε χώρα 

στις 27.7.2006. Λαµβανοµένου εποµένως υπόψη, του γεγονότος των αργιών του 

Σαββάτου και Κυριακής που παρεµβλήθηκαν δεν δόθηκε στις ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις καν διάστηµα 30 ηµερών, αφού επίσης κατά τα παγίως ισχύοντα η ηµέρα 

της ανακοίνωσης δεν λαµβάνεται υπόψη ! 

 

Εξάλλου όµως η προθεσµία που τάχθηκε έστω και κατά παράβαση του νόµου δεν 

είναι εύλογη, διότι, όπως εκθέσαµε και στην επιστολή µας δεν πρόκειται για µια αλλά για 

δύο διαβουλεύσεις, ανακοινώθηκαν ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη Τρίτη ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση για την αγορά 15 στην οποία η εταιρία µας συµµετέσχε κανονικά, η 
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διανυόµενη περίοδος είναι ουσιαστικά νεκρή, ως µήνας διακοπών, γεγονός µάλιστα από 

αναγνωρίζεται γενικότερα από το σύστηµα δικαίου µας που ορίζει, ότι κατά τον µήνα 

Αύγουστο αναστέλλεται σχεδόν κάθε προθεσµία, ενώ από ουσιαστική άποψη τα 

σηµαντικότερα στελέχη µας που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν το έργο της 

συµµετοχής ήσαν ή είναι σε άδεια.   Η ακαµψία ώστε που η ΕΕΤΤ επιδεικνύει 

πιστεύουµε ότι οδηγεί σε µειωµένης αποτελεσµατικότητας διαβούλευση και αποβλέ-

πουµε µε αυτή την ευκαιρία να επανεξεταστεί ο τρόπος διεξαγωγής των επόµενων 

δηµόσιων διαβουλεύσεων. 

Μια αναφορά και στις προθεσµίες που τάσσονται σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταδείξει τις άδικες συνθήκες που διεξάγονται στην χώρα 

µας από την ΕΕΤΤ. 

 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θεωρώντας ως γνωστά όλα τα εντοπισµένα 

προβλήµατα ανταγωνισµού που σηµειώνονται στην Ελλάδα για τις υπόψη αγορές, 

τα οποία και θεωρούµε ιδιαίτερα γνωστά και στην ΕΕΤΤ, ανεξάρτητα από το 

γεγονός, ότι δεν καταγράφονται αναλυτικά, πιστεύουµε, ότι οι ανάλογες 

κανονιστικές υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν διακρίνονται σε υποχρεώσεις 

σε επίπεδο χονδρικής και σε επίπεδο λιανικής, ότι πρέπει κατά βάση να κινηθούν στα 

πλαίσια που προτείνει η ΕΕΤΤ, διατηρούµε δε την επιφύλαξη να παρέµβουµε µε 

µεταγενέστερο αναλυτικό κείµενό µας σε συµπληρωµατικές προτάσεις, τόσο σε 

επίπεδο Εθνικό, όσο και ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 7 της Επιτροπής, στο 

βαθµό που η εταιρία µας θα κρίνει σκόπιµο.   

 

Υπογραµµίζουµε εν τούτοις τα τεράστιας έκτασης προβλήµατα ανταγωνισµού 

που βιώνει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά η-επικοινωνιών και στις 

συγκεκριµένες αγορές, χονδρικής και λιανικής µε τις πρακτικές του ΟΤΕ αθέµιτης 

προσέλκυσης πελατείας, µη αναγνώρισης της χονδρικής µίσθωσης γραµµών (WLR) τις 

πολιτικές bundling προϊόντων από διαφορετικές αγορές, αδιάλειπτες συνεχείς προσφορές 

από τον Όµιλο του ΟΤΕ, Κανονισµό Προεπιλογής που είναι διάτρητος και βρίσκεται 

εκκρεµής ενώπιον της ∆ικαιοσύνης κατόπιν προσφυγών, την έλλειψη οποιωνδήποτε 

ελέγχων στα συστήµατα κοστολόγησης του ΟΤΕ κλπ 
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3.6.4.5.  TIM HELLAS 

Επί των ερωτήσεων που τίθενται από τη δηµόσια διαβούλευση, αναφορικά 

µε τον ορισµό και την ανάλυση της σχετικής αγοράς.   

 

 

Ορισµός Αγοράς  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε1 ερώτηση: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της 

ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που 

περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας;  

 

Το συµπέρασµα της Ε.Ε.Τ.Τ.116 ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και οι 

υπηρεσίες τηλεφωνίας είναι συµπληρωµατικές και όχι εναλλάξιµες και εποµένως δεν 

εµπίπτουν στην ίδια αγορά, είναι ορθό, τόσο από απόψεως κανονιστικού πλαισίου, όσο 

και από απόψεως αναλύσεως της αγοράς. Πολλώ δε µάλλον, σε συνέχεια της 

επισήµανσης που γίνεται στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τη χονδρική 

εκµίσθωση γραµµών117 (WLR) και παραλλήλως µε δηµόσια διαβούλευση για τις 

κανονιστικές υποχρεώσεις που προτίθεται η Ε.Ε.Τ.Τ. να λάβει αναφορικά µε τις σχετικές 

αγορές 1 & 2 της Σύστασης,  αποδεικνύεται άνευ άλλου ότι οι υπηρεσίες λιανικής 

πρόσβασης δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως λειτουργικά υποκατάστατα στις υπηρεσίες 

τηλεφωνίας118. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε2 ερώτηση: Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 

προϊόντων;  
                                                 
116 Βλ. Κεφάλαιο 2.5.2. παράγραφος τελευταία της δηµόσιας διαβούλευσης. 

117 Βλ. Κεφάλαιο 2.5.1. της δηµόσιας διαβούλευσης (σελ. 20, παρ. 4η). 

118 Βλ. και  Κεφάλαιο 2.5.2. της δηµόσιας διαβούλευσης (σελ. 22, παρ. τελευταία). 
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Το ως άνω συµπέρασµα είναι ορθό, η δε ανάλυση της υποκαταστασιµότητας από 

πλευράς προσφοράς και ζήτησης στην οποία προβαίνει η Ε.Ε.Τ.Τ.119 είναι πλήρης και 

σύµφωνη µε τα πορίσµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Σύστασης120 για τις 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε3 ερώτηση: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της 

ΕΕΤΤ ότι οι αστικές κλήσεις και οι υπεραστικές κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές;  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε4 ερώτηση: Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες 

φωνητικής τηλεφωνίας και οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική 

αγορά;  

 

Εν προκειµένω, τα συµπεράσµατα της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι κατ’ ελάχιστον ανεπαρκώς 

τεκµηριωµένα, αν όχι εσφαλµένα. Συµφωνούµε επί της αρχής, ότι οι υπεραστικές 

κλήσεις δεν λειτουργούν για τους καταναλωτές ως λειτουργικά υποκατάστατα, πλην 

όµως αυτό ισχύει µόνο επί του λιανικού επίπεδου της αγοράς και εφόσον παραβλέψουµε 

τον όρο της τεχνολογικής ουδετερότητας. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι η εφαρµογή 

του SSNIP test ακόµα και για τις σχετικές αγορές της Σύστασης που αναφέρονται σε 

λιανικό επίπεδο, οφείλει να λαµβάνει την σε οικονοµικούς όρους παρακίνηση 

(επενδυτική ευκαιρία) των εν δυνάµει ανταγωνιστών να υποκαταστήσουν τον υποθετικό 

µονοπωλιακό πάροχο. Ως εκ τούτου, η υποκατάσταση, ακόµα και όταν αναφέρεται στις 

λιανικές αγορές, απαιτεί τη διερεύνηση της αγοράς σε ανώτερο -ήτοι χονδρικό- επίπεδο, 

υπό τον όρο ανάπτυξης ενός επιτυχηµένου σε οικονοµικούς όρους business plan που θα 

δύναται λειτουργικά να παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα σε επίπεδο υπηρεσιών, µε 

αυτές που καλείται να υποκαταστήσει. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από το συµπέρασµα 

της Ε.Ε.Τ.Τ.121 -κατά τη µελέτη της υποκαταστασιµότητας από πλευράς προσφοράς- 

ότι: «∆εν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που να αποτρέπουν έναν πάροχο που παρέχει εθνικές 
                                                 
119 Βλ. Κεφάλαιο 2.6. 

120 Βλ. Σύσταση 2003/311/ΕΚ. 

121 Βλ. Κεφάλαιο 2.7.2. παράγραφος 2η της δηµόσιας διαβούλευσης. 
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κλήσεις να παρέχει και τοπικές…». Ας σηµειωθεί δε, ότι δεν γνωρίζουµε να υφίσταται σε 

κανονιστικό ή οικονοµοτεχνικό κείµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την 

ανάλυση της εν λόγω αγοράς, θέση που να τεκµηριώνει το αρχικό πόρισµα της Ε.Ε.Τ.Τ. 

ότι αστικές και υπεραστικές κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές, αν και ο 

προβληµατισµός αυτός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντάται συχνά.  

 

Συµπερασµατικά, επιθυµούµε να καταγράψουµε την ένσταση της Εταιρίας µας 

επί του ως άνω πορίσµατος και παραλλήλως να ευαισθητοποιήσουµε την Ε.Ε.Τ.Τ. για 

την αναγκαιότητα να επανέλθει επί του θέµατος αυτού µε σκοπό, αν όχι να µεταβάλλει 

τη θέση της, να προβεί σε διεξοδικότερη διερεύνηση προκειµένου να θεµελιώσει τη θέση 

της µε πιο εµπεριστατωµένο επιστηµονικά τρόπο, καθιστώντας τη άνευ άλλου 

αποδεδειγµένη. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε5 ερώτηση: Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει 

κανείς ότι το VoIP ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως 

παρέχετε στην ΕΕΤΤ ότι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά µε την εξέλιξη και έναρξη 

αυτών των υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής που παρέχονται µέσω πλατφόρµας IP δια της 

χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα.  

 

Εν προκειµένω, θεωρούµε ότι είναι ευχερέστερο και πλέον κατάλληλο 

µεθοδολογικά να αναζητήσει κανείς απαντήσεις επί του ερωτήµατος αυτού από την 

ανάλογη δηµόσια διαβούλευση που έχει διεξαγάγει η Ε.Ε.Τ.Τ. ειδικότερα για το VoIP122 

και παραπέµπουµε στο γενικότερο προβληµατισµό που κατέθεσαν όλοι οι συµµετέχοντες 

σε αυτή, αναφορικά µε τον ορισµό των ισότιµων και µη ισότιµων υπηρεσιών. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε6 ερώτηση: Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές 

για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες;  

 

                                                 
122 Βλ. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε την Παροχή Υπηρεσιών VοIP, από 19.5 έως 

19.6.2006. 
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Συµφωνούµε µε το ως άνω πόρισµα της Ε.Ε.Τ.Τ., θεωρούµε δε την τεκµηρίωση 

από πλευράς της Ρυθµιστικής Αρχής123 επαρκή. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε7 ερώτηση: Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών 

γεωγραφικών αγορών στην Ελλάδα;  

 

Ως προς το θέµα της γεωγραφικής διάστασης της αγοράς επανερχόµαστε σε όσα 

έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενες δηµόσιες διαβουλεύσεις124 και θεωρούµε ότι αν 

και σαφώς η υπαγωγή της σχετικής αγοράς σε γεωγραφικά όρια επί της αρχής 

αναφέρεται στην περιοχή όπου οι επιχειρήσεις-παίκτες της σχετικής αγοράς 

δραστηριοποιούνται από την πλευρά της  προσφοράς και της ζήτησης των σχετικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι 

επαρκώς οµοιογενείς, τα δε  τα γεωγραφικά όρια µίας αγοράς δεν πρέπει να 

περιλαµβάνουν γειτονικές γεωγραφικές περιοχές στις οποίες οι συνθήκες του 

ανταγωνισµού δύνανται διαφέρουν σηµαντικά125, δεν πρέπει καθ’ ουδένα λόγω τα 

γεωγραφικά όρια µίας αγοράς να συγχέονται µε τα διοικητικά όρια µίας χώρας. Πολλώ 

δε µάλλον χώρες µε σηµαντικά διαφορετική διοικητική διάρθρωση δύνανται να 

συναποτελούν µία αγορά, όταν επιχειρήσεις της µίας χώρας µπορούν να αποτελέσουν εν 

δυνάµει ανταγωνιστές υποκαθιστώντας τις επιχειρήσεις της έτερης χώρας κατά την 

εφαρµογή του SSNIP test126. Επί τη βάσει της θεώρησης αυτής, πιστεύουµε ότι και σε 

                                                 
123 Βλ. Κεφάλαιο 2.12. της δηµόσιας διαβούλευσης. 

124 Βλ. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τον ορισµό, ανάλυση της αγοράς και τις 

προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την Αγορά Χονδρικής Πρόσβασης και Εκκίνησης Κλήσεων 

στα ∆ίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας (αγορά υπ’ αρίθµ. 15 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

125 United Brands v. Commission [1978] ECR 207 

126 Ως εκ τούτου κατά την οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς θα πρέπει να συνυπολογίζονται 

ο παράγοντας των εισαγωγών και εν προκειµένω το cross border subsidization, τα κόστη µεταφοράς καθώς 

και άλλα δυναµικά στοιχεία της αγοράς όπως οι καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες για παράδειγµα στη 

βιοµηχανία του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου οριοθετούν πάντα τη σχετική αγορά στο πλαίσιο των 

κυριαρχικών ορίων. 
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αυτή τη δηµόσια διαβούλευση δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η γεωγραφική διάσταση 

της σχετικής αγοράς. 

 

 

Ανάλυση Αγοράς και Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε8 ερώτηση: Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά 

µε την ύπαρξη ΣΙΑ στις υπό εξέταση αγορές;  
 

Συµφωνούµε, τόσο µε την ανάλυση, όσο και µε τα πορίσµατα της Ε.Ε.Τ.Τ., ως 

προς την ύπαρξη επιχειρήσεων µε ΣΙΑ στις υπό εξέταση αγορές. Κρίνουµε δε σκόπιµο 

να επισηµάνουµε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κείµενο της δηµόσιας 

διαβούλευσης ως προς τη δοµή της αγοράς, τα µερίδια σε αυτή, το επίπεδο του 

ανταγωνισµού, την ύπαρξη αντισταθµιστικής πίεσης και αντι-ανταγωνιστικών 

παθογενών πρακτικών127 είναι συντριπτικά και άνευ άλλου επιβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. να 

λάβει κανονιστικού χαρακτήρος µέτρα για να απορυθµίσει τις εν λόγω σχετικές αγορές. 

Το γεγονός δε της µονοπωλιακής δύναµης του κυρίαρχου παρόχου δεν αποδεικνύεται 

µόνο επί τη βάσει των µεριδίων στην αγορά που διαπιστώνεται να κατέχει αυτός στην 

παρούσα χρονική συγκυρία, αλλά είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών -τα 

περισσότερα των οποίων τα καταγράφει η Ε.Ε.Τ.Τ.-, τα οποία ανταποκρίνονται στο 

σύνολο της παθογένειας που µπορεί να παρουσιάσει µία αγορά, όταν ο ανταγωνισµός όχι 

απλώς δεν λειτουργεί, αλλά ουσιαστικά δεν υφίστατο ουδέποτε στο παρελθόν. 

 

Εν προκειµένω, αν και το θεµελιώδες χαρακτηριστικό που αποτυπώνει τη 

Σηµαντική Ισχύ -σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο- µίας επιχείρησης -σε 

δεδοµένη αγορά- είναι το γεγονός ότι αυτή δύναται να απολαµβάνει θέση οικονοµικής 

ισχύος και κατ’ επέκταση να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες της και εν τέλει τους καταναλωτές128, η κατάχρηση της 

                                                 
127 Βλ. Κεφάλαια 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. και 3.6. της δηµόσιας διαβούλευσης. 

128 Βλ. 27/26 United Brands κατά Επιτροπής (1978).  
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δεσπόζουσας θέσης διαπιστώνεται επί τη βάσει µίας σειράς κριτηρίων129 που ξεπερνούν 

τον προσδιορισµό των µεριδίων του κυρίαρχου παρόχου στη συγκεκριµένη αγορά130 και 

τα οποία ανάγλυφα αποτυπώνουν την καταχρηστική δύναµη που αυτός µπορεί να 

ασκήσει σε αυτή και να τιθασεύσει τους επίδοξους ανταγωνιστές του. Ως εκ τούτου, τα 

µερίδια αγοράς που καταγράφει η Ε.Ε.Τ.Τ.131 είναι µόνο η πρώτη ένδειξη, η οποία εν 

προκειµένω δεν αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες καθόσον αγγίζει το απόλυτο, ήτοι 

73,76% για την αγορά αστικών και 90,35% για την αγορά εθνικών κλήσεων, πολλώ δε 

µάλλον διαπιστώνουµε ότι τα µερίδια αυτά δεν έχουν διαµορφωθεί συγκυριακά, αλλά 

ιστορικά παραµένουν το ίδιο υψηλά, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη της 

ακαταπόνητης δυναµικής του κυρίαρχου παρόχου, ο οποίος έχει επιτύχει το απόλυτο. 

Επιπρόσθετα, αν και έχει παρατηρηθεί ιστορικά ότι η απορύθµιση και 

φιλελευθεροποίηση µίας µονοπωλιακής αγοράς οδηγεί αναπόδραστα -ως natural effect- 

τον ιστορικά µονοπωλιακό παίκτη σε απώλεια µεριδίων, χωρίς βέβαια αυτό να 

συνεπάγεται και άνευ άλλου απώλεια της ΣΙΑ που ιστορικά αυτός διαθέτει132, εν 

προκειµένω, η υπερδεκαετής απορύθµιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα µας 

και η δραστηριοποίηση περί των 25 εναλλακτικών παρόχων έχει προκαλέσει στον 

                                                 
129 Βλ. 2002/C 165/03, παρ. 78επ.. 

130 Με threshold το ποσοστό 40%, επί τη βάση και µόνον του οποίου δύναται µία επιχείρηση να 

κατέχει ΣΙΑ. 

131 Βλ. Κεφάλαιο 3.3. της δηµόσιας διαβούλευσης. 

132 Βλ. Σκέψη 27 της Οδηγίας Πλαίσιο 2002/27/ΕΚ: «Είναι απαραίτητο οι εκ των προτέρων 

κανονιστικές υποχρεώσεις να µην επιβάλλονται µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει 

ουσιαστικός ανταγωνισµός, δηλαδή σε αγορές στις οποίες µια ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν 

σηµαντική ισχύ στην αγορά, και όπου τα µέτρα αποκατάστασης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινοτικού 

δικαίου του ανταγωνισµού, δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. ... Οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές θα πρέπει να αναλύουν κατά πόσο µια αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών είναι πράγµατι ανταγωνιστική σε 

έναν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο .... Στην ανάλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται ανάλυση του κατά πόσον η αγορά έχει ανταγωνιστικές προοπτικές και, κατά συνέπεια, κατά 

πόσον η τυχόν έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού θα έχει διάρκεια. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές 

θα αντιµετωπίσουν επίσης το θέµα των αναδυόµενων αγορών, όπου, εκ των πραγµάτων, η εταιρεία που 

ηγείται της αγοράς είναι πιθανό να διαθέτει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς αλλά δεν θα πρέπει να της 

επιβάλλονται άτοπες υποχρεώσεις. ...». 
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κυρίαρχο πάροχο απώλεια µεριδίων µόλις της τάξης του 27% για τις αστικές και 9% για 

τις εθνικές κλήσεις, γεγονός που µόνον απορίες προκαλεί. 

 

Αναφορικά µε την υπό Ε9 ερώτηση: Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια 

τιµής; Συµφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους 

υπηρεσιών και τις διεθνείς κλήσεις;  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε10 ερώτηση: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων κόστους και την υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-

ΤΚ;  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε11 ερώτηση: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον 

ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις;  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε12 ερώτηση: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της 

ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις 

λιανικές κλήσεις;  

 

Αναφορικά µε την υπό Ε13 ερώτηση: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση 

λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά τις αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις;  
 

Αναφορικά µε την υπό Ε14 ερώτηση: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον 

ΟΤΕ η υποχρέωση να διασφαλίζει ότι δεν θα προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του;  
 

 

Αναφορικά µε τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις που προτίθεται να 

θέσει η Ε.Ε.Τ.Τ. στον κυρίαρχο πάροχο επιθυµούµε να τονίσουµε συνοπτικά τα εξής: 

 

(i) Ως προς την επιβολή ανώτατου ορίου τιµών στις λιανικές αγορές, το µέτρο αυτό 

ελάχιστα θα επηρεάσει το επίπεδο του ανταγωνισµού και την ελαστικότητα της 

αγοράς, καθόσον ο ανταγωνισµός µεταξύ του κυρίαρχου παρόχου και των εν 

δυνάµει ανταγωνιστών του κρίνεται (βλ. υποκαταστασιµότητα) σε επίπεδο 

χονδρικής και υποδοµών. Εν προκειµένω, σας παραπέµπουµε στην απάντηση της 
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Εταιρίας µας133 στη δηµόσια διαβούλευση για την λιανική αγορά µισθωµένων 

γραµµών -η οποία παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά µε τη δοµή των ως άνω 

αγορών 3, 4, 5, & 6 της Σύστασης-, όπου αναλύαµε σε οικονοµικούς και 

εµπορικούς όρους το πώς ένας επί της ουσίας µονοπωλιακός πάροχος µε 

πρόσβαση σε µοναδικότητες -όπως η υποδοµή- δύναται ακολουθώντας αντι-

ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική σε επίπεδο λιανικής να οδηγήσει τους εν 

δυνάµει ανταγωνιστές του σε οικονοµικές αναποτελεσµατικότητες (ζηµίες) και 

κατ΄ επέκταση σε εµπορική αποτυχία (εφαρµογή του Efficient Component 

Pricing Rule134 σε καθεστώς τιµολογιακής ανισότητας135). 

 

Εν προκειµένω, µε ικανοποίηση διακρίνουµε ότι η ως άνω παρατήρηση 

δεν έχει διαφύγει του συλλογισµού της Ε.Ε.Τ.Τ. η οποία καταλήγει: «Ωστόσο, τα 

ως άνω προβλήµατα ανταγωνισµού είναι δύσκολο να αντιµετωπισθούν δια της 

επιβολής ενός ανώτατου ορίου τιµής, ιδιαίτερα εάν προκύπτουν σε στενά 

οριζόµενες αγορές. Για να αντιµετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ προτείνει 

να παρέµβει χρησιµοποιώντας και πληροφορίες που παρέχει ο ΟΤΕ στα πλαίσια 

των υποχρεώσεών του για υποβολή στοιχείων κόστους».  

 

Τέλος, χαιρετίζουµε το γεγονός ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. στην παρούσα δηµόσια 

διαβούλευση αναγνωρίζει136 για πρώτη φορά, αυτό που και σε άλλες 

διαβουλεύσεις έχουµε επισηµάνει, ότι το καθεστώς εκπτώσεων γενικότερα, 

                                                 
133 Βλ. Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, V, της από 24.7.2006 απάντησης της Εταιρίας µας (αρίθµ. πρωτ. 

Ε.Ε.Τ.Τ. 26872). 

134 Βλ. Willig R.D. “The theory of network access pricing” Issues in Public Utility Regulation, 

Michigan State University Press, Baumol W., Ordover J.A. & Willig R.D. “Parity pricing and its critics: A 

necessary condition for efficiency in the provision of bottleneck services to competitors” Yale Journal of 

Regulation & Baumol W., Panzar J. & Willig R.D “ Contestable Markets and the theory of industry 

structure” Harcourt, Brace Javanovich.  

135 Βλ. Ν. Βέττα και Γ. Κατσουλάκο «Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική», σελ 

422 επ.. 

136 Βλ. σελ. 103, παρ. τελευταία της δηµόσιας διαβούλευσης. 
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δύναται να χρησιµοποιηθεί από τον κυρίαρχο πάροχο µίας σχετικής αγοράς ως 

εργαλείο ασκήσεως τιµολογιακής πίεσης στον ανταγωνισµό, πολλώ δε µάλλον 

όταν αναφερόµαστε σε αγορές σε επίπεδο λιανικής και οι προσφερόµενες 

εκπτώσεις είναι ανεξάρτητες αντικειµενικών κριτηρίων και εποπτείας. 

 

(ii) Ως προς το θέµα της υποχρέωσης κοστολόγησης επί τη βάση του FDC-CC, 

επαναλαµβάνουµε τις επιφυλάξεις µας137 αναφορικά µε το κατά πόσο η 

µεθοδολογία αυτή οδηγεί στην ορθή αποτύπωση του ιστορικού κόστους που έχει 

πλήρως αποσβέσει ο κυρίαρχος πάροχος, πολλώ δε µάλλον από τη στιγµή που το 

ιστορικό αυτό κόστος αναφέρεται σε µία υποδοµή µε χαρακτηριστικά 

µοναδικότητας. 

 

Εν προκειµένω, θεωρούµε ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι θεµελιώδες, σε όλες τις 

διαβουλεύσεις που αφορούν αγορές όπου βασικός παράγοντας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος είναι το µοναδικό δίκτυο του κυρίαρχου παρόχου, να λάβει 

υπόψη της κατά την ανάλυση της αγοράς την ιστορικά προνοµιακή θέση του 

κυρίαρχου παρόχου έναντι του ανταγωνισµού η οποία πραγµατώνεται µε την 

προνοµιακή και συχνά αποκλειστική πρόσβαση αυτού σε υποδοµές µε µοναδικά 

χαρακτηριστικά και η οποία συνεχίζει να υφίσταται ως τέτοια. Το FDC µπορεί 

µεθοδολογικά να είναι «απλό» να υπολογιστεί επί τη βάσει απολογιστικών 

οικονοµικών στοιχείων, πολλώ δε µάλλον σε έναν πάροχο που εφαρµόζει 

λογιστικό διαχωρισµό και έχει δοµηµένα top-down κέντρα κόστους, όµως 

παραγνωρίζεται:  

(α) πρώτον, ότι η µέθοδος αυτή επιµερισµού του κόστους τυγχάνει εν πολύς 

αυθαίρετη138 καθόσον δεν αντανακλά τις αιτίες του κόστους,  

                                                 
137 Βλ. Κεφάλαιο V της από 24.7.2006 απάντησης της Εταιρίας µας (αρίθµ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 

26872). 

138 Βλ. Ν. Βέττας και Γ. Κατσουλάκος «Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική», σελ 

233 επ.. 
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(β) δεύτερον, ότι σε περιπτώσεις όπου µεγάλο µέρος του κόστους είναι 

σταθερό και αναφέρεται σε ιστορικές επενδύσεις (sunk costs) -όπως 

κυρίως συµβαίνει στις τηλεπικοινωνίες και ιδίως όταν αναφερόµαστε στις 

υποδοµές του πρώην µονοπωλιακού κυρίαρχου παρόχου- η δυνατότητα 

επιµερισµού του κόστους είναι κατ’ ουσία αδύνατη, διότι ιστορικά τα 

κέντρα κόστους έχουν αλλάξει, πολύ δε περισσότερο έχουν αλλάξει τα 

τελικά προϊόντα και υπηρεσίες του κυρίαρχου παρόχου, 

(γ) τρίτον, ότι αντίθετα µε άλλες µεθόδους κοστολόγησης, το FDC υπολογίζει 

το κόστος µονοσήµαντα, χωρίς δυνατότητα υπολογισµού ενός εύρους 

κόστους ανάλογα µε τις παραδοχές που θα γίνουν για τον επιµερισµό του 

σταθερού κοινού και οµαδικού κόστους (βλ. EDC & LRIC),  

(δ) τέταρτον, ότι το FDC είναι κατάλληλο να εφαρµοστεί σε παρόχους µε 

ανύπαρκτη ή ελάχιστη κοστολογική υποδοµή, επιχείρηµα που δεν µπορεί 

να υποστηριχτεί για τον κυρίαρχο πάροχο, 

(ε) πέµπτον, ότι στερείται κινήτρων για τον κυρίαρχο πάροχο να περιορίσει 

το κόστος του139, εφόσον του υπερκαλύπτει το ιστορικό κόστος του. 

 

Ως εκ τούτου, εκ περισσού εκφράζουµε και στην παρούσα διαβούλευση 

την απορία µας, µε ποιους όρους θα αποτυπώσει η Ε.Ε.Τ.Τ. την ευκολία και τα 

προνόµια που απολάµβανε ο κυρίαρχος πάροχος όταν εγκαθιστούσε ως 

µονοπώλιο, άνευ αδειών και άλλων περιορισµών και διοικητικών 

προβληµάτων140, την υποδοµή που σήµερα εκµεταλλεύεται. Παραγνωρίζεται 

εποµένως ότι το κόστος µίας υποδοµής διαφέρει σηµαντικά, ανάλογα: 

                                                 
139 Πολύ περισσότερο όταν στο κατώτερο-ζευκτικό κοµµάτι της αγοράς παραµένει κυρίαρχος 

και γνωρίζει ότι επ’ άπειρον θα εισπράττει το κόστος πρόσβασης από τους εν δυνάµει ανταγωνιστές του. 

140 Είναι χαρακτηριστική η ευκολία ακόµη και σήµερα µε την οποία ο κυρίαρχος πάροχος 

προβαίνει σε έργα πολιτικού µηχανικού (π.χ. επιχωµατώσεις, οπτική ίνα) χωρίς να αντιµετωπίζει κανένα 

πρόβληµα από τη δηµόσια διοίκηση, ενώ αντίθετα ο ανταγωνισµός καταδιώκεται ως/σαν να προσβάλει το 

δηµόσιο συµφέρον. 
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- µε τη χρονική στιγµή που αυτό το έργο θα εκτελεστεί,  

- το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει και  

- τα προνόµια ή µη που απολαµβάνει ο ιδιοκτήτης της υποδοµής.  

 

(iii) Τέλος, αναφορικά µε το bundling υπηρεσιών, εκφράζουµε την απορία µας 

για το περιεχόµενο που αποδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. στον όρο «εύλογο ή µη bundling». Εν 

προκειµένω, υφίστανται µία σειρά από πρακτικές που τυγχάνουν και έχουν κριθεί 

κανονιστικά ως παθογενείς και αντι-ανταγωνιστικές. Η κανονιστική παρέµβαση του 

Εθνικού Ρυθµιστή οφείλει να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου, σταθερούς όρους 

επιχειρηµατικής δράσης και οµοίως να µειώνει συνεχώς το ρυθµιστικό κίνδυνο των 

επενδεδυµένων κεφαλαίων (Regulatory Risk on capital employed141), τα οποία στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες τυγχάνουν ιδιαιτέρως υψηλά. Ως εκ τούτου κρίνουµε κατ’ 

ελάχιστο ανεπαρκή τη διατύπωση του ως άνω όρου, θεωρούµε δε προβληµατική την 

πρόθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στην ανεπιτυχή αυτή διατύπωση, καθόσον είναι άνευ 

άλλου αδιαπραγµάτευτο ότι ο λογιστικός διαχωρισµός θα πρέπει να αποδίδει στοιχεία 

κόστους ξεχωριστά για κάθε προϊόν και υπηρεσία των εν λόγω αγορών, σαφώς προτού -

για λόγους εµπορικής ή άλλης επιχειρηµατικής πολιτικής- γίνει bundling αυτών.

                                                 
141 O εν λόγω δείκτης µε τη σειρά του επηρεάζει σηµαντικά το risk premium του επενδεδυµένου 

κεφαλαίου και κατ’ επέκταση το κόστος κεφαλαίου (Wacc) µίας τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης.  
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3.6.4.6. OTE 

 

Α .  Γενικές  Παρατηρήσεις  

 
Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι το υπό ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση κείµενο της ΕΕΤΤ αποτελεί µια 

απλουστευµένη προσέγγιση της δυναµικής της αγοράς κλήσεων στο δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση. Το κείµενο αγνοεί συστηµατικά σηµαντικούς 
παράγοντες που µεταβάλουν την εκτίµηση της δεσπόζουσας θέσης µε βάση τα κριτήρια: 
φραγµοί εισόδου και δυνητικός ανταγωνισµός καθώς και της δυναµικής δοµής της 
αγοράς η οποία να µπορεί να αντισταθµίσει την δεσπόζουσα θέση, συνεπώς και το εύρος 
των ρυθµιστικών µέτρων που θα πρέπει να επιβληθούν. 

 

Συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ θεωρεί και τεκµηριώνει στο κείµενο των απαντήσεων του 

αναλυτικά ότι: 

- Οι κλήσεις προς αριθµούς 800 και 801, ΕΠΑΚ, 90 και οι ολιγοψήφιοι αποτελούν 
διακριτές αγορές τόσο µεταξύ τους όσο και µεταξύ των σχετικών αγορών των 
αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων. Συγκεκριµένα για τις κλήσεις προς 
τους αριθµούς 801 πάνω από το 92% του συνόλου των κλήσεων αποτελεί κλήσεις 
προς υπηρεσίες “free internet” που αποτελούν καθαρά κλήσεις περιεχοµένου και δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι εναλλάξιµες ούτε µε αστικές ούτε µε 
υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο. Σχετικά µε τις κλήσεις προς τους 
αριθµούς ΕΠΑΚ, είναι γνωστό ότι το τιµολόγιο των κλήσεων προς αριθµούς ΕΠΑΚ 
παρέχεται από τον ΟΤΕ κάτω του πραγµατικού κόστους της υπηρεσίας, πολύ 
χαµηλότερο του κόστους των τοπικών κλήσεων, για λόγους που έχουν σχέση καθαρά 
µε την εθνική πολιτική για την ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα. Είναι προφανές 
ότι ανταγωνισµός σε αυτή την κατηγορία των κλήσεων µε αυτούς τους όρους δεν 
είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. Τέλος ως προς τις κλήσεις προς αριθµούς 
προστιθέµενης αξίας της σειράς 90, καθώς και οι κλήσεις προς ορισµένες κατηγορίες 
ολιγοψήφιων αριθµών αποτελούν καθαρά κλήσεις σε υπηρεσίες περιεχοµένου, τα 
τιµολόγια των οποίων είναι κατά πολύ ακριβότερα από αυτά των αστικών, 
υπεραστικών και των περισσότερων διεθνών προορισµών, κυρίως ως αναφορά τις 
κλήσεις προς αριθµούς 90 και συνεπώς αποτελούν καθαρά διακριτή αγορά 
προϊόντων. 

- Στην σχετική αγορά διεθνών κλήσεων ότι η κινητή και σταθερή τηλεφωνία είναι 
εναλλάξιµες υπηρεσίες για τους τελικού χρήστες, ενώ για υπάρχει τάση 
υποκατάστασης και στις σχετικές αγορές για τις υπεραστικές και περιορισµένα για 
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τις τοπικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (µε βάση τα τιµολογιακά προϊόντα 
κινητής τηλεφωνίας) από την κινητή τηλεφωνία. 

- Υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές προσφοράς όσον αφορά την παροχή συνδέσεων 
λιανικής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες και σε µη-οικιακούς χρήστες, οι οποίες θα 
έπρεπε να είχαν αποτυπωθεί από την ρυθµιστική αρχή, η οποία είναι ο φορέας που 
έχει την δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία από όλους τους παρόχους και να 
προχωρήσει σε βαθύτερη µελέτη. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι εάν είχε πραγµατοποιηθεί µία 
τέτοια ενδελεχής µελέτη θα είχαν προκύψει αρκετά στοιχεία που να 
στοιχειοθετήσουν ότι οι σχετικές αγορές µεταξύ οικιακών και µη οικιακών πελατών 
είναι διακριτές. 

- Τέλος, πέρα από τον βαθµός συγκέντρωσης σε κάθε σχετική αγορά αυτό που έχει 
επίσης ιδιαίτερη σηµασία είναι να εξεταστεί η δυναµική εξέλιξη των συνθηκών 
αγοράς. Συνεπώς στις υπό εξέταση αγορές για τηλεφωνικές υπηρεσίες πρέπει να 
αξιολογηθούν τα εµπόδια εισόδου και, ειδικότερα, το χρηµατοοικονοµικό κόστος 
εισόδου, το αν απαιτούνται τεχνολογίες στις οποίες υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση, 
ποιο είναι το κόστος αλλαγής παρόχου για τους συνδροµητές κλπ. 

 
Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΕΤΤ, µε βάση τα 

οποία γίνεται η ανάλυση της αγοράς είναι στοιχεία του α’ εξαµήνου του 2005, ενώ ήδη 
βρισκόµαστε στο β’ εξάµηνο του 2006, δηλαδή παλαιότερα του ενός έτους. Η 
πραγµατοποίηση ανάλυσης αγορών µε στοιχεία που δεν επικαιροποιηµένα είναι δυνατόν 
να στρεβλώσουν σηµαντικά τα συµπεράσµατα ως προς το επίπεδο ανάπτυξης του 
ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές και να οδηγήσουν σε επιβολή µην αναλογικών 
ρυθµιστικών µέτρων.  

 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΤΕ θεωρεί ότι δεν έχει σηµαντική ισχύ στην αγορά 

των κλήσεων προς διεθνείς προορισµούς, ενώ στις υπόλοιπες αγορές η ύπαρξη ισχυρών 
ανταγωνιστικών συνθηκών καθιστούν επιτακτική ανάγκη τα ρυθµιστικά µέτρα που θα 
ληφθούν να είναι επιεική στο επίπεδο λιανικής. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος 
υπερβολικής τιµολόγησης δύναται να ελέγχεται από τον ανταγωνισµό, εξαιτίας του 
µεγάλου αριθµού παικτών που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά µε την προσφορά 
πληθώρας επιλογών για τηλεφωνικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές η αγορά µπορεί 
να εγγυηθεί τον υγιή ανταγωνισµό, ως αναφορά των κίνδυνο της υπερβολικής 
τιµολόγησης. Οποιαδήποτε προσπάθεια παρόχου, και του ΟΤΕ, να αυξήσει τις τιµές 
χρέωσης θα οδηγήσει σε στροφή των καταναλωτών προς τους ανταγωνιστές του που θα 
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σε πολύ χαµηλότερη τιµή. Είναι συνεπώς περιττό να 
απαιτείται επιβολή ανώτατου ορίου όταν η ίδια αγορά δεν παρέχει κανένα κίνητρο 
ανόδου τιµής σε κανέναν πάροχο. Για τον λόγο αυτό προτείνουµε µέτρα να εστιάζονται 
απλά στην παρακολούθηση πιθανών επιθετικών τιµολογήσεων και συµπίεσης τιµών 
αλλά και την προστασία ευάλωτων καταναλωτών (ex post ρυθµιστική προσέγγιση).   
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Β .  Απαντήσεις  στις  Ερωτήσεις  της  ∆ηµόσιας  ∆ιαβούλευσης  

 
 
Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης σχετικά µε τον Ορισµό Αγοράς 

 
Ε1: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής 

πρόσβασης δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες 
σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας; 

 
Όσον αφορά την ανάλυση της ΕΕΤΤ ως προς την οριοθέτηση της σχετικής 

αγοράς της πρόσβασης σε σταθερή θέση σε σχέση µε την αγορά τηλεφωνικών 
υπηρεσιών από σταθερή θέση πρέπει να τονιστεί ότι, ανεξάρτητα της διαφορετικής 
βασικής λειτουργικότητας των δύο αγορών και συνεπώς µη υποκατάστασης από πλευράς 
ζήτησης, στην υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς παρατηρείται µια τάση 
προσφοράς των δύο υπηρεσιών ως ενιαίο «πακέτο» υπηρεσιών. Η τάση αυτή είναι 
αποτέλεσµα κυρίως της εµπορικής πολιτικής των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας η οποία 
σταδιακά µεταφέρεται στην σταθερή τηλεφωνία. Η παροχή υπηρεσιών σε µορφή 
«πακέτου» έχει ξεκινήσει να προσφέρεται τα τελευταία έτη από εναλλακτικούς παρόχους 
µέσω εναλλακτικών τεχνολογιών πρόσβασης όπως ΣΑΠ (π.χ. Forthnet) ή ΑDSL (µέσω 
Αδεσµοποίησης του Τοπικού Βρόχου – Telepassport και Vivodi) στις συγκεκριµένες 
γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται ενώ πρόσφατα προσφέρεται και 
από τον ΟΤΕ. Γενικά, αν και δεν µπορεί να θεωρηθεί η υποκατάσταση της προσφοράς 
ικανή να απειλήσει την τιµολογιακή αύξηση ενός υποθετικού µονοπωλητή στην τιµή 
πρόσβασης από σταθερή θέση στο σύνολο της χώρας, δεν µπορεί να υποστηριχθεί το 
ίδιο, τουλάχιστον για το προσεχές µέλλον µε την επέκταση των εναλλακτικών 
τεχνολογιών πρόσβασης, κυρίως στα αστικά κέντρα µε µεγάλες πληθυσµιακές 
συγκεντρώσεις. Στα συγκεκριµένα τµήµατα αγοράς, τα όρια των δυο αγορών δεν είναι 
διακριτά µε αποτέλεσµα η διάκριση των σχετικών αγορών να καθίσταται περιττή από 
πλευράς προσφοράς. 

 
 
 Ε2: Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων; 
 
α. Σύγκριση σταθερού κινητού ως προς την λειτουργική υποκαταστασιµότητα 
 
Όσον αφορά το διαχωρισµό της αγοράς της σταθερής από αυτή της κινητής 

τηλεφωνίας, παρατηρείται σταδιακή µετάβαση ενός τµήµατος της αγοράς σταθερής 
τηλεφωνικής σύνδεσης σε κινητό τηλέφωνο, εγκαταλείποντας εξ ολοκλήρου τις 
υπηρεσίες του σταθερού δικτύου. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ο αριθµός της 
αύξησης των νοικοκυριών δεν συνεπάγεται και µια ισόποση αύξηση στις συνδέσεις 
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σταθερής τηλεφωνίας, αλλά µείωση. Συνεπώς υπάρχει στην πραγµατικότητα µία 
µεγαλύτερη µείωση του συνόλου των PSTN/ISDN συνδέσεων, η οποία οφείλεται στην 
πλήρη υποκατάσταση της σταθερής γραµµής από κινητό τηλέφωνο για συγκεκριµένες 
οµάδες χρηστών, π.χ. φοιτητές, εξοχικές κατοικίες, νέα νοικοκυριά. Σε αριθµούς 
συνδέσεων αυτό εκφράζεται σε µία συνεχή αυξητική πορεία των συνδέσεων κινητής 
όπου το ∆εκέµβριο του 2005 προσέγγισαν συνολικά τα 12,5 εκατοµµύρια, ενώ 
αντίστοιχα η πορεία της σταθερής τηλεφωνίας (PSTN και ISDN) χαρακτηρίζεται από 
πτωτικές τάσεις τα τελευταία 4 έτη.  

 
Οι συγκεκριµένες οµάδες χρηστών που επιλέγουν κινητή τηλεφωνία αντί 

σταθερής, χρησιµοποιεί το κινητό τηλέφωνο ως υποκατάστατο απολαµβάνοντας το 
πρόσθετο στοιχείο της κινητικότητας που παρέχει η κινητή τηλεφωνία σε σχέση µε την 
σταθερή, στερούµενος όµως άλλων σηµαντικών υπηρεσιών όπως πρόσβαση στο internet, 
οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες τουλάχιστον µε την ίδια ευκολία όπως στην σταθερή 
τηλεφωνία. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό διείσδυσης του internet στην 
Ελλάδα, όπως φαίνεται και από την σχετική µελέτη που πραγµατοποίησε το Ε∆ΕΤ είναι 
µόλις το 19,5% του πληθυσµού, συνεπώς το 80% του πληθυσµού δεν διαθέτει σήµερα 
πρόσβαση στο internet. Επιπρόσθετα λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη 
παρατηρείται µια τάση σύγκλισης των προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
τόσο από πλευράς ανάπτυξης δικτύων όσο και συσκευών, καθώς και ότι η ανάπτυξη 3G 
κινητών δικτύων καθώς και στο προσεχές µέλλον η εµφάνιση λύσεων 4G και η 
τεχνολογική σύγκλιση των τεχνολογιών WiFi, 3G και WiMax θα µπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων στον κάτοχο ενός κινητού τηλεφώνου, η κινητή 
τηλεφωνία µπορεί να θεωρηθεί στενό υποκατάστατο των υπηρεσιών που προσφέρει η 
σταθερή τηλεφωνία.  

 
β. Σύγκριση σταθερού κινητού ως προς τα τιµολόγια και την εξέλιξη όγκου κίνησης 
 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΤΕ, αλλά και όπως ορθά αναφέρεται στην 

κείµενο της διαβούλευσης, οι καταναλωτές έχουν κατά τη διαδικασία επιλογής σύνδεσης 
ως πρώτη προτεραιότητα την τιµή, δεύτερη τη ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας 
και στη συνέχεια την ευκολία επικοινωνίας.  

 
Η κινητή πρόσβαση πωλείται είτε ως µέρος µιας δέσµης υπηρεσιών πρόσβασης 

και κλήσεων είτε ως προπληρωµένη υπηρεσία που δεν περιλαµβάνει ένα περιοδικό τέλος 
χρέωσης καθιστώντας δύσκολη την συγκρισιµότητά της µε αυτή της σταθερής, όµως οι 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη παρουσιάζουν προσφορές µε τις οποίες η 
υποκατάσταση µε την σταθερή τηλεφωνία γίνεται τιµολογιακά πραγµατικότητα. 
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: 

  
Vodafone: “και στο σπίτι σταθερά µε Vodafone” (http://www.vodafone.gr)  
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Κάνετε κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα αλλά λόγω κόστους περιµένετε να πάτε 
στο σπίτι για να τις κάνετε από το σταθερό; Τώρα ακόµα και όταν είστε σπίτι µπορείτε 
να καλείτε από το κινητό σας τα σταθερά τηλέφωνα, χωρίς να σκέφτεστε το κόστος. Η 
Vodafone ανατρέπει ακόµα µια φορά τα δεδοµένα στην κινητή παρουσιάζοντας το νέο 
πρόγραµµα συµβολαίου για κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα. Το νέο πρόγραµµα 
προσφέρει: 500 λεπτά για κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα (όλα τα δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας) µόνο µε 16,50€ το µήνα. 

 
ΤΙΜ: “Επιλογή ΤΙΜ προς Σταθερά” (www.tim.gr)  
H ΤΙΜ προσφέρει αποκλειστικά, σε εσάς τους συνδροµητές των Ευέλικτων 

Προγραµµάτων, τη νέα Υπηρεσία “Επιλογή ΤΙΜ προς Σταθερά”. Η υπηρεσία σας 
παρέχει 420 λεπτά επιπλέον κάθε µήνα για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας, µε µηνιαίο πάγιο µόνο 13,90 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%). Με την 
‘Επιλογή ΤΙΜ προς Σταθερά’ απολαµβάνετε χαµηλές χρεώσεις στις κλήσεις που 
πραγµατοποιείτε από το κινητό σας τηλέφωνο ΤΙΜ προς τα σταθερά τηλέφωνα όλης της 
χώρας, έχοντας ίδια χρέωση και για τα αστικά αλλά και για τα υπεραστικά σας 
τηλεφωνήµατα 

 
Cosmote: «Cosmote προς Σταθερά» (www.cosmote.gr)  
Η υπηρεσία “Cosmote προς Σταθερά” παρέχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ 

δύο (2) πακέτων δωρεάν χρόνου οµιλίας, για κλήσεις προς Εθνικά ∆ίκτυα Σταθερής 
Τηλεφωνίας, και προσφέρεται µε µηνιαίο πάγιο, ως ακολούθως: Cosmote προς Σταθερά 
420 µε δωρεάν χρόνο οµιλίας 420 λεπτά και µηνιαίο πάγιο 14 ευρώ και Cosmote προς 
Σταθερά 900 µε 900 λεπτά οµιλίας και µηνιαίο πάγιο 28 ευρώ. Η νέα υπηρεσία αφορά 
τους συνδροµητές των προγραµµάτων συµβολαίου Cosmote 120, 180, 240, 360, 480, 
600 και 1000. 

 
Επιπλέον, παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του όγκου των κλήσεων που 

εκκινούν από σταθερό και από κινητό τηλέφωνο, βλέπουµε ότι ο ρυθµός αύξησης του 
εξερχόµενου όγκου κλήσεων από κινητό, για όλες τις κατηγορίες κλήσεων είναι πολύ 
µεγαλύτερος από τον ρυθµό µεταβολής από σταθερό που µάλιστα σε ορισµένες 
κατηγορίες παρουσιάζει και µείωση.  

 
γ. Καθορισµός σχετικών αγορών για τις τοπικές, υπεραστικές και διεθνείς 

υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
 
Η ανάλυση της ΕΕΤΤ σχετικά µε την υποκαταστασιµότητα των κινητών και 

σταθερών δεν λαµβάνει υπόψη της το συµπέρασµα ότι οι τοπικές, οι υπεραστικές και οι 
διεθνείς σταθερές κλήσεις ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων, µε 
αποτέλεσµα να συγκρίνει την εξέλιξη του όγκου της κίνησης αθροιστικά. Ο ΟΤΕ θεωρεί 
ότι θα πρέπει η σύγκριση των υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε µία σχετική αγορά σταθερής. 
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Ο διαχωρισµός µεταξύ του όγκου των κλήσεων και των τιµολογίων για τις 

τοπικές και υπεραστικές κλήσεις δεν είναι εφικτός για τις κλήσεις που ξεκινούν από 
κινητά. Είναι όµως εφικτή η σύγκριση του όγκου των κλήσεων και των τιµολογίων όσον 
αφορά τις διεθνείς κλήσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΤ οι 
εξερχόµενες κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισµούς αντιπροσωπεύουν περί το 50% 
του συνόλου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό τηλέφωνο.  

 
Θεωρώντας ότι το µεγαλύτερο µέρος των κατόχων σταθερού τηλεφώνου 

διαθέτουν και κινητό τηλέφωνο, είναι πιθανό ότι ένας τελικός χρήστης ο οποίος επιθυµεί 
να καλέσει ένα άλλο τελικό χρήστη έχει την δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ ποιας 
πρόσβασης θα πραγµατοποιήσει την κλήση αυτή, αλλά και ποια υπηρεσία πρόσβασης 
του καλούµενου θα επιλέξει. Συνεπώς εάν θέλει να πραγµατοποιήσει µία κλήση προς 
έναν υπεραστικό προορισµό θα µπορεί να επιλέξει είτε να καλέσει τον συνδροµητή που 
επιθυµεί στο σταθερό του τηλέφωνο, είτε στο κινητό του. Συνεπώς  θα πρέπει να 
συγκριθούν τα τιµολόγια για κλήσεις από κινητό σε κινητό και από σταθερό σε σταθερό 
για υπεραστικές κλήσεις. Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει ότι µε βάση τα υφιστάµενα 
τιµολόγια είναι οικονοµικότερο να καλέσει κανείς από κινητό σε κινητό παρά από 
σταθερό ή κινητό σε σταθερό για υπεραστικές κλήσεις. Με βάση τα τιµολόγια αυτά είναι 
πιθανό να υπάρχει υποκατάσταση. 

 
Συµπερασµατικά η γενικότερη µεταβολή του όγκου των εξερχοµένων κλήσεων 

από σταθερό και κινητό αντανακλά την αύξηση στην συνολική ζήτηση για υπηρεσίες. Οι 
αύξηση αυτή δεν διανέµεται µεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αλλά την 
καρπώνεται στο µεγαλύτερο µέρος της η κινητή τηλεφωνία. Ειδικότερα, εάν εξαιρεθούν 
από την σύγκριση οι τοπικές κλήσεις, για τις οποίες το κόστος από σταθερό σε σταθερό 
είναι χαµηλότερο αλλά και ο όγκος συγκριτικά µε τις άλλες κατηγορίες είναι ιδιαίτερα 
µεγάλος, για το σύνολο σταθερών και κινητών κλήσεων για διεθνείς προορισµούς η 
αύξηση είναι καθαρά υπέρ των κινητών, ενώ ο όγκος των offnet κλήσεων των κινητών 
καθώς και των κλήσεων από κινητό προς σταθερό ΟΤΕ, οι οποίοι αυξάνουν σηµαντικά, 
είναι συγκρίσιµοι µε τον όγκο των υπεραστικών κλήσεων οι οποίοι παρουσιάζουν 
οριακή αύξηση.  

 
Με βάση τα παραπάνω εάν επιµεριστούν οι κλήσεις στις επιµέρους οµάδες και 

αντιµετωπιστούν ακολούθως ως ξεχωριστές αγορές µπορεί καθαρά να υποστηριχθεί στην 
σχετική αγορά διεθνών κλήσεων ότι η κινητή και σταθερή τηλεφωνία είναι εναλλάξιµες 
υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες, ενώ για υπάρχει τάση υποκατάστασης και στις 
σχετικές αγορές για τις υπεραστικές και περιορισµένα για τις τοπικές υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας (µε βάση τα τιµολογιακά προϊόντα κινητής τηλεφωνίας που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω) από την κινητή τηλεφωνία.  

 
 



 

 277

Ε3: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές κλήσεις και 
οι υπεραστικές κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές; 

 
Είναι σαφές ότι δεν µπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι υπάρχει δυνατότητα 

υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης µεταξύ τοπικών και εθνικών κλήσεων, όπως 
βέβαια είναι ιδιαίτερα περιορισµένη έως ελάχιστη η δυνατότητα υποκατάστασης 
ανάµεσα σε δύο οποιαδήποτε τηλεφωνήµατα µε διαφορετικούς αποδέκτες. Ωστόσο, η 
ΕΕΤΤ στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι οι υπάρχουν τιµολογιακές διαφοροποιήσεις 
που δεν επιτρέπουν την ένταξη αστικών και υπεραστικών κλήσεων σε µία ενιαία αγορά 
υπηρεσιών, κάνει χρήση των κοστολογικών στοιχείων του ΟΤΕ και µόνο χωρίς να 
παρουσιάσει τις χρεώσεις εναλλακτικών ώστε να παραθέσει µια πιο σφαιρική εικόνα των 
επικρατουσών τιµών για τους τελικούς καταναλωτές. Όπως είναι αναµενόµενο η τιµή της 
εθνικής κλήσης να εµφανίζεται υψηλότερη από αυτή της τοπικής για τον ΟΤΕ εφόσον 
αυτή αντανακλά το πραγµατικό κόστος διάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών ακολουθώντας 
την υποχρέωση κοστοστρέφειας στα τιµολόγια που του έχουν ήδη επιβληθεί. Αυτό όµως 
δεν ισχύει στον ίδιο βαθµό για τα τιµολόγια των άλλων παρόχων οι οποίοι παρέχουν flat 
rate τιµολόγια για όλες τις κλήσεις (τοπικές και υπεραστικές), αλλά και τα τιµολόγια των 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας για κλήσεις προς σταθερές θέσεις. Συνεπώς, η απορρέουσα 
εντύπωση περί διαφοροποίησης τιµολογίων διαφοροποιείται σηµαντικά αν ληφθεί υπόψη 
το σύνολο των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.  

 
Αποτέλεσµα είναι να θεωρηθεί ότι εν τέλει, το κατά πόσο οι δύο αυτές αγορές 

πρέπει να θεωρούνται ως διακριτές ή µη, εξαρτάται από τις δυνατότητες υποκατάστασης 
που επιτρέπουν οι διαθέσιµες τεχνολογίες και οι άλλες συνθήκες στις αγορές από την 
πλευρά της προσφοράς. Γενικά, και ιδιαίτερα µε τα δεδοµένα της Ελλάδας, µια 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται επιτυχώς για παράδειγµα στην αγορά για υπεραστικές 
τηλεφωνικές υπηρεσίες αλλά όχι στις τοπικές, δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι θα βρει 
επικερδές να µπει στην αγορά για τοπικά τηλεφωνήµατα αν υπάρχει µια SSNIP για τα 
τελευταία από έναν υποθετικό µονοπωλητή, παρόλο που τα απαιτούµενα περιουσιακά 
στοιχεία για την παροχή αστικής τηλεφωνίας για κάποιον που προσφέρει υπεραστική 
τηλεφωνία, µπορούν να αποκτηθούν χωρίς ιδιαίτερα σηµαντικό κόστος (αν ήδη δεν 
υπάρχουν). Ο σηµαντικότερος λόγος έγκειται στο ότι τα ποσοστά κέρδους φαίνονται 
χαµηλότερα στην αγορά για τοπικές υπηρεσίες από ότι για εθνικές καθώς η τεχνολογία 
στην δεύτερη περίπτωση επιτρέπει µικρότερη εξάρτηση από το υπάρχον δίκτυο του 
υφιστάµενου παρόχου, άρα ένα σηµαντικότερο µέρος των εσόδων, και συνακόλουθα των 
κερδών, παραµένει στην επιχείρηση που προσφέρει την υπηρεσία. Συνεπώς, οι συνθήκες 
ανταγωνισµού δεν κρίνονται ακόµη ως οµοιογενείς ανάµεσα στις αγορές. Αξίζει όµως να 
αναφερθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που εισήλθαν στην αγορά τηλεφωνικών υπηρεσιών τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προσφέρουν τώρα και υπηρεσίες τοπικής τηλεφωνίας. 
Όπως επίσης αναφέρει έκθεση της OFTEL για την Μ. Βρετανία «το επιχείρηµα ότι 
πρέπει να θεωρηθούν ως διακριτές οι αγορές για τοπικές και υπεραστικές κλήσεις ήταν 
περισσότερο ισχυρό από ότι σήµερα – στις σηµερινές συνθήκες η δραστηριοποίηση στην 
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αγορά για τοπικές κλήσεις είναι επικερδής». Παρόλο αυτά η OFTEL διατηρεί το 
διαχωρισµό µεταξύ των αγορών που ισχύει έως και σήµερα. Οι δύο παρατηρήσεις 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στο προσεχές µέλλον και στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανόν 
ότι θα ισχύει το τεστ της σχεδόν καθολικής υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς για 
τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Ωστόσο, η παρούσα οικονοµική κατάσταση 
κρίνεται τέτοια ώστε να δικαιολογεί τον διαχωρισµό των δύο αγορών. 

 
 
Ε4: Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι 

κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά; 
 
Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η ανάλυση της ΕΕΤΤ σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες των µη 

γεωγραφικών σταθερών αριθµών αποτελεί διακριτή αγορά προϊόντων δεν αποτυπώνει σε 
καµία περίπτωση την πραγµατική κατάσταση στην ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα οι 
σταθερές κλήσεις προς σταθερούς µη γεωγραφικούς αριθµούς  µπορούν να διακριθούν 
σε διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες δεν είναι ούτε λειτουργικά, ούτε τιµολογιακά 
εναλλάξιµες, ούτε µεταξύ τους, ούτε µε τις αστικές ή υπεραστικές κλήσεις από σταθερό 
τηλέφωνο. Συγκεκριµένα υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες: 
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται µε την χρήση των αριθµών µεριζόµενης χρέωσης  

one phone (801) και freephone (800), αναπτύχθηκαν µε στόχο να διευκολύνουν 
κλήσεις προς το ίδιο καλούµενο µέρος µε τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς, 
κυρίως για παρόχους υπηρεσιών για σκοπούς πωλήσεων, προώθησης προϊόντων και 
εφαρµογές υποστήριξης πελατών. Οι χρεώσεις προς τους αριθµούς αυτούς είναι 
αστική και χωρίς χρέωση αντίστοιχα. Συνεπώς οι κλήσεις προς τους αριθµούς αυτούς 
θα µπορούσαν να είναι τιµολογιακά εναλλάξιµες µε τις αστικές κλήσεις και όχι µε τις 
υπεραστικές κλήσεις. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση οι κλήσεις προς τους 
αριθµούς 800 και 801 δεν θα µπορούσαν να θεωρηθούν λειτουργικά υποκατάστατες 
των αστικών για τους καλούντες πελάτες. Συγκεκριµένα εάν εξετάζαµε κατά πόσο µη 
γεωγραφικοί αριθµοί, Freephone και Onephone, µπορούν να θεωρηθούν ως 
λειτουργικά εναλλάξιµες των τηλεφωνικών υπηρεσιών από σταθερή θέση, τότε από 
πλευράς ζήτησης, οποιαδήποτε δυνατότητα υποκατάστασης κρίνεται ανέφικτη 
εφόσον δεν ικανοποιούν τους ίδιους σκοπούς. Η κατηγορία Freephone αφορά 
αριθµούς από 800 που έχουν σχεδόν αποκλειστικά επιχειρήσεις και πληρώνει ο 
παραλήπτης ενώ η κατηγορία Onephone αριθµούς από 801 όπου αυτός που καλεί 
πληρώνει αστική χρέωση και ο παραλήπτης το υπόλοιπο. Συνεπώς µια SSNIP ενός 
υποθετικού µονοπωλητή τοπικών/εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών από σταθερή 
θέση δεν θα προκαλέσει καµία µετακίνηση των χρηστών σε κλήσεις προς τους 
συγκεκριµένους µη γεωγραφικούς αριθµούς. 

 
- Όµως τα τελευταία δύο περίπου χρόνια µία καινούργια υπηρεσία, γνωστή ως free 

internet, αναπτύχθηκε η οποία χρησιµοποιεί τους αριθµούς της σειράς 801 και την 
ιδιότητα τους η χρέωση προς την σειρά αυτή να είναι αντίστοιχη µε την αστική. Οι 
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υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες πρόσβασης στο internet, δεν αποτελούν κλήσεις 
µεριζόµενης χρέωσης αν και κάνουν χρήση αριθµού της σειράς αυτής, καθώς το 
κόστος της κλήσης το επωµίζεται εξ ολοκλήρου ο καλών και στο τιµολόγιο της 
κλήσης προς τους αριθµούς αυτούς περιλαµβάνεται τόσο το κόστος της κλήσης προς 
το internet, όσο και το κόστος της «συνδροµής» στο internet. Οι κλήσεις αυτές 
αποτελούν πλέον πάνω από το 92% του συνόλου των κλήσεων προς αριθµούς 801 
και ο όγκος των κλήσεων προς τους αριθµούς αυτούς αυξάνεται µε αλµατώδεις 
ρυθµούς. Συγκεκριµένα ο όγκος των κλήσεων προς τους αριθµούς “free internet” για 
το α’ εξάµηνο του 2006 έχει ανέλθει στα 567 εκατ. λεπτά περίπου, ενώ το α’ εξάµηνο 
του 2005 ήταν στα 253 εκατ. δηλαδή διπλασιάστηκε, ενώ οι κλήσεις προς  τους 
άλλους αριθµούς 801 το  α’ εξάµηνο του 2006 έχει ανέλθει στα 48 εκατ. λεπτά 
περίπου, ενώ το α’ εξάµηνο του 2005 ήταν στα 44 εκατ.  Οι κλήσεις προς την 
κατηγορία αυτών των αριθµών αποτελούν καθαρά κατηγορία κλήσεων περιεχοµένου 
και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι εναλλάξιµες ούτε µε αστικές ούτε µε 
υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο. 

 
- Οι κλήσεις προς αριθµούς ΕΠΑΚ, αποτελούν ειδική κατηγορία αριθµών που 

παρέχουν πρόσβαση στο internet. Τα ισχύοντα λιανικά τέλη ΕΠΑΚ του ΟΤΕ είναι 
σηµαντικά χαµηλότερα από τα τέλη για τοπικές κλήσεις. Η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι «η 
δοµή της τιµολόγησης χονδρικής, µαζί µε τη σχέση ανάµεσα στη χονδρική και 
λιανική τιµολόγηση, παίζουν σηµαντικό ρόλο και οι χονδρικές υπηρεσίες έχουν 
τέτοια δοµή που τα σχετικά εµπορικά πακέτα είναι βιώσιµα µόνο εάν ο πάροχος της 
υπηρεσίας (ISP – Internet Service Provider) έχει PoP στην περιφέρεια. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι ξεκάθαρο για την ΕΕΤΤ ότι τα περιθώρια κέρδους είναι επαρκή, 
δεδοµένης της απαιτούµενης επένδυσης σε PoPs, για να εγγυηθούν την είσοδο ως 
ανταπόκριση σε µία αύξηση τιµών όχι περισσότερο από 10%». Η αναφορά αυτή δεν 
είναι ακριβής. Πάροχος της υπηρεσίας ΕΠΑΚ είναι ο ΟΤΕ, η υπηρεσία αυτή 
αποτελεί λιανικό προϊόν του ΟΤΕ και όχι προϊόν χοντρικής. Οι πελάτες της 
υπηρεσίας είναι οι ISPs οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία internet µε συνδροµή. Το 
κόστος της κλήσης πληρώνεται από τον συνδροµητή στον ΟΤΕ. Είναι γνωστό στην 
ΕΕΤΤ, ότι το τιµολόγιο των κλήσεων προς αριθµούς ΕΠΑΚ παρέχεται από τον ΟΤΕ 
κάτω του πραγµατικού κόστους της υπηρεσίας, για λόγους που έχουν σχέση καθαρά 
µε την εθνική πολιτική για την ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα. Η ΕΕΤΤ δεν έχει 
προσπαθήσει να επιβάλλει αυξήσεις στις τιµές αυτές, ώστε να µην δηµιουργείται 
αυτή η στρέβλωση στην αγορά και να αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός, αλλά αντίθετα 
όταν ο ΟΤΕ είχε προτείνει την αύξηση της τιµής του ΕΠΑΚ, είχε συστήσει στον 
ΟΤΕ µε ανακοίνωσή της να µην πραγµατοποιήσει τις σχετικές αυξήσεις (∆ελτίου 
Τύπου 17/11/2005 ΕΕΤΤ: η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι «η απότοµη αύξηση του κόστους σε 
όσους πολίτες χρησιµοποιούν σήµερα υπηρεσία ΕΠΑΚ δε συµβαδίζει µε την 
προαγωγή της χρήσης του ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα, υπό την παρούσα κατάσταση. 
Επίσης, κρίνει άστοχο να επιβαρύνονται όσοι δεν έχουν άλλη επιλογή πρόσβασης 
επειδή είναι εγκατεστηµένοι σε περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται σήµερα η 
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δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης»). Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο ΟΤΕ 
δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή χονδρικά. Ο ΟΤΕ έχει παραστεί σε ακροάσεις, 
ύστερα από καταγγελίες από άλλους παρόχους, για την µη παροχή της υπηρεσίας σε 
επίπεδο χονδρικής και έχει δικαιωθεί. Είναι προφανές ότι ανταγωνισµός σε αυτή την 
κατηγορία των κλήσεων µε αυτούς τους όρους δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. 
Επίσης ο όγκος των κλήσεων της κατηγορίας αυτής είναι πολύ µεγάλος, ισοδύναµος 
µε τον όγκο των αστικών κλήσεων (του ΟΤΕ) και κατά πολύ µεγαλύτερος των 
υπεραστικών. Συγκεκριµένα για το α΄ εξάµηνο του 2006 ο όγκος της διάρκειας των 
κλήσεων (σε λεπτά) προς αριθµούς ΕΠΑΚ ήταν 5,4 δισεκατ περίπου, ενώ το α’ 
εξάµηνο του 2005 ήταν 6,4 δισεκατ. Ο όγκος των κλήσεων αυτών µειώνεται κυρίως 
λόγω της αύξησης της διείσδυσης του ADSL. Με βάση τα παραπάνω δεν είναι 
δυνατόν οι κλήσεις από σταθερό σε αριθµούς ΕΠΑΚ και οι υπεραστικές κλήσεις από 
σταθερό σε γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων Το 
να συµπεραίνει η ΕΕΤΤ ότι η κατηγορία των κλήσεων ΕΠΑΚ και οι υπεραστικές 
κλήσεις από σταθερό σε γεωγραφικούς αριθµούς ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 
προϊόντων, φαίνεται ως µία εσκεµµένη προσπάθεια της ΕΕΤΤ να αποδείξει ότι το 
µερίδιο του ΟΤΕ στην αγορά των υπεραστικών κλήσεων είναι υπέρογκο, 
υπερεκτιµώντας την εκτίµηση της δεσπόζουσας θέσης του για να επιβάλλει 
αυστηρότερα ρυθµιστικά µέτρα.  

 
- Οι κλήσεις προς αριθµούς προστιθέµενης αξίας της σειράς 90, καθώς και οι 

κλήσεις προς ορισµένες κατηγορίες ολιγοψήφιων αριθµών αποτελούν καθαρά 
κλήσεις σε υπηρεσίες περιεχοµένου, τα τιµολόγια των οποίων είναι κατά πολύ 
ακριβότερα από αυτά των αστικών, υπεραστικών και των περισσότερων διεθνών 
προορισµών, κυρίως ως αναφορά τις κλήσεις προς αριθµούς 90 και συνεπώς 
αποτελούν καθαρά διακριτή αγορά προϊόντων. 

 
Συµπερασµατικά ο ΟΤΕ θεωρεί ότι οι κλήσεις προς αριθµούς: 

- 800 και 801 
- ΕΠΑΚ 
- 90 και οι ολιγοψήφιοι 

αποτελούν διακριτές αγορές τόσο µεταξύ τους όσο και µεταξύ των σχετικών 
αγορών των αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων.  

 
 
Ε5: Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει κανείς ότι το VoIP ανήκει στην 

ίδια σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως παρέχετε στην ΕΕΤΤ 
ότι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά µε την εξέλιξη και έναρξη αυτών των 
υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής που παρέχονται µέσω πλατφόρµας IP δια της 
χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα. 
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Σχετικά µε την ανάλυση και τα συµπεράσµατα της ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τις 
υπηρεσίες VoIP και το κατά πόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι ή όχι λειτουργικά 
υποκατάστατες των υπηρεσιών της σταθερής τηλεφωνίας, η ΕΕΤΤ έχει διεξάγει ήδη 
σχετική διαβούλευση, όπου ο ΟΤΕ είχε παρουσιάσει µία εκτεταµένη τοποθέτηση, αλλά 
τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης δεν έχουν γίνει γνωστά.  

 
Το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου της διαβούλευσης για την ανάλυση των 

σχετικών αγορών 3-6, στο σχετικό κεφάλαιο είναι µεταφορά των βασικότερων 
συµπερασµάτων της διαβούλευσης αναφορικά µε την Παροχή Υπηρεσιών “Voice Over 
Internet Protocol (VoIP)”. Ο ΟΤΕ έχει τεκµηριώσει ότι ο διαχωρισµός που κάνει η ΕΕΤΤ 
µεταξύ managed και unmanaged είναι απλουστευτικός και δεν µπορεί να γενικευτεί. Τα 
περισσότερα ευρυζωνικά δίκτυα (είτε µέσω χαλκού είτε ασύρµατα) δεν αποκλείουν την 
νοµαδικότητα, συνεπώς η πληροφορία CLI δεν επαρκεί στον εντοπισµό της θέσης 
ανεξάρτητα εάν η υπηρεσία είναι managed ή unmanaged.  

 
Ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες VoIP που παρέχονται µέσω της 

ευρυζωνικής πρόσβασης του δικτύου του ΟΤΕ, έτσι όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και 
αναπτυχθεί, δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί η νοµαδικότητα και ούτε να εξασφαλιστεί 
η σωστή παροχή των πληροφοριών θέσης του καλούντος συνδροµητή στο κέντρο 
διαχείρισης κλήσεων εκτάκτου ανάγκης (emergency calls). Αυτός είναι ο βασικότερος 
λόγος, µεταξύ άλλων, για τους οποίους δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες VoIP που 
παρέχονται µέσω της ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ, να προσφέρουν στον τελικό 
χρήστη τις δυνατότητες της κλασικής τηλεφωνίας. Είναι πραγµατικά δυνατόν, όπως 
αναφέρει και η ΕΕΤΤ να υπάρχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις managed υπηρεσιών 
VoIP που παρέχονται στον χρήστη µαζί µε την ευρυζωνική σύνδεση πάνω από 
αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο και οι οποίες να µπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατα της 
κλασικής τηλεφωνίας και οι περιπτώσεις αυτές είναι περιορισµένες. Συνεπώς το 
συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι οι κλήσεις µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας δεν αποτελούν 
ξεχωριστή αγορά, αφορά µόνο την κατηγορία των κλήσεων VoIP µέσω ευρυζωνικής 
σύνδεσης πάνω από αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο, ο αριθµός των οποίων είναι πολύ 
χαµηλός, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες VoIP δεν µπορούν να ενταχθούν στην αγορά 
αστικών ή υπεραστικών ή διεθνών κλήσεων. Με βάση τα παραπάνω θα ήταν σωστότερο 
εάν οι VoIP κλήσεις δεν εντάσσονταν σε µία από τις υπό διαβούλευση σχετικές αγορές, 
ενώ παράλληλα η ΕΕΤΤ θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και αν 
είναι απαραίτητο θα µεταβάλλει τον ορισµό της σε µελλοντική ανάλυση. 

 
 
Ε6: Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες; 
 
Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τις Σχετικές Αγορές 

προτείνει κατ’ αρχήν τη διάκριση µεταξύ οικιακών και µη-οικιακών πελατών βασιζόµενη 
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στις διαφοροποιήσεις των όρων παροχής των υπηρεσιών αυτών καθώς και στη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης µεγαλύτερων οικονοµιών κλίµακας και σκοπού εκ µέρους 
των παρόχων στοχεύοντας σε πελάτες µε υψηλότερες δαπάνες ανά σύνδεση πρόσβασης. 
Βασιζόµενοι σε αυτή την καταρχήν τοποθέτηση πρέπει να εξετάσουµε τις αγορές για τις 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς 
χρήστες ως προς την υποκατάσταση τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς 
προσφοράς.  

 
Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς 

και µη-οικιακούς πελάτες δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατες διότι οι υπηρεσίες έχουν 
διακριτά φυσικά χαρακτηριστικά (οριζόντια και κάθετα), τρόπο διάθεσης, τόπο διάθεσης 
και συνθήκες παροχής ανάλογα µε την κατηγορία πελατών στην οποία απευθύνονται. 

 
Οι πάροχοι δραστηριοποιούνται στην αγορά των µη οικιακών πελατών 

εγκαθιστώντας υποδοµή στις περιοχές όπου η συγκέντρωση των µη-οικιακών πελατών 
είναι υψηλή, όπως φαίνεται και από τα αστικά κέντρα του ΟΤΕ, τόσο της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, που έχουν επιλέξει οι πάροχοι να προχωρήσουν σε συνεγκαταστάσεις 
(π.χ. Αµπελόκηποι 13, Αθηνάς 11, ∆.Μ.ΟΤΕ 9, Καλλιθέας 7, Χαλάνδρι 7, 
Ακρόπολη 6, Ερµού Θεσσαλονίκης 6 κλπ.), όχι γιατί τα κόστη που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση πρόσθετων συνδέσεων µεταξύ ήδη εγκατεστηµένων δικτύων είναι 
χαµηλότερα, αλλά γιατί µπορούν να προσεγγίσουν µε σηµαντικά εκπτωτικά τιµολόγια 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µε υψηλότερες δαπάνες ανά σύνδεση πρόσβασης. 
Επιπρόσθετα οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν σε επιχειρήσεις υπηρεσίες µέσω 
συνδέσεις ΣΑΠ. Με βάση δηµόσια διαθέσιµα στοιχεία της Forthnet και Tellas οι 
συνδέσεις αυτές αριθµούσαν γύρω στις 600 το 2004 (την πλειονότητα των οποίων 
προσφέρει η Forthnet) και αφορούν αποκλειστικά τις περιοχές της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης σε µη-οικιακούς πελάτες. 

 
Οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν τιµολογιακά πακέτα µε σηµαντικές εκπτώσεις 

σε µη οικιακούς χρήστες µέσω της υπηρεσίας επιλογής/ προεπιλογής φορέα. Σε 
περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες µέσω υποδοµών πρόσβασης την οποία οι ίδιοι 
µπορούν να ελέγξουν (π.χ. µέσω ΣΑΠ, ή αδεσµοποιηµένου τοπικού βρόχου ή 
µισθωµένης γραµµής) χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες (π.χ ΙΡ) για την δροµολόγηση των 
κλήσεων, επιτυγχάνοντας ακόµη περισσότερο διαφοροποιηµένες τιµολογιακά υπηρεσίες. 
Ο βασικός παράγοντας για τις διαφοροποιήσεις αυτές είναι ο µεγάλος όγκος της κίνησης 
τον οποίο επιτυγχάνουν κατά κανόνα οι µη-οικιακοί πελάτες.  

 
Οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες 

διαφοροποιούνται σηµαντικά δεδοµένου ότι τόσο ο τοµέας των πωλήσεων όσο και το 
µάρκετινγκ όλων των παρόχων προσεγγίζουν µε διαφορετική στρατηγική κάθε επιµέρους 
κατηγορία πελατών (π.χ. διαφορετική παραποµπή στην ιστοσελίδα των παρόχων, 
διαφορετικά διαφηµιστικά φυλλάδια, ώρες και όρους εξυπηρέτησης κ.ά.). 
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Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να έχει µελετήσει 

διεξοδικά τις διαφορές σχετικά µε τις οικονοµίες κλίµακας και σκοπού για την παροχή 
υπηρεσιών σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες, συλλέγοντας στοιχεία από όλους 
τους παρόχους προκειµένου να βγάλει τα σχετικά συµπεράσµατα. Ήδη ο ΟΤΕ, όπως 
αναφέρει στο κείµενο της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ, έχει διαθέσει κάποια στοιχεία σχετικά 
µε την διαφοροποίηση οικιακών και µη-οικιακών πελατών ενώ στα πλαίσια του 
κοστολογικού του ελέγχου έκανε κάποιες προσεγγίσεις κατηγοριοποιώντας τους πελάτες 
τους βάσει των «εξ’ ιδίοις»  χαρακτηρισµό τους. Για να θεωρηθούν αντικειµενικά τα 
κριτήρια, µέσω των οποίων οι πάροχοι κατηγοριοποιούν τους πελάτες σε οικιακούς ή µη-
οικιακούς η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να έχει προβεί σε περιγραφή αντικειµενικών κριτηρίων, 
έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ να ακολουθούσαν τις 
εγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές και να παρείχαν τα απαιτούµενα στοιχεία. 

 
Τέλος, ο ΟΤΕ δεν διακρίνει τους πελάτες τους σε οικιακούς µη-οικιακούς ως 

προς τα τιµολόγια διότι είναι πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας και έχει υποχρέωση να έχει 
γεωγραφικά εξοµοιωµένα τιµολόγια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η διαφοροποίηση 
προκύπτει έµµεσα από την διαφοροποίηση των εκπτώσεων που προσφέρει στα 
εκπτωτικά πακέτα που διαθέτει, όπου ο πελάτης µπορεί να επωφεληθεί µε βάση τις 
κατηγορίες των κλήσεων που πραγµατοποιεί καθώς και τον όγκο της κίνησης για κάθε 
κατηγορία. Π.χ. ένας µη οικιακός πελάτες πραγµατοποιεί περισσότερες διεθνείς κλήσεις 
συνεπώς θα ενδιαφερθεί από τα πακέτα εκπτώσεων που προσφέρουν εκπτώσεις για τις 
κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς. 

 
Συµπερασµατικά ο ΟΤΕ θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές προσφοράς 

όσον αφορά την παροχή συνδέσεων λιανικής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες και σε 
µη-οικιακούς χρήστες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποτυπωθεί από την ρυθµιστική 
αρχή, η οποία είναι ο φορέας που έχει την δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία από όλους 
τους παρόχους και να προχωρήσει σε βαθύτερη µελέτη. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι εάν είχε 
πραγµατοποιηθεί µία τέτοια ενδελεχής µελέτη θα είχαν προκύψει αρκετά στοιχεία που να 
στοιχειοθετήσουν ότι οι σχετικές αγορές µεταξύ οικιακών και µη οικιακών πελατών είναι 
διακριτές. 

 
 
Ε7: Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην Ελλάδα; 
 

Ο ΟΤΕ συµφωνεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την παροχή λιανικών 
κλήσεων, είναι εθνική στο εύρος της και συνίσταται σε ολόκληρη την Ελληνική 
επικράτεια. 
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Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης σχετικά µε την Ανάλυση Αγοράς και τις 

Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις 

 
 
Ε8: Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στις υπό 

εξέταση αγορές; 
 
Ο ΟΤΕ δεν συµφωνεί µε την ανάλυση των σχετικών αγορών της ΕΕΤΤ για τις 

σχετικές αγορές των υπεραστικών και των διεθνών κλήσεων. Συγκεκριµένα: 
 
α. Ανάλυση της αγοράς των υπεραστικών κλήσεων  
 
Η ΕΕΤΤ για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς των υπεραστικών κλήσεων, 

συµπεριλαµβάνει εκτός των υπεραστικών κλήσεων προς γεωγραφικούς αριθµούς και 
κλήσεις προς άλλες κατηγορίες άλλων αριθµών, συγκεκριµένα 800 και 801, ΕΠΑΚ, 90 
και ολιγοψήφιους. Ο ΟΤΕ θεωρεί, όπως παρουσίασε αναλυτικά στην τοποθέτηση του ως 
αναφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς υπεραστικών κλήσεων, ότι η 
επιχειρηµατολογία της ΕΕΤΤ που προτείνει την ενσωµάτωση των κλήσεων προς τις 
υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των αριθµών αυτών στην σχετική αγορά των 
υπεραστικών κλήσεων, δεν ευσταθεί. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η σχετική αγορά των 
υπεραστικών κλήσεων δεν περιλαµβάνει τις κλήσεις προς τους µη γεωγραφικούς 
σταθερούς αριθµούς και περιορίζεται µόνο στις κλήσεις προς γεωγραφικούς 
προορισµούς µε υπεραστική χρέωση.  

 
Ως αναφορά την σχετική αγορά διεθνών κλήσεων, ο ΟΤΕ ανέλυσε ότι η κινητή 

και σταθερή τηλεφωνία είναι εναλλάξιµες υπηρεσίες για τις κλήσεις προς διεθνείς 
προορισµούς για τους τελικούς χρήστες. 

 
Με βάση την πρόταση του ΟΤΕ για τον ορισµό των σχετικών αγορών, το µερίδιο 

του ΟΤΕ µε βάση τον όγκο κίνησης ανήλθε το α’ εξάµηνο του 2005 για τις αγορές 
αστικής, υπεραστικής και διεθνούς κίνησης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Α’ εξάµηνο 2005 % ΟΤΕ 

Αστική  73.55 

Υπεραστική 66.46 

∆ιεθνής,  

συµπεριλαµβανοµένης κίνησης 

µέσω καρτών και κίνησης που εκκινεί 

από κινητό προς διεθνείς προορισµούς 

36.39 
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Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΕΤΤ, µε 

βάση τα οποία γίνεται η ανάλυση της αγοράς είναι στοιχεία του α’ εξαµήνου του 
2005, ενώ ήδη βρισκόµαστε στο β’ εξάµηνο του 2006, δηλαδή παλαιότερα του ενός 
έτους. Η πραγµατοποίηση ανάλυσης αγορών µε στοιχεία που δεν επικαιροποιηµένα 
είναι δυνατόν να στρεβλώσουν σηµαντικά τα συµπεράσµατα ως προς το επίπεδο 
ανάπτυξης του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές και να οδηγήσουν σε επιβολή 
µην αναλογικών ρυθµιστικών µέτρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι, σύµφωνα 
και µε τα στοιχεία της ΕΕΤΤ ο εξερχόµενος όγκος κίνησης από κινητό προς διεθνείς 
προορισµούς αυξήθηκε από 179.530.281 λεπτά το α’ εξάµηνο του 2005 σε 
250.887.107 το β’ εξάµηνο του 2005, δηλαδή αύξηση της τάξης του 40%.  

 
Αν και ο απορρέων βαθµός συγκέντρωσης κρίνεται υψηλός κυρίως στην αγορά 

αστικών κλήσεων αυτό που έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία είναι να εξεταστεί η δυναµική 
εξέλιξη των συνθηκών αγοράς. Συνεπώς στις υπό εξέταση αγορές για τηλεφωνικές 
υπηρεσίες πρέπει να αξιολογηθούν τα εµπόδια εισόδου και, ειδικότερα, το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος εισόδου, το αν απαιτούνται τεχνολογίες στις οποίες υπάρχει 
περιορισµένη πρόσβαση, ποιο είναι το κόστος αλλαγής παρόχου για τους πελάτες καθώς 
και η δύναµη του σήµατος  (brand name) και το πλεονέκτηµα φήµης για την επιχείρηση 
που έχει το µεγαλύτερο µερίδιο.  Μια τέτοια ανάλυση είναι σηµαντική για την 
αξιολόγηση των µελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης ανταγωνισµού στην αγορά 
τηλεφωνικών υπηρεσιών τόσο για οικιακούς όσο και µη οικιακούς χρήστες.  

 
Γενικά, για την αξιολόγηση των εµποδίων εισόδου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι υπάρχει αποτελεσµατική ρύθµιση των χονδρικών αγορών διασύνδεσης (επιλογή, 
προεπιλογή, συλλογή, τερµατισµός και διαβίβαση κλήσεων) και µισθωµένων γραµµών 
στο υπάρχον δίκτυο, τα εµπόδια εισόδου στη λιανική αγορά υπηρεσιών που αφορούν 
στις απαιτούµενες τεχνολογίες και υποδοµές, κρίνονται χαµηλά, η ένταση δηλαδή του 
δυνητικού/ τεχνολογικού ανταγωνισµού είναι µεγάλη. Με την επιβολή ρυθµιστικών 
µέτρων στις αγορές αυτές σε επίπεδο χοντρικής, οι συνδροµητές του δικτύου πρόσβασης 
του ΟΤΕ είναι προσβάσιµοι από τους διάφορους εναλλακτικούς παρόχους, ενώ το 
κόστος που χρειάζεται να αναληφθεί από την πλευρά των διαφόρων παρόχων για την 
απόκτηση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών 
τοπικών/ εθνικών και διεθνών κλήσεων µπορεί να µετριαστεί καθώς δεν είναι 
απαραίτητο να διαθέτουν άκρο-προς-άκρο ιδιόκτητες υποδοµές. Συνεπώς οι πάροχοι 
µπορούν να κάνουν χρήση του υπάρχοντος δικτύου κορµού του ΟΤΕ χωρίς να είναι 
αναγκαίο να προβούν οι ίδιοι σε επιπλέον πολυδάπανες επενδύσεις.  

 
Σχετική µε την παραπάνω διαπίστωση είναι και η παρατήρηση ότι, σε σύγκριση 

µε το κόστος εισόδου στην αγορά πρόσβασης, το κόστος εισόδου στην αγορά 
υπηρεσιών, δεδοµένης της εξασφάλισης της πρόσβασης είναι µικρότερο. Τόσο οι 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις µιας τέτοιας εισόδου είναι χαµηλότερες, όσο και το 
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κόστος αλλαγής παρόχου για τους καταναλωτές (οι οποίοι µπορούν να προ- επιλέξουν, 
χωρίς πρόσθετες επενδύσεις για τους ίδιους, έναν εναλλακτικό πάροχο για τµήµα των 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, π.χ. κλήσεις προς κινητά, και έναν άλλο πάροχο για κάποιες 
άλλες υπηρεσίες). Χαρακτηριστικά, είναι γεγονός ότι οι υπάρχουσες ρυθµίσεις 
απλοποιούν την διαδικασία Προεπιλογής Φορέα καθιστώντας την µετάβαση από έναν 
πάροχο σε έναν άλλο πολύ εύκολη. Έτσι το αρχικό κόστος που θα πρέπει να υποστεί 
κάποιος αν θελήσει να αλλάξει πάροχο είναι πολύ µικρό έως µηδενικό και επιπλέον δεν 
υπάρχουν µακροπρόθεσµα δεσµευτικά συµβόλαια ή οποιεσδήποτε άλλου τύπου 
δεσµεύσεις που να καθιστούν την αλλαγή παρόχου χρονοβόρα η δαπανηρή.    

 
Από έρευνα του ΟΤΕ, παρατηρείται µία σχετικά αυξανόµενη τάση των 

νοικοκυριών να επιλέγουν κάποιον άλλο πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών θεωρώντας ότι 
οι εναλλακτικοί πάροχοι προσφέρουν καλύτερες τιµές/ εκπτώσεις σε σύγκριση µε αυτές 
του ΟΤΕ, καθώς και καλύτερες προσφορές/ εκπτώσεις για διεθνείς κλήσεις, κλήσεις 
προς κινητά καθώς και υπεραστικές κλήσεις . Στο γεγονός αυτό σηµαντικό ρόλο παίζει 
το γεγονός ότι η Προεπιλογή Φορέα γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα, εκµηδενίζοντας 
τον όποιο τύπο φραγµού στην εναλλαγή («switching cost»). Με δεδοµένες τις ανωτέρω 
διαπιστώσεις, εφόσον υπάρχει ρύθµιση που επιτρέπει χρήση του δικτύου, κρίνεται ότι το 
σηµαντικότερο µέρος του κόστους εισόδου αφορά δαπάνες διαφήµισης και προώθησης, 
ιδιαίτερα για να αντισταθµιστεί το πλεονέκτηµα φήµης του ΟΤΕ.  

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και ο δυνητικός ανταγωνισµός που 

αντιµετωπίζει ένας πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από έναν πάροχο κινητής 
τηλεφωνίας. Πέρα από την µεγάλη εξάπλωση του αριθµού συνδέσεων της κινητής 
τηλεφωνίας γεγονός είναι ότι τα κινητά δεν χρησιµοποιούνται από τους χρήστες µόνο 
όταν αυτοί βρίσκονται σε κίνηση και όχι σε σταθερή θέση, αλλά ανταγωνίζονται την 
σταθερή τηλεφωνία και µέσα στο σπίτι σε αξιοσηµείωτο ποσοστό (20% ή και 
περισσότερο) για τις αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις, ενώ για τις κλήσεις προς 
κινητά το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ µεγαλύτερο (περίπου 60%). Έτσι, παρόλο που 
ακόµη οι τιµές των κλήσεων από κινητά κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά 
της σταθερής τηλεφωνίας, τα διάφορα πακέτα κινητής τηλεφωνίας γίνονται ολοένα και 
περισσότερο ελκυστικά στους καταναλωτές φτάνοντας ακόµη και στο σηµείο να 
συµφέρει κάποιον χρήστη που πραγµατοποιεί µεγάλο όγκο τηλεφωνηµάτων να κάνει 
χρήση µόνο κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, εµφανής είναι και η προσπάθεια των 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να προσφέρουν προϊόντα µε χαρακτηριστικά σταθερής 
τηλεφωνίας, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα “και στο σπίτι 
σταθερά µε Vodafone”, “Επιλογή ΤΙΜ προς Σταθερά”, “Cosmote προς Σταθερά”. 

 
Επιπρόσθετα όπως είχαµε αναφέρει στην προηγούµενη ενότητα, σε διάφορες 

χώρες υπάρχει ήδη µια τάση σύγκλισης των προϊόντων σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Η ανάπτυξη 3G κινητών δικτύων µπορεί να επηρεάσει το κατά πόσο τα 
κινητά δίκτυα µπορούν να παρέχουν µια ποικιλία φωνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
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δεδοµένων χρησιµοποιώντας µία και µόνο πλατφόρµα. Επιπλέον, στο µέλλον, η 
περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας θα µπορεί να παρέχει υπηρεσίες φωνής και 
δεδοµένων στον κάτοχο ενός κινητού τηλεφώνου καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο το 
κινητό στενό υποκατάστατο των υπηρεσιών που προσφέρει η σταθερή τηλεφωνία κάτι 
που θα σήµαινε ότι θα αυξάνονταν σηµαντικά η υποκαταστασιµότητα των σταθερών και 
των κινητών τηλεφωνικών υπηρεσιών.  

 
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση των µη-οικιακών χρηστών, υπό 

την υπόθεση ρύθµισης της αντίστοιχης χονδρικής, τα εµπόδια εισόδου κρίνονται ως 
χαµηλά και εστιάζονται κυρίως στο κόστος για την απόκτηση ενός ισχυρού brand name 
το οποίο είναι απαραίτητο ιδιαίτερα για την προσέγγιση µεγάλων µη-οικιακών πελατών. 
Είναι γεγονός ότι η πολύχρονη παρουσία του ΟΤΕ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είχε 
σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας πολύ καλής σχέσης µε τους πελάτες του. Παρόλο 
αυτά η δυναµική είσοδος νέων επιχειρήσεων και σε αυτήν την αγορά είναι 
πραγµατικότητα. Έτσι, αρκετές εταιρίες έχουν καταφέρει να αποσπάσουν ένα αρκετά 
µεγάλο µέρος της αγοράς των µεγάλων µη-οικιακών πελατών, παρά το µικρό χρονικό 
διάστηµα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, και όχι µόνο έχουν την 
δυνατότητα να το διατηρούν αλλά από τα διαθέσιµα στοιχεία φαίνεται ότι διαχρονικά το 
αυξάνουν µε σηµαντικούς ρυθµούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Τellas έχει το α’ 
εξάµηνο του 2005 µερίδιο 8% όσον αφορά τα έσοδα, παρουσιάζοντας 117% αύξηση σε 
σχέση µε το β’ εξάµηνο του 2003.  

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι για την προσφορά ενός 

ολοκληρωµένου φάσµατος υπηρεσιών σε µεγάλους µη-οικιακούς πελάτες είναι 
προτιµότερη η απόκτηση, από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων, δικτύου 
πρόσβασης (SDSL ή ΣΑΠ ή Οπτικές Ίνες) κάτι το οποίο απαιτεί αρκετά µεγαλύτερο 
κόστος. Επίσης, όσον αφορά το κόστος εναλλαγής αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι το 
κόστος αλλαγής προµηθευτή ανά µονάδα χρήσης είναι χαµηλότερο για µεγαλύτερους 
χρήστες. Επίσης ένα πολύ σηµαντικό σηµείο είναι ότι οι πάροχοι αναζητούν κατά πρώτο 
λόγο τους µεγάλους µη-οικιακούς χρήστες.   

 
Τέλος, όσον αφορά το δυνητικό ανταγωνισµό, όπως και στην περίπτωση της 

αγοράς τοπικών/ εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών για οικιακούς και µικρούς µη-
οικιακούς χρήστες, και αυτή η αγορά απειλείται από την αγορά κινητής τηλεφωνίας, 
αλλά και από τις εξελίξεις της τεχνολογίας όσον αφορά τις κλήσεις µέσω αξιοποίησης 
του internet. Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι τα διάφορα πακέτα/ προγράµµατα των 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας έχουν γίνει πολύ ελκυστικά για τους µεγάλους µη-
οικιακούς χρήστες, προσφέροντας δωρεάν χρόνο οµιλίας, χαµηλές χρεώσεις προς 
σταθερά τηλέφωνα, δωρεάν ενδοεταιρική επικοινωνία, ακόµη και δυνατότητα για λήψη 
fax, σύνδεση on line και πολλές άλλες υπηρεσίες που προσφέρονταν µόνο µέσω 
σταθερής τηλεφωνίας. 
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξετάσουµε αν η δύναµη των αγοραστών είναι τέτοια 
ώστε να αποτελεί ένα ισχυρό περιορισµό  στη επιθυµία µιας επιχείρησης να αυξήσει τις 
τιµές των προϊόντων/ υπηρεσιών της. Η ισχύς του ΟΤΕ και των υπολοίπων 
εναλλακτικών παρόχων στις αγορές τηλεφωνικών υπηρεσιών στους οικιακούς και 
µικρούς µη-οικιακούς χρήστες, αναµένεται γενικά να είναι µεγαλύτερη από ότι στους 
µεγάλους µη-οικιακούς, στο βαθµό που οι πρώτοι δεν έχουν µεγάλη αγοραστική (και άρα 
διαπραγµατευτική) δύναµη. Αυτή η διαπραγµατευτική δύναµη εκφράζεται κυρίως µέσω 
του σχετικά χαµηλότερου κόστους αναζήτησης και αλλαγής προµηθευτή που έχουν οι 
µεγάλοι µη-οικιακοί χρήστες, οι οποίοι µπορούν να αναζητούν και «πακέτα» υπηρεσιών 
αλλά και να επιλέγουν προµηθευτή ανάλογα µε την κάθε υπηρεσία που αγοράζουν. Για 
αυτόν τον λόγο η ΣΙΑ στην αγορά για µεγάλους µη-οικιακούς αναµένεται να είναι 
σχετικά µικρότερη. 

 
Από όλα τα παραπάνω θεωρούµε ότι υπό καθεστώς ρύθµισης των χονδρικών 

αγορών διασύνδεσης και µισθωµένων γραµµών, η ένταση του δυνητικού/ τεχνολογικού 
ανταγωνισµού στην αγορά αστικών και υπεραστικών κλήσεων είναι πολύ υψηλή, 
χαρακτηριζόµενη από χαµηλά εµπόδια εισόδου. Αυτό συνεπάγεται ότι ο ΟΤΕ παρόλο 
που κατέχει ένα σχετικά υψηλό µερίδιο σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες δεν έχει 
Σηµαντική Ισχύ στην υπό εξέταση αγορά καθώς δεν θα έχει την δυνατότητα να προβεί 
µακροχρόνια σε αύξηση της τιµής του πολύ πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο εφόσον 
θα αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό όχι µόνο από τις ήδη υπάρχουσες ή από τις 
δυνητικά εισερχόµενες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και από τις εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας (αυτό µπορεί να συµβεί είτε µε την είσοδο των εταιριών αυτών στην 
αγορά σταθερής τηλεφωνίας είτε µε την στροφή των καταναλωτών σε µεγαλύτερη χρήση 
κινητών τηλεφώνων).    

 
Όσον αφορά την αγορά διεθνών κλήσεων θεωρούµε ότι εκεί ο ανταγωνισµός  

έχει ήδη αναπτυχθεί και αναµένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς νέοι πάροχοι θα 
εισέρχονται και οι υπάρχοντες θα εδραιώνονται, αλλά όχι µε δραστικές αλλαγές όπως 
αυτές που σηµειώθηκαν κατά την αρχική είσοδο εναλλακτικών παρόχων στην αγορά. Η 
παράµετρος που κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί περισσότερο θα είναι η 
τιµολόγηση, αφού είναι ήδη εµφανείς οι πιέσεις για χαµηλότερες χρεώσεις µεταξύ των 
παρόχων. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει µειωτικά και το µέγεθος της αγοράς σε 
έσοδα, τάση που θα µπορούσε να αντισταθµιστεί από αύξηση στην κίνηση µόνο µέσω 
χρονοκαρτών, ενώ αναµένεται µια σχετική επέκταση των µειώσεων που οφείλονται σε 
υποκατάσταση των διεθνών κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο µε κλήσεις από κινητά ή 
γενικότερα µε επικοινωνία µέσω Internet (messaging και email). Αξιοσηµείωτη είναι 
εδώ, η ραγδαία µείωση του µεριδίου του ΟΤΕ που λόγω του έντονου δυνητικού 
ανταγωνισµού, ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΤ µειώθηκε µέσα σε λιγότερο 
από τρία χρόνια από 93,27% το 2002 σε 49,58% το α’ εξάµηνο του 2005 και εάν 
συµπεριληφθεί και ο όγκος κίνησης που εκκινεί από κινητό προς διεθνείς προορισµούς 
τότε αντιστοιχεί για το α’ εξάµηνο του 2005 στο 36.39%. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η δραστική 
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αυτή µείωση του µεριδίου του στην σχετική αγορά των κλήσεων προς διεθνείς 
προορισµούς είναι καταφανής απόδειξη ότι η αγορά υπόκειται σε ανταγωνισµό και ο 
ΟΤΕ δεν διαθέτει σε καµία περίπτωση Σηµαντική Ισχύ στην αγορά αυτή. Αναφορές της 
ΕΕΤΤ, µε βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κείµενο της ανάλυσης ότι «το 
επίπεδο του µεριδίου αγοράς ωστόσο υποδηλώνει ξεκάθαρα ‘δεσπόζουσα θέση’ ελλείψει 
πειστικών αποδείξεων από άλλους παράγοντες ότι η αγορά υπόκειται σε ανταγωνισµό» 
προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη µε την απλοϊκότητά του και την έλλειψη οποιασδήποτε 
επιχειρηµατολογίας!  

 
 
Ε9: Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια τιµής; Συµφωνείτε ότι δεν θα 

πρέπει να επιβληθούν ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών και τις 
διεθνείς κλήσεις;  

 
Στην αγορά «∆ηµοσίως διαθεσίµων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση», τόσο για οικιακούς, όσο και για µη-
οικιακούς χρήστες, το µερίδιο του ΟΤΕ, τόσο σε όρους κίνησης όσο και σε όρους 
εσόδων µειώνεται συνεχώς και η µείωση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των κλήσεων, 
ιδιαίτερα δε των µη-οικιακών. Είναι γεγονός ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι µπήκαν 
δυναµικά στις υπό εξέταση αγορές, κατακτώντας σε ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα 
ένα αρκετά µεγάλο µέρος τους. Επίσης, ο δυνητικός/ τεχνολογικός ανταγωνισµός στις 
υπό µελέτη αγορές κρίνεται ως ισχυρός, καθώς παρατηρείται: 

 
- Ραγδαία πτώση µεριδίων ΟΤΕ µε είσοδο ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού παρόχων 
- Συνεχόµενες µειώσεις σε τιµές υπηρεσιών  
- Ρύθµιση χονδρικής που εκµηδενίζει τα εµπόδια εισόδου και το κίνητρο για 
οικονοµίες κλίµακας 

- Αύξηση του ανταγωνισµού από υπηρεσίες βασισµένες σε ιδιόκτητα δίκτυα 
πρόσβασης 

 
Θεωρούµε λοιπόν ότι ο ΟΤΕ έχει εν δυνάµει χαµηλή ισχύ στις συγκεκριµένες 

αγορές. Έτσι, έχοντας υπόψη µας ότι στις δύο αυτές αγορές που εξετάζουµε, εφόσον οι 
αγορές χονδρικής διασύνδεσης και µισθωµένων γραµµών ρυθµίζονται, η πρόσβαση στο 
δίκτυο του ΟΤΕ µέσω των υπηρεσιών επιλογής και προ-επιλογής είναι υποχρεωτική, και 
τα κόστη εναλλαγής των καταναλωτών είναι µηδαµινά, καθώς επίσης και το γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλά εµπόδια εισόδου αφού δεν απαιτούνται υψηλές 
αναπόκτητες δαπάνες για την δραστηριοποίηση κάποιου παρόχου σε αυτές τις αγορές, 
προτείνεται να υιοθετηθούν µέτρα που να ενθαρρύνουν τις αποτελεσµατικές 
επενδύσεις και επιπλέον να προωθούν τον ανταγωνισµό και την καινοτοµία στις 
λιανικές αγορές τηλεφωνικών υπηρεσιών. 
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Η προτεινόµενη από την ΕΕΤΤ συνέχιση δηµοσίευσης κοστολογικών στοιχείων 
και ο συνδυασµός της µε κατώφλια τιµών για κάθε κατηγορία κλήσεων προκαλεί µια 
σειρά επισηµάνσεων: 

 
1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος υπερβολικής τιµολόγησης δύναται να 

ελέγχεται από τον ανταγωνισµό, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού παικτών που 
δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά µε την προσφορά πληθώρας επιλογών για 
τηλεφωνικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές η αγορά µπορεί να εγγυηθεί τον υγιή 
ανταγωνισµό, ως αναφορά των κίνδυνο της υπερβολικής τιµολόγησης. Συνεπώς ποιος ο 
λόγος επιβολής price cap στις τηλεφωνικές υπηρεσίες; Οποιαδήποτε προσπάθεια 
παρόχου, συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ, να αυξήσει τις τιµές χρέωσης θα 
οδηγήσει σε στροφή των καταναλωτών προς τους ανταγωνιστές του που θα παρέχουν τις 
ίδιες υπηρεσίες σε πολύ χαµηλότερη τιµή. Είναι συνεπώς περιττό να απαιτείται επιβολή 
ανώτατου ορίου όταν η ίδια αγορά δεν παρέχει κανένα κίνητρο ανόδου τιµής σε κανέναν 
πάροχο. Για τον λόγο αυτό προτείνουµε µέτρα να εστιάζονται απλά στην 
παρακολούθηση πιθανών επιθετικών τιµολογήσεων και συµπίεσης τιµών αλλά και 
την προστασία ευάλωτων καταναλωτών (ex post ρυθµιστική προσέγγιση).   

 

2. Ο καθορισµός των κατωφλιών τιµών, όπως αναπτύσσεται στο κείµενο 

της διαβούλευσης, για τις διαφορετικές κατηγορίες κλήσεων ακυρώνει την ίδια την 

φύση της εν λόγω προσέγγισης. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό ορισµό το price cap 

αφορά την ρύθµιση που θέτει µια µέγιστη τιµή που µπορούν να χρεώσουν οι 

επιχειρήσεις για ένα πακέτο προϊόντων/ υπηρεσιών. Η επιβολή ανώτατης τιµής για 

κάθε τηλεφωνική υπηρεσία χωριστά δεν φαίνεται να εξυπηρετεί την όλη ιδέα της 

προσέγγισης και περαιτέρω φέρνει σε δυσµενέστερη θέση τον ρυθµιζόµενο πάροχο 

συγκριτικά µε την επιβολή price cap σε µια δέσµη υπηρεσιών εφόσον το προβλεπόµενο 

περιθώριο κέρδους που θα προκύψει ανά τηλεφωνική υπηρεσία θα είναι πολύ πιο 

χαµηλό. Ενδεικτική είναι και η στρατηγική των υπόλοιπων κρατών µελών που έχουν 

εφαρµόσει price cap σε ένα καλάθι τηλεφωνικών υπηρεσιών και όχι σε µεµονωµένες 

υπηρεσίες (σύµφωνα µε στοιχεία της Cullen International). Η ρυθµιζόµενη επιχείρηση 

µέσω της ελευθερίας που της δίνεται εµφανίζει υψηλό κίνητρο για παραγωγική 

αποτελεσµατικότητα προκειµένου να καρπωθεί τη διαφορά µεταξύ της τιµής που 

µπορεί να χρεώσει και η οποία ορίζεται ως CPI – X και του κόστους της. Επίσης 

σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία το price cap προβλέπει την ρυθµιζόµενη 

επιχείρηση να µπορεί να επιλέγει ελεύθερα τις τιµές των προϊόντων της υπό τον 
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περιορισµό ότι κάποιος δείκτης των τιµών αυτών δεν θα υπερβαίνει κάποια 

συγκεκριµένη οροφή που τίθεται από τον ρυθµιστή. 

[….]142 
Αναφορικά µε την αγορά «∆ηµοσίως ∆ιαθεσίµων ∆ιεθνών Τηλεφωνικών 

Υπηρεσιών που Παρέχονται σε Σταθερή Θέση» το µερίδιο του ΟΤΕ ακολουθεί µια 
συνεχόµενη πτωτική πορεία. Αντίθετα, το µερίδιο των εναλλακτικών σε όρους κίνησης 
αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Ο δυνητικός / τεχνολογικός ανταγωνισµός 
κρίνεται ως ισχυρός (µε ρύθµιση χονδρικής διασύνδεσης) καθώς παρατηρείται: 

 
- Ραγδαία πτώση µεριδίων ΟΤΕ 
- Αυξηµένος ανταγωνισµός από χρονοκάρτες µε πολύ χαµηλές χρεώσεις 
- Συνεχόµενες µειώσεις σε τιµές υπηρεσιών 
- Επίγνωση κόστους από καταναλωτές 
- Μερική υποκατάσταση από κινητά πακέτα  
- Ρύθµιση χονδρικής εκκίνησης που εκµηδενίζει τα εµπόδια εισόδου 

 
Συµπερασµατικά θεωρούµε ότι ο ΟΤΕ έχει χαµηλή ισχύ στις συγκεκριµένες 

αγορές. Η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστικών συνθηκών καθιστούν επιτακτική 
ανάγκη τα ρυθµιστικά µέτρα που θα ληφθούν να είναι επιεική στο επίπεδο λιανικής. 
Για τον λόγο αυτό προτείνουµε µέτρα που εστιάζονται απλά στην παρακολούθηση 
πιθανών επιθετικών τιµολογήσεων και συµπίεσης τιµών αλλά και την προστασία 
ευάλωτων καταναλωτών (ex post ρυθµιστική προσέγγιση), αντίστοιχα µε την µη 
εφαρµογή της υποχρέωσης price cap στην παροχή διεθνών κλήσεων, η οποία και 
κρίνεται ορθή αφού οι συνθήκες αγοράς έχουν ευνοήσει ιδιαίτερα την δράση 
πολλών παρόχων. 

 
 
Ε10: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και 

την υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ;  
 
Ο ΟΤΕ συµφωνεί ότι η κατάλληλη µέθοδος κοστολόγησης για τις υπηρεσίες 

δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών και εθνικών κλήσεων είναι η µεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ. 
Επίσης, το κοστολογικό σύστηµα Ε.ΚΟ.Σ του ΟΤΕ είναι ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 
για τον ορθό υπολογισµό του κόστους των επιµέρους υπηρεσιών.  

 
Στο κοστολογικό σύστηµα (Ε.ΚΟ.Σ) του ΟΤΕ µπορεί να ενσωµατωθούν οι νέες 

υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας ∆ιαβούλευσης και πιο 
συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες “Τέλος παρακράτησης για κλήσεις dial – up προς το internet 
όταν ο ISP φιλοξενείται/ διασυνδέεται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου”, “Τέλος 

                                                 
142 Εµπιστευτικό κείµενο  
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παρακράτησης για κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών όταν αυτοί φιλοξενούνται 
/διασυνδέονται στο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου”, για τις οποίες θα πρέπει να 
υποβάλλονται κοστολογικά στοιχεία στην ΕΕΤΤ. Η ενσωµάτωσή τους όµως απαιτεί την 
ύπαρξη µία µεταβατικής περιόδου τουλάχιστον 6 µηνών για την υλοποίησή της. 

 
Ωστόσο, παρόλη τη δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων αλλαγών στο 

Ε.ΚΟ.Σ δεν είναι σαφής ο τρόπος που η ΕΕΤΤ προτίθεται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία 
κόστους των υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση κοστοστρέφειας, ειδικά για 
τις υπηρεσίες αυτές που ο ΟΤΕ έχει επιχειρηµατολογήσει ότι δεν έχει Σηµαντική Ισχύ 
στην αγορά. Στη ∆ιαβούλευση αναφέρεται ότι «η υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
κόστους θα διασφαλίζει ότι οι τιµές δεν είναι ούτε ληστρικές ούτε ικανές να οδηγήσουν 
σε συµπίεση περιθωρίου». Η διατύπωση όµως αυτή δεν προσφέρει συγκεκριµένες 
ενδείξεις αναφορικά µε τον ακριβή τρόπο χρήσης των στοιχείων κόστους και δεν απαντά 
σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε το ποσοστό ή ποσό απόκλισης από το κόστος που θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτά από την ΕΕΤΤ. 

 
 
Ε13: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού όσον 

αφορά τις αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις; 
 
Η επιβολή της υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισµού απαιτεί την µελέτη και 

την συνεργασία µε την ρυθµιστική αρχή, µέσω διαβουλεύσεων, αναφορικά µε τις 
κατάλληλες µεθοδολογίες Λογιστικού ∆ιαχωρισµού 

 
Ο ΟΤΕ θεωρεί απαραίτητο σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται ρυθµιστικά 

µέτρα που επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές το κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ, να 
δίνεται µία µεταβατική περίοδος για την υλοποίηση των αλλαγών αυτών. Σχετικά µε την 
προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού θεωρούµε ότι απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία απόφασης της αλλαγής µέχρι το χρόνο 
υλοποίησης του νέου Λογιστικού ∆ιαχωρισµού, προκειµένου το νέο σύστηµα 
Λογιστικού ∆ιαχωρισµού να ενσωµατώσει τις σχετικές πληροφορίες που θα αφορούν την 
αγορά των αστικών και εθνικών κλήσεων, περίοδος απαραίτητη προκειµένου να 
προηγηθούν οι απαιτούµενες αλλαγές στο  Ε.ΚΟ.Σ.   

 
 
Ε11: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη 

διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις;  
Ε12: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις 

υποχρεώσεις διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις λιανικές κλήσεις;  
Ε14: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να 

διασφαλίζει ότι δεν θα προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του; 
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Ο ΟΤΕ τηρεί την υποχρέωση για αµεροληψία και δεν εφαρµόζει διαφορετικές 
συνθήκες σε ισοδύναµες συναλλαγές ούτε εφαρµόζει ίδιες συνθήκες σε συναλλαγές που 
δεν είναι ισοδύναµες. Αυτό δεν θα πρέπει να ταυτίζεται µε ότι δεν θα µπορεί να 
προσφέρει διαφορετικούς όρους και συνθήκες σε διαφορετικές οµάδες πελατών, όταν 
δικαιολογούνται µε βάση οικονοµίες κλίµακας και σκοπού και έχουν ως αποτέλεσµα 
επιπλέον εκπτώσεις στους τελικούς καταναλωτές. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές για 
οικιακούς και µη-οικιακούς συνδροµητές και να δοθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
µε διαφορετικούς όρους για τις κατηγορίες αυτές. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις 
εφαρµόζονται και σήµερα, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΕΤΤ π.χ. τα οικονοµικά 
προγράµµατα OΤΕbusiness που απευθύνονται στην κατηγορία των επιχειρησιακών και 
εταιρικών πελατών. 

 
Ο ΟΤΕ τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την ∆ιαφάνεια-∆ηµοσίευση και 

κοινοποίηση όρων και προϋποθέσεων: Ο ΟΤΕ λειτουργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό 
της ΕΕΤΤ περί δηµοσιότητας τιµολογίων, και παρουσιάζει τις πληροφορίες που αφορούν 
τις χρεώσεις του. Επιπλέον ο ΟΤΕ έχει αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 
www.oteshop.gr τα τιµολόγια όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει και 
φροντίζει να εκδίδει δελτία τύπου ή/ και ανακοινώσεις προκειµένου να ενηµερωθούν 
τουλάχιστον 10 ηµέρες ενωρίτερα οι πελάτες του για την οποιαδήποτε τροποποίηση στην 
τιµολόγηση µιας υπηρεσίας. Αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να τηρούν όλοι οι πάροχοι, 
ώστε να είναι ενήµεροι τόσο οι καταναλωτές, όσο και η ρυθµιστική αρχή. Συνεπώς ο 
ΟΤΕ θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέµα επιβολής σχετικής υποχρέωσης. 

 
Η σύζευξη προϊόντων δύναται να οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας και σκοπού µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει εξοικονόµηση για τους τελικούς καταναλωτές. Ο ΟΤΕ θεωρεί 
ότι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει συζευγµένα λιανικά προϊόντα/ 
υπηρεσίες (tied), ενώ παράλληλα θα παρέχει τα προϊόντα αυτά ως χωριστά προϊόντα/ 
υπηρεσίες, µεταφέροντας τις οικονοµίες κλίµακος ως εκπτώσεις στους καταναλωτές. Η 
εµπορική αυτή πρακτική επικρατεί στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών καθώς δίνει την 
δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να επιλέγουν πρόσθετες υπηρεσίες µε 
χαµηλότερο συνολικό κόστος και βοηθούν στην εξάπλωση των νέων υπηρεσιών.  

 
Επίσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον ΟΤΕ να διαχωρίζει τις υπηρεσίες 

που παρέχει και τιµολογιακά για τους οικιακούς και µη-οικιακούς συνδροµητές, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισµός στους µη-οικιακούς συνδροµητές είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένος.  
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3.6.4.7. ALGONET  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ 

στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για τις Αγορές δηµοσίως 

διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 

σε σταθερή θέση (αγορές 3-6) 
 

  Η µελέτη της διαβούλευσης των Αγορών 3-6 δεν ήταν εξαντλητική λόγω του 
µικρού διαθέσιµου χρόνου, όµως κατ’ αρχήν οι θέσεις της εταιρείας µας έχουν ως 
εξής. 

 . 
 
 
Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης Αγορών 3-6 
 

Ορισµός Αγοράς  
 
Ε1: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες 

σταθερής πρόσβασης δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις 
υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας;  

ΝΑΙ 
Ε2: Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά 
προϊόντων;  

ΝΑΙ 
Ε3: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές 

κλήσεις και οι υπεραστικές κλήσεις ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές;  
ΝΑΙ , βέβαια σταδιακά οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας θα  

µπορούσαν να ενοποιηθούν σε µία αγορά (αστική χρέωση σ’ όλη την Ελλάδα). 
Ε4: Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι 

κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά;  
Ίσως θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την αγορά αυτή ορισµένες υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας (πχ περιεχοµένου). 
Ε5: Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει κανείς ότι το VoIP 

ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως 
παρέχετε στην ΕΕΤΤ ότι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας αναφορικά µε την εξέλιξη 
και έναρξη αυτών των υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής που παρέχονται 
µέσω πλατφόρµας IP δια της χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα. 
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Σχετική είναι η θέση της εταιρείας µας στην διαβούλευση για το VoIP. Η 
εξέλιξη των υπηρεσιών αυτών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εξέλιξη του 
ADSL στην χώρα. Η εκτίµηση µας είναι ότι εντός του 2007 θα αρχίσει η εµπορική 
ανάπτυξη των υπηρεσιών VoIP από αρκετούς Παρόχους. 

Ε6: Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες; 

 ΝΑΙ 
Ε7: Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην 

Ελλάδα;  
ΝΑΙ 

Ανάλυση Αγοράς και Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις  
Ε8: Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ 

στις υπό εξέταση αγορές 
ΝΑΙ



  

 

Ε9: Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια τιµής; Συµφωνείτε ότι δεν θα 
πρέπει να επιβληθούν ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών και τις 
διεθνείς κλήσεις;  

ΝΑΙ, περιλαµβανοµένων όµως και των κλήσεων προς παρόχους. 
Ε10: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους 

και την υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ;  
ΝΑΙ 
Ε11: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη 

διακριτικής µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις;  
ΝΑΙ 
Ε12: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις 

υποχρεώσεις διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις λιανικές κλήσεις;  
ΝΑΙ 
Ε13: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού όσον 

αφορά τις αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις; 
ΝΑΙ  
Ε14: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να 

διασφαλίζει ότι δεν θα προβαίνει σε µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του; 
ΝΑΙ 
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3.6.4.8. TELLAS 

 

Ερωτήσεις ∆ιαβούλευσης  
 

Ορισµός Αγοράς  
 

Ε1: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης δεν 

εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας;  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής 

πρόσβασης δεν εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες σταθερής φωνητικής 

τηλεφωνίας. 

 
Ε2: Συµφωνείτε µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων;  
 

Απ:  Η εταιρεία µας συµφωνεί µε το συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων. 

 
Ε3: Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ ότι οι αστικές κλήσεις και οι υπεραστικές κλήσεις 
ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε το συµπέρασµα ότι οι αστικές κλήσεις και οι υπεραστικές κλήσεις 

ανήκουν σε ξεχωριστές σχετικές αγορές. 

 
Ε4: Συµφωνείτε ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 
αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά;  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε το συµπέρασµα ότι οι υπεραστικές υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και 

οι κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εµπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

η σηµαντική διαφοροποίηση που υπάρχει υπό τις παρούσες συνθήκες αναφορικά µε το επίπεδο ανταγωνισµού στις 

υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα, οι υπεραστικές κλήσεις περιλαµβάνονται στις κλήσεις που παρέχονται µέσω 

προεπιλογής, µε αποτέλεσµα να είναι εφικτή η παροχή τους από εναλλακτικούς παρόχους σε πελάτες που διαθέτουν 

προεπιλογή. Αντίθετα, οι λοιπές κλήσεις σε µη γεωγραφικούς αριθµούς (εκτός των κλήσεων σε κινητά) δεν 
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παρέχονται µέσω προεπιλογής ούτε περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες που µπορούν να µεταπωλήσουν οι 

εναλλακτικοί πάροχοι βάσει της χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών (WLR).  

Η εταιρεία µας έχει ήδη διατυπώσει την πρότασή της σχετικά µε την παροχή κλήσεων σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς από εναλλακτικούς παρόχους προτείνοντας να ενταχθούν οι κλήσεις αυτές στα προϊόντα που θα παρέχει ο 

ΟΤΕ µέσω της χονδρικής εκµίσθωσης γραµµών στους εναλλακτικούς παρόχους. Η ένταξη των κλήσεων σε µη 

γεωγραφικούς αριθµούς στην προεπιλογή δηµιουργεί σοβαρά τεχνικά και οικονοµικά ζητήµατα τα οποία απαιτούν 

σηµαντικές επενδύσεις και τροποποιήσεις των µοντέλων χρεώσεων των κλήσεων αυτών για να επιλυθούν, όπως 

αυτά έχουν ήδη εκτενώς αναλυθεί από την εταιρεία µας, τόσο στην επιστολή της σχετικά µε την τροποποίηση του 

Κανονισµού Προεπιλογής Φορέα, όσο και στη διαβούλευση αναφορικά µε τις αγορές 8-10.  

Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και εάν ορίζονταν χωριστές αγορές για τις κλήσεις σε µη γεωγραφικούς 

αριθµούς, θα έπρεπε αυτές να συνιστούν σχετικές αγορές και να επιβληθούν ρυθµιστικές υποχρεώσεις στον πάροχο 

µε σηµαντική ισχύ.  

 
Ε5: Συµφωνείτε ότι θα ήταν πρώιµο να συµπεράνει κανείς ότι το VoIP ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε τη 
φωνητική τηλεφωνία; Παρακαλούµε όπως παρέχετε στην ΕΕΤΤ ότι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας 
αναφορικά µε την εξέλιξη και έναρξη αυτών των υπηρεσιών (καθώς και για υπηρεσίες φωνής που παρέχονται 
µέσω πλατφόρµας IP δια της χρήσης ευρυζωνικών συνδέσεων) στην Ελλάδα.  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί ότι θα ήταν πρώιµο να κρίνει η ΕΕΤΤ σχετικά µε το εάν το VoIP ανήκει στη 

ίδια ή σε χωριστή σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία. Θεωρούµε ότι οι µελλοντικές εξελίξεις της αγοράς, 

καθώς και οι εξελίξεις του ρυθµιστικού πλαισίου θα επιτρέψουν στα πλαίσια της επόµενης ανάλυσης της σχετικής 

αγοράς τη διαµόρφωση ξεκάθαρης θέσης από την πλευρά της ΕΕΤΤ και των παρόχων σχετικά µε το εάν το VoIP 

ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε τη φωνητική τηλεφωνία.  

 
Ε6: Συµφωνείτε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται 
σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες;  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές αγορές για τις υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες. Εντούτοις, θεωρούµε ότι είναι 

πιθανό οι εξελίξεις της αγοράς να οδηγήσουν στο µέλλον σε διαφορετικό συµπέρασµα. Εποµένως, η ΕΕΤΤ θα 

πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά µε τις προσφορές προς οικιακούς και µη-οικιακούς 

συνδροµητές και να παρέµβει σε περίπτωση που απαιτηθεί ειδικότερη ρύθµιση στις προσφορές προς οικιακούς ή µη 

οικιακούς χρήστες.  

 

 
Ε7: Συµφωνείτε µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην Ελλάδα;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε το εύρος των σχετικών γεωγραφικών αγορών στην Ελλάδα. 
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Ανάλυση Αγοράς και Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις  
 
Ε8: Συµφωνείτε µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στις υπό εξέταση αγορές;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στις υπό εξέταση 

αγορές. 

 
Ε9: Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανώτατα όρια τιµής; Συµφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν 
ανώτατα όρια τιµής για τις κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών και τις διεθνείς κλήσεις;  
 

Απ: Ειδικότερα σχετικά µε τις κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών, θα πρέπει πρώτα η ΕΕΤΤ να διασφαλίσει 

ότι όλοι οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα παροχής στους συνδροµητές τους κλήσεων προς τους παρόχους 

υπηρεσιών και µόνο υπό την προϋπόθεση αυτή να επιτρέψει στον ΟΤΕ να καθορίζει ελεύθερα την τιµή για τις 

κλήσεις αυτές. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί στα πλαίσια της υποχρέωσης µη διακριτικής µεταχείρισης, ότι ο 

ΟΤΕ δεν προβαίνει σε διακρίσεις όσον αφορά τις τιµές για κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών που χρησιµοποιούν 

αριθµούς του ΟΤΕ και σε παρόχους υπηρεσιών που χρησιµοποιούν αριθµούς ανταγωνιστών του ΟΤΕ. 

Υπενθυµίζεται ότι τον Μάρτιο του 2006, ο ΟΤΕ αποπειράθηκε να αυξήσει κατά 50% τις κλήσεις προς τους 

αριθµούς 801 των ανταγωνιστών του, µέσω των οποίων παρέχεται η υπηρεσία ελεύθερης πρόσβασης στο internet. 

Εάν επιτρεπόταν στον ΟΤΕ να εφαρµόσει τις τιµές αυτές, η παροχή της υπηρεσίας δεν θα ήταν πλέον εµπορικά 

βιώσιµη, µε αποτέλεσµα να στερούνται οι συνδροµητές µια σηµαντική διευκόλυνση και να προκληθούν σηµαντικές 

ζηµίες στους εναλλακτικούς παρόχους που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή.  

Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως είναι οι αριθµοί της σειράς 801, υπάρχουν περιορισµοί που δεν 

προκύπτουν από τον έλεγχο κοστοστρέφειας, αλλά από τον Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Ενδεικτικά, η χρέωση 

για κλήσεις προς αριθµούς 801 δεν πρέπει να ξεπερνά τη χρέωση της αστικής κλήσης.  

Εποµένως, δεν είναι ορθό να οριστεί γενικά ότι δεν υπάρχουν ανώτατα όρια τιµής για κλήσεις σε παρόχους 

υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει κάθε κατηγορία κλήσεων να αντιµετωπιστεί χωριστά και να ρυθµιστεί ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας. Για τους αριθµούς της σειράς 90 (που είναι κοινώς αντιληπτό ότι πρόκειται για 

αριθµούς αυξηµένης χρέωσης) δεν είναι αναγκαία η επιβολή ανώτατου ορίου τιµής. Οι αριθµοί της σειράς 800 

χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών Freephone, εποµένως δεν τίθεται ζήτηµα ρύθµισης της λιανικής τιµής. 

Η ανώτατη τιµή των κλήσεων προς αριθµούς της σειράς 801 ρυθµίζεται ήδη, καθώς δεν πρέπει να ξεπερνά την 

αστική κλήση και θα ήταν λάθος να αρθεί ο περιορισµός αυτός. Τέλος, οι κλήσεις ΕΠΑΚ δεν παρέχονται από τους 

εναλλακτικούς παρόχους, ενώ η παροχή τους από τον ΟΤΕ γίνεται σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του ΟΤΕ σε τιµή 

κάτω του κόστους. Εντούτοις, προκειµένου να παρέχονται και από εναλλακτικούς παρόχους θα πρέπει να υπάρξει 

ρύθµιση των τιµών αυτών, µε τρόπο που να επιτρέπει την παροχή κλήσεων ΕΠΑΚ, χωρίς η υπηρεσία αυτή να 

παρέχεται µε ζηµία του παρόχου. 
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Συνεπώς, η εταιρεία µας συµφωνεί να µην επιβληθούν ανώτατα όρια τιµών σε καµία από τις κατηγορίες 

κλήσεων προς παρόχους υπηρεσιών, µόνο εφόσον είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών αυτών από τους 

ανταγωνιστές του ΟΤΕ υπό όρους και τιµές που δεν καθιστούν ζηµιογόνα την παροχή των υπηρεσιών αυτών και 

µόνο εφόσον η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τον κίνδυνο ο ΟΤΕ να 

καθιστά ελκυστικότερες τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αριθµών που ανήκουν στον ίδιο έναντι υπηρεσιών που 

παρέχονται µέσω αριθµών άλλων παρόχων. 

Τέλος, ανεξάρτητα από τον καθορισµό ή µη ανωτάτου ορίου συνολικής λιανικής τιµής, η ΕΕΤΤ θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να επιβάλει στον ΟΤΕ την εφαρµογή κοστοστρεφούς τέλους παρακράτησης για τις κλήσεις 

προς παρόχους υπηρεσιών (στις κατηγορίες κλήσεων για τις οποίες ο ΟΤΕ δικαιούται τέλος παρακράτησης). Εάν 

επιτραπεί στον ΟΤΕ να καθορίζει ελεύθερα το τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς παρόχους υπηρεσιών, 

δεδοµένου ότι οι κλήσεις αυτές παρέχονται σήµερα σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100% από τον ΟΤΕ, αυτό θα 

σηµαίνει ότι ο ΟΤΕ είναι σε θέση να καθορίζει την εµπορική βιωσιµότητα κάθε υπηρεσίας που παρέχεται από τους 

ανταγωνιστές τους µέσω κλήσεων σε µη γεωγραφικούς αριθµούς. Ειδικότερα, σχετικά µε το τέλος παρακράτησης 

και την ανάγκη καθορισµού του βάσει του κόστους για όλες τις κατηγορίες κλήσεων στις οποίες αυτό 

παρακρατείται, γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα σχόλια σχετικά µε την υποχρέωση διακριτικής µεταχείρισης 

(Ε11). Βάσει του προηγούµενου ρυθµιστικού πλαισίου, ο ΟΤΕ είχε σαφή υποχρέωση να αποδείξει την 

κοστοστρέφεια του τέλους παρακράτησης, χωρίς να εξαιρείται το τέλος παρακράτησης για κλήσεις προς µη 

γεωγραφικούς αριθµούς. Η άρση της υποχρέωσης αυτής, όταν ο ΟΤΕ εξακολουθεί να παρέχει σχεδόν το 100% των 

κλήσεων προς παρόχους υπηρεσιών, θα ήταν προφανώς αδικαιολόγητη και αντίθετη µε το ισχύον ρυθµιστικό 

πλαίσιο.   

 
Ε10: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και την υποχρέωση 
κοστολόγησης µε βάση το υπάρχον σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε την επιβολή υποχρέωσης υποβολής στοιχείων κόστους και την 

υποχρέωση κοστολόγησης µε βάση το σύστηµα ΠΚΚ-ΤΚ. Εντούτοις, επιφυλασσόµαστε να υποβάλουµε 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των κοστολογικών συστηµάτων στη δηµόσια διαβούλευση που έχει ήδη 

αναφερθεί σε προηγούµενες διαβούλευσης ότι θα διεξαχθεί σχετικά µε τα συστήµατα κοστολόγησης.  

 

 
Ε11: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης 
αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις;  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής 

µεταχείρισης αναφορικά µε όλες τις λιανικές κλήσεις. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εξειδικεύεται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε αφενός να µην διαφοροποιούνται αδικαιολόγητα οι τιµές των κλήσεων προς ανταγωνιστές του σε 

σύγκριση µε τις τιµές των κλήσεων προς αριθµούς του δικτύου του και αφετέρου να µπορούν οι ανταγωνιστές του 
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ΟΤΕ να παρέχουν τις λιανικές κλήσεις που παρέχει ο ΟΤΕ, µε εύλογο περιθώριο κέρδους και σε κάθε περίπτωση, 

όχι µε ζηµία. Η ΕΕΤΤ θα πρέπει να εξετάσει ιδιαίτερα το τελευταίο ζήτηµα και να αποφύγει τη δηµιουργία 

συνθηκών που θα επιτρέπουν µεν στους εναλλακτικούς παρόχους να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες µε τον ΟΤΕ, 

αλλά µε ζηµία. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι στην περίπτωση της ∆υνατότητας 3 (όπως ορίζεται στο νέο Κανονισµό 

Προεπιλογής Φορέα, πριν την τελευταία αναθεώρηση µε την οποία παρατάθηκε ο χρόνος εφαρµογής) οι 

εναλλακτικοί πάροχοι ουσιαστικά υποχρεώθηκαν να παρέχουν µέσω προεπιλογής όλες τις κλήσεις προς µη 

γεωγραφικούς αριθµούς χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις των µοντέλων χρέωσης των 

κλήσεων αυτών που θα καθιστούσαν βιώσιµη την παροχή των υπηρεσιών αυτών από τους εναλλακτικούς 

παρόχους.  

 

Εντούτοις, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι διακριτική µεταχείριση αποτελεί και η επιβολή όµοιων 

όρων σε ανόµοιες περιπτώσεις. Ειδικότερα, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του τέλους 

παρακράτησης του ΟΤΕ για κλήσεις προς αριθµούς που ανήκουν στο δίκτυο των εναλλακτικών παρόχων. Σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στη διαβούλευση, ο ΟΤΕ καλείται να ορίσει ένα ενιαίο τέλος παρακράτησης για αστικές 

κλήσεις και ένα διαφορετικό τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις, ενώ δεν γίνεται αναφορά στο τέλος 

παρακράτησης για άλλες κλήσεις. Προκειµένου να αναδειχθεί η ανισότητα που δηµιουργείται εάν καθοριστεί µε 

αυτόν τον τρόπο το τέλος παρακράτησης πρέπει να εξεταστούν τα στοιχεία κόστους που περιλαµβάνονται στο τέλος 

αυτό. Συγκεκριµένα, το τέλος παρακράτησης περιλαµβάνει το κόστος τιµολόγησης, τις επισφάλειες και το δικτυακό 

κόστος (local, single ή double origination). Το κόστος τιµολόγησης και οι επισφάλειες δεν διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε τον πάροχο στον οποίο δροµολογούνται οι κλήσεις (είτε πρόκειται για τον ΟΤΕ είτε για οποιονδήποτε 

εναλλακτικό πάροχο). Αντίθετα, το δικτυακό κόστος διαφέρει ανάλογα µε την υποδοµή του παρόχου στο δίκτυο 

του οποίου δροµολογούνται οι κλήσεις. Ένας πάροχος που έχει προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις και έχει αναπτύξει 

εκτεταµένο δίκτυο διαθέτει υποδοµή που επιτρέπει στον ΟΤΕ να παραδίδει την κλήση σε σηµείο πλησιέστερα στο 

σηµείο εκκίνησης της κλήσης, σε αντίθεση µε έναν πάροχο που διασυνδέεται µε τον ΟΤΕ σε λιγότερα σηµείο ή 

µόνο σε ένα σηµείο, µε αποτέλεσµα το δικτυακό κόστος του ΟΤΕ να είναι πολύ µεγαλύτερο για τις κλήσεις αυτές. 

Εποµένως, ο καθορισµός ενός ενιαίου τέλους παρακράτησης για κάθε κατηγορία κλήσης, το οποίο θα ισχύει για 

κάθε πάροχο ανεξάρτητα από τη δικτυακή υποδοµή του συνιστά επιδότηση των παρόχων που δεν προβαίνουν σε 

επενδύσεις από τους παρόχους που έχουν επενδύσει και έχουν αναπτύξει εκτεταµένο δίκτυο. Ουσιαστικά, το ενιαίο 

τέλος παρακράτησης έρχεται σε αντίθεση µε τους στόχους που οφείλει να επιδιώκει η ΕΕΤΤ µε τις ρυθµιστικές 

υποχρεώσεις που επιβάλλει και συγκεκριµένα µε το στόχο που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ.2(γ) της Οδηγίας Πλαίσιο, 

καθώς δεν επιτρέπει στους παρόχους που επενδύουν να επωφεληθούν πλήρως από την επένδυσή τους, αλλά τους 

επιβαρύνει µε τα κόστη που προκαλούνται στον ΟΤΕ από άλλους παρόχους µε µικρότερες επενδύσεις. 

 

Για να αποφευχθεί το φαινόµενο αυτό προτείνεται υιοθετηθεί ένα µοντέλο αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει 

για τις υπηρεσίες διασύνδεσης του ΟΤΕ, όπου η λιανική τιµή θα καθορίζεται από τον ΟΤΕ και θα ισχύει για όλες 
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τις κλήσεις, αλλά οι χρεώσεις µεταξύ του ΟΤΕ και των παρόχων θα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το εάν η κίνηση 

παραδόθηκε σε επίπεδο local, single ή double. Με τον τρόπο αυτό θα καθορίζεται το τέλος παρακράτησης του ΟΤΕ 

χωριστά για κάθε πάροχο. Αντίστοιχα, η χρέωση του παρόχου προς τον ΟΤΕ θα διαφοροποιείται ανάλογα µε το 

σηµείο στο οποίο παραδίδεται η κλήση. Με τον τρόπο αυτό η λιανική τιµή παραµένει πάντοτε σταθερή, ενώ οι 

χρεώσεις µεταξύ των παρόχων είναι ανάλογες του πραγµατικού κόστους τους.   

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΥΠ∆ 2003 ορθώς προβλέπει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παραδίδει 

τις κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς των εναλλακτικών παρόχων στο σηµείο διασύνδεσης που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σηµείο εκκίνησης της κλήσης. Προκειµένου να ενισχυθούν τα κίνητρα επενδύσεων των παρόχων, 

είναι αναγκαίο η υποχρέωση αυτή να επιβληθεί και για τις κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθµούς των παρόχων.  

 
Ε12: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη προσέγγιση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, 
κοινοποίησης και δηµοσίευσης σχετικά µε τις λιανικές κλήσεις;  

 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί εν µέρει µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, κοινοποίησης και δηµοσίευσης. 

Εντούτοις, θα θέλαµε να προσθέσουµε τα εξής: 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην απάντησή µας στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τις αγορές 8-10,  η 

υποχρέωση δηµοσίευσης των τιµών διασύνδεσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την απαγόρευση δηµοσίευσης 

των λιανικών τιµών του ΟΤΕ σε διάστηµα µικρότερο του 1 µήνα από τη δηµοσίευση των τιµών διασύνδεσης. Η 

απαγόρευση αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού στην αγορά λιανικής, διότι ο ΟΤΕ, 

γνωρίζοντας τις τιµές διασύνδεσης που πρόκειται να δηµοσιευθούν είναι σε θέση να διαµορφώσει ανάλογα µε αυτές 

νέες προσφορές λιανικής. Αυτό δίνει στον ΟΤΕ ένα σηµαντικό χρονικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του 

στην αγορά λιανικής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα νέα πακέτα λιανικής του ΟΤΕ που δηµοσιεύθηκαν 

το 2006 πριν την έγκριση των τελών διασύνδεσης από την ΕΕΤΤ, δηλαδή τη στιγµή που οι ανταγωνιστές του δεν 

ήταν σε θέση να προβούν σε µια αντίστοιχη κίνηση, καθώς δεν γνώριζαν το κόστος τους.  

Εποµένως, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτή η ανισότητα ανάµεσα στον ΟΤΕ και τους ανταγωνιστές 

του, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, είναι αναγκαίο να οριστεί ένα χρονικό διάστηµα (προτείνεται 

διάστηµα 1 µήνα) από τη δηµοσίευση των τελών διασύνδεσης εντός του οποίου ο ΟΤΕ δεν θα µπορεί να διαφηµίζει 

και να προωθεί νέα προϊόντα που διαµόρφωσε αξιοποιώντας τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά µε τα τέλη 

διασύνδεσης.  

 

Στο διάστηµα αυτό, ο ΟΤΕ µπορεί να υποβάλει στην ΕΕΤΤ τις τιµές που επιθυµεί να εφαρµόσει στη 

λιανική και να αναµένει την έγκριση αυτών µετά από έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που µπορεί να του 

επιβληθούν σχετικά µε τον έλεγχο τιµών λιανικής, ενώ παράλληλα θα ελέγχεται και η περίπτωση συµπίεσης 

περιθωρίου κέρδους των ανταγωνιστών του, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δηµοσιευµένες τιµές διασύνδεσης και τις 

προτεινόµενες τιµές λιανικής. 
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Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, ο ΟΤΕ δικαιούται να εφαρµόσει τις λιανικές του τιµές την 

επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης εφόσον οι νέες τιµές είναι χαµηλότερες των προηγούµενων. Η ρύθµιση αυτή, δεν 

επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να ελέγξει εγκαίρως εάν προκύπτει πρόβληµα συµπίεσης περιθωρίου κέρδους. Εάν η ΕΕΤΤ 

θεωρεί ως υπερβολικά επαχθή την υποχρέωση του ΟΤΕ να δηµοσιεύει τις νέες λιανικές τιµές που πρόκειται να 

εφαρµόσει κάποιο χρονικό διάστηµα πριν την εφαρµογή τους, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβληθεί στον ΟΤΕ 

η υποχρέωση να κοινοποιεί τις τιµές αυτές στην ΕΕΤΤ, πριν τη δηµοσίευσή τους και σε χρόνο που θα επιτρέπει 

στην ΕΕΤΤ να ελέγξει την περίπτωση συµπίεσης περιθωρίου. Εάν δεν δίνεται στην ΕΕΤΤ ο απαραίτητος χρόνος για 

τον έλεγχο αυτό, τυχόν συµπίεση περιθωρίου κέρδους θα διαπιστώνεται µόνο εκ των υστέρων και αφού έχει 

δηµιουργηθεί στους συνδροµητές η εντύπωση ότι ο ΟΤΕ είναι ο µόνος που µπορεί να προσφέρει τόσο χαµηλές 

τιµές, πλήττοντας µε τον τρόπο αυτό τη φήµη των ανταγωνιστών του. Εποµένως, ο έλεγχος του περιθωρίου κέρδους 

που προκύπτει µε κάθε αλλαγή των τιµών χονδρικής ή λιανικής, θα πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων µε την 

επιβολή των αναγκαίων ρυθµιστικών υποχρεώσεων κοινοποίησης στον ΟΤΕ και όχι εκ των υστέρων, όταν πλέον 

έχει δηµιουργηθεί στους καταναλωτές η εντύπωση ότι ο ΟΤΕ προτίθεται να προβεί σε µειώσεις αλλά αυτές 

απαγορεύονται ή αναιρούνται από την ΕΕΤΤ. Η υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης της ρυθµιστικής αρχής για 

κάθε αλλαγή στην τιµολογιακή πολιτική του παρόχου µε ΣΙΑ αποτελεί κοινή πρακτική και επιβάλλεται στα 

περισσότερα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

 

Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές υποχρεώσεις για τις ειδικές προσφορές που γίνονται προς 

µεγάλους εταιρικούς πελάτες. Οι προσφορές αυτές δεν δηµοσιοποιούνται, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός εκ 

των προτέρων ο έλεγχος της συµµόρφωσης του ΟΤΕ µε τις υποχρεώσεις του, όταν προβαίνει σε τέτοιες προσφορές. 

Θεωρούµε αναγκαίο να θεσπιστεί υποχρέωση του ΟΤΕ να γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ τους όρους και τις τιµές που 

προσφέρονται στους µεγάλους πελάτες, θέτοντας ένα όριο ετήσιων εσόδων ανά πελάτη, άνω του οποίου είναι 

υποχρεωτική η κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ των σχετικών συµβάσεων και των τιµολογίων που εφαρµόζονται.  

 

 
Ε13: Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά τις αστικές και 
εθνικές λιανικές κλήσεις;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού 

όσον αφορά τις αστικές και εθνικές λιανικές κλήσεις.  

 
Ε14: Συµφωνείτε ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να διασφαλίζει ότι δεν θα προβαίνει σε 
µη εύλογη σύζευξη των υπηρεσιών του;  
 

Απ: Η εταιρεία µας συµφωνεί µε την υποχρέωση αυτή. Ειδικότερα, θα πρέπει να απαγορευθεί στον ΟΤΕ 

οποιαδήποτε σύζευξη υπηρεσιών η οποία δεν µπορεί να προσφερθεί από τους ανταγωνιστές του και ιδίως η 
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σύζευξη υπηρεσιών που ανήκουν σε αγορές µε εξαιρετικά περιορισµένο ανταγωνισµό (π.χ. αγορά λιανικής 

πρόσβασης) µε υπηρεσίες που ανήκουν σε πιο ανταγωνιστικές αγορές (π.χ. αγορά λιανικών κλήσεων). Εποµένως, 

κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να κοινοποιεί εκ των προτέρων στην ΕΕΤΤ προϊόν 

σύζευξης υπηρεσιών, προκειµένου η ΕΕΤΤ να µπορεί εκ των προτέρων να ελέγξει εάν είναι εφικτή τεχνικά και 

οικονοµικά η παροχή αντίστοιχων προσφορών από τους εναλλακτικούς παρόχους (replicability test).  

 


