
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ 

επί ηεο απφ 23.12.2011 δηεμαρζείζαο Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, 

αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε 

ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ζηηο Αγνξέο: 

 Μηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά 

ππ’ αξ. 7, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003), 

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, χζηαζεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2007), 

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, χζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2007),θαη 

 Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο (αγνξά ππ’ αξ. 

14, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003), 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 16 ηνπ 

Ν.3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006]) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

2002/21/ΔΚ θαη ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006] 
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηηο 23.12.2011, ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε  

ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο 

ζηηο Αγνξέο  

 Μηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά 

ππ’ αξ. 7, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003), 

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

2007),  

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

άλσ ησλ 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

2007), θαη    

 Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο (αγνξά ππ’ αξ. 14, 

χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003).  

Ζ ΔΔΣΣ πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα 

απαληήζνπλ ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε  απφ 23.12.2011 έσο  

13.02.2012. 

Ζ παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ σο άλσ 

ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δλφηεηα 2 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξαηίζεληαη 

ηα θπξηφηεξα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε θαζψο θαη νη απαληήζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ επ’ απηψλ. ηελ Δλφηεηα 3 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη 

ηπρφλ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/ελεκεξψζεηο πνπ ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Σέινο, ζηελ Δλφηεηα 4 

παξαηίζεληαη απηνχζηεο νη απαληήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο 

εκπηζηεπηηθά.  
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2 ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ 

2.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

2.1.1 Παξαηήξεζε 1 

 

Δπηκεξηζκφο ΜΓ ζε ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

ππεξεζηψλ ΜΓ πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία Ethernet 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ππνζηεξίδεη φηη ν επηκεξηζκφο ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ζε ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα δελ είλαη πάληα εθαξκφζηκνο, ηδίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία 

Ethernet.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελφηεηα 2.1.3 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

δηαβνχιεπζεο, ν επηκεξηζκφο ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζε ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά 

ηκήκαηα κε αλαθνξά ζηελ ππνθείκελε ηεξαξρία δηθηχνπ θαη ηα ζρεηηθά ζεκεία 

παξνπζίαο θφκβσλ ζπγθέληξσζεο είλαη εθαξκφζηκνο αλεμαξηήησο ηεο 

πινπνηνχκελεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηερλνινγίαο ζην δηθηχν ηνπ εθάζηνηε παξφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ ελφο Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα 

πεξηνξίδνληαη κεηαμχ ηνπ άθξνπ απφιεμεο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνπ 

πξψηνπ θφκβνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

κεηάδνζεο κε ηα άθξα ηειηθψλ ρξεζηψλ.  

2.1.2 Παξαηήξεζε 2  

 

Δξσηεκαηνιφγηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ηζρπξίδεηαη φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ΟΣΔ ηερλνινγίαο SDH θαη δελ 

αθνινπζνχλ λέα ηερλνινγηθά πξφηππα βάζεη  αξρηηεθηνληθήο NGN.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο δεδνκέλνπ φηη ζηελ ππάξρνπζα 

δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεηνχληαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη γηα λέεο ηερλνινγίεο/ 

αξρηηεθηνληθέο (π.ρ. ελφηεηα Γ, θχιιν Γ.9). Παξφια απηά ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα 
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αλνίμεη ζχληνκα κηα ζπδήηεζε κε φινπο ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη εάλ 

είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί κηα λέα δνκή ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.  

 

2.2 ΑΓΟΡΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ – ΟΡΗΜΟ ΑΓΟΡΑ  

 

Δξώηεζε 1: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο άζθεζεο νξηζκνύ 

ηεο αγνξάο;  

 

Γχν ζπκκεηέρνληεο (On telecoms, Forthent) ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ αγνξάο.  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ αγνξάο, ελψ εθθξάδεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην φξην κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ 

θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ Ethernet, ρσξίο σζηφζν λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα 

ή πξνηάζεηο. 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζπκθσλεί ζρεηηθά κε ηα πξνηεηλφκελα φξηα κεηαμχ ησλ 

ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, σζηφζν δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηεξήζεηο.  

2.2.1 Παξαηήξεζε 3 

 

Τπνθαηάζηαζε Ethernet θαη ςεθηαθψλ ΜΓ 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο Ethernet θαη νη παξαδνζηαθέο 

ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (φπσο αδπλακία παξνρήο εγγπεκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο, απνπζία δηαθάλεηαο, θ.α.) θαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ.  

Χο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ 

ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, νη ππεξεζίεο Ethernet δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ππνθαηάζηαην ησλ ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Παξάιιεια,  ν ίδηνο 

ζπκκεηέρσλ πξνβιέπεη φηη, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο  ησλ ππεξεζηψλ IP, νη 

ππεξεζίεο Ethernet θαη νη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ πιήξσο ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο ζε επφκελε θάζε.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δελ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη νη ΜΓ πνπ βαζίδνληαη ζε Ethernet θαη νη 

παξαδνζηαθέο ΜΓ δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο αγνξάο πξντφλησλ. Θεσξεί φηη νη 

ΜΓ πνπ βαζίδνληαη ζε ππεξεζίεο Ethernet έρνπλ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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παξφκνηα κε ηηο παξαδνζηαθέο ΜΓ θαη ακθφηεξεο επαξθνχλ γηα ηελ παξνρή 

επαίζζεησλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη ππάξρνπζεο 

ηερληθέο / πξσηφθνιια, φπσο ην MPLS, ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εγγπεκέλε ε απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ πνπ παξέρνληαη κέζσ 

Ethernet. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα, ε απμαλφκελε 

δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ Ethernet (ιφγσ ησλ εθαξκνγψλ IP) απνηειεί ηζρπξή 

έλδεημε φηη κειινληηθά ζα ζεσξνχληαη πιήξεο ππνθαηάζηαην ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΓ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ, ζηελ απάληεζή ηνπ ζηελ 

εξψηεζε 11, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρεηηθή αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, 

παξαδέρεηαη φηη νη παξαδνζηαθέο ΜΓ θαη νη ΜΓ πνπ βαζίδνληαη ζε Ethernet κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ππνθαηάζηαηα ηνπιάρηζηνλ γηα ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2Mbps. 

2.2.2 Παξαηήξεζε 4  

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ νξίνπ ησλ 2 Mbps απφ πςειφηεξα φξηα 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ζεσξεί φηη, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην 

Ethernet, ην φξην ησλ 2Mbps ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ πςειφηεξα φξηα, 

φπσο ηα 45Mbps ή 20Mbps. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Οη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο αλαιχνληαη ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο, 

ππνδεηθλχνπλ φηη ηα 2Mbps είλαη ην θαηαιιειφηεξν φξην κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αγνξψλ ΜΓ, ηνπιάρηζηνλ εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ απμαλφκελε δηείζδπζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη εάλ ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ην 

φξην ρσξεηηθφηεηαο ζηελ επφκελε εμέηαζε ηεο αγνξάο. 

2.2.3 Παξαηήξεζε 5 

 

Τπνθαηάζηαζε κεηαμχ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ΜΓ 

 

Ο ζπκκεηέρσλ  ππνζηεξίδεη φηη νη αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο δελ 

απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. Τπνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαζε κεηαμχ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, θαζψο νη 

αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, φπσο ζπλαγεξκνί 

θαη ζπλδέζεηο ηειεθσληθψλ θφκβσλ γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ 

απφ ςεθηαθά θπθιψκαηα. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε αγνξά ησλ αλαινγηθψλ 
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θπθισκάησλ είλαη κηα θζίλνπζα αγνξά, ελψ νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη έρνπλ 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αγνξά ησλ ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζπκθσλεί κε ην ζρφιην φηη νη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο πξνζθέξνπλ 

πςειφηεξε πνηφηεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο. 

εκεηψλεηαη φκσο φηη νη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεη ν ζπκκεηέρσλ φηη θπξίσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλαινγηθέο γξακκέο, κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη κέζσ 

ςεθηαθψλ ΜΓ κε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνζαξκνγέσλ. Δμάιινπ, είλαη γεγνλφο φηη ε 

επηινγή ελφο θπθιψκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε, ζα εμαξηάηαη πάληα απφ κία ζεηξά 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε (π.ρ. ε απιή κεηάδνζε 

θσλήο απαηηεί ρακειή ηαρχηεηα ελψ πην απαηηεηηθέο ρξήζεηο απαηηνχλ κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα), ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο θιπ. ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή αγνξά.  

Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε δήηεζε γηα αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο 

ρνλδξηθήο ζηαδηαθά κεηψλεηαη κε πνιχ αξγφ ξπζκφ) ηα ηειεπηαία έηε. Γεδνκέλνπ φηη 

ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο, ην πνζνζηφ ησλ αλαινγηθψλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 

ζην ζχλνιν ησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο βαίλεη απμαλφκελν.  

Όζνλ αθνξά ην επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ηε κε δξαζηεξηνπνίεζε 

ησλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ησλ αλαινγηθψλ γξακκψλ, αλ θαη απηφ είλαη γεγνλφο (ν 

ΟΣΔ έρεη πξαθηηθά απνθιεηζηηθφ κεξίδην αγνξάο ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο), σζηφζν, επί ηεο αξρήο, φπσο ε ΔΔΣΣ αλέθεξε θαη ζην θείκελν ηεο 

δηαβνχιεπζεο, φηη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο δηαζέηεη ςεθηαθφ δίθηπν γηα ηελ παξνρή 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ, κπνξεί λα παξέρεη, εάλ απηφ απαηηεζεί, εχθνια θαη κε κηθξφ 

θφζηνο, θαη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, θαζψο απαηηείηαη κφλν ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

πλεπψο,  ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο φηη ιφγσ ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ηδίσο κεηαμχ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη 

ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, ακθφηεξεο απνηεινχλ 

ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ.  

2.2.4 Παξαηήξεζε 6   

 

Κπθιψκαηα δηαζχλδεζεο 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο θαη ησλ ινηπψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο, νη δεχμεηο δηαζχλδεζεο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη νη δεχμεηο 

δηαζχλδεζεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο ΜΓ θαζψο: παξέρνληαη κφλν γηα 

κεηαθνξά θσλήο, δηαηίζεληαη κφλν ζηα 2Mbps, θαη ην αληίζηνηρν ηέινο θαηαλέκεηαη 
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κεηαμχ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, κε βάζε ηελ θίλεζε δηαζχλδεζεο. Οη δεχμεηο 

δηαζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα δελ θαιχπηνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθαλνχο κεηάδνζεο, ελψ επηπξφζζεηα ξπζκίδνληαη σο πξνο ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ησλ αγνξψλ 2 θαη 3 ηεο χζηαζεο ηνπ 

2007. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δελ ζπκθσλεί κε ηα ζρφιηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ηηο δεχμεηο 

δηαζχλδεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη κηζζσκέλεο γξακκέο δηαζχλδεζεο 

πιεξνχλ ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ηφζν ε παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο φζν θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο, βαζίδνληαη ζε ίδηα ηερλνινγία παξνρήο δηαθαλνχο 

κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. Ζ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο κέζσ ησλ 

δεχμεσλ δηαζχλδεζεο θαζψο θαη ε απνθιεηζηηθή παξνρή δεχμεσλ δηαζχλδεζεο κέζσ 

δεχμεσλ 2 Mbps, ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεχμεσλ θαη δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εμαίξεζε ησλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο 

απφ ηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ.  

Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη ε ππνρξέσζε παξνρήο δεχμεσλ δηαζχλδεζεο έρεη 

επηβιεζεί ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ, σο ζπλαθή 

επθνιία, ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο  δε δηαθνξνπνηεί ηηο ελ ιφγσ δεχμεηο 

απφ ηηο ινηπέο κηζζσκέλεο γξακκέο. Ζ ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη, αληίζηνηρα, ε 

ππνρξέσζε παξνρήο θπθισκάησλ νπηζζφδεπμεο (backhaul) έρεη επηβιεζεί ζηνλ 

ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο 4 ηεο Νέαο χζηαζεο (Αγνξά Υνλδξηθήο Παξνρήο 

(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη 

πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε ζηαζεξή ζέζε) θαη φηη ν ελ ιφγσ 

ζπκκεηέρσλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θνξέο ζηα ζρφιηά ηνπ ζηελ παξνχζα 

δηαβνχιεπζε ηηο ζπλδέζεηο backhaul σο ηππηθέο ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρνλδξηθήο. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο, φζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ backhaul, νη δηαδηθαζίεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ξπζκίδνληαη αληίζηνηρα ζηηο πξνζθνξέο αλαθνξάο ησλ αγνξψλ ζηηο 

νπνίεο επηβιήζεθαλ σο ππεξεζίεο, δειαδή  ζηελ πξνζθνξά αλαθνξάο δηαζχλδεζεο 

θαη ζηελ πξνζθνξά αλαθνξάο ΑΠΣνΒ.  ηελ εγθξηζείζα πξνζθνξά αλαθνξάο 

δηαζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ, φκσο, αλαθέξεηαη ξεηά φηη: «Τα ηέιε κηζζσκέλσλ γξακκώλ 

δηαζύλδεζεο νξίδνληαη θνζηνζηξεθώο βάζεη κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Τξέρνλ Κόζηνο (ΜΜΔΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)), 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΤΤ 401/14/2006 «Λήςε απόθαζεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκό ησλ ρνλδξηθώλ αγνξώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ (αγνξέο 

ππ’ αξ. 13, 14 ηεο Σύζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηνλ Καζνξηζκό 

Δπηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρύ ζηηο ελ ιόγσ Αγνξέο, θαη ηηο Υπνρξεώζεηο απηώλ» 

(ΦΔΚ 1419/Β/2006) θαη ηεινύλ ππό ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΤΤ.» Γίλεηαη ζπλεπψο θαλεξφ 

φηη ε ξχζκηζε ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ γηα ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο. 

Σέινο ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη ρξεζηκνπνίεζε πνιχ πξνζεθηηθά ηα ζηνηρεία ΜΓ 

δηαζχλδεζεο πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηα θπθιψκαηα 

δηαζχλδεζεο πνπ αλέθεξε ν ΟΣΔ αθαηξέζεθαλ ηφζν ηα θπθιψκαηα εκη-δεχμεο, φζν 
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θαη ηα θπθιψκαηα δηαζχλδεζεο ησλ νπνίσλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο είρε ν ΟΣΔ 

βάζεη ηνπ θαλφλα επηκεξηζκνχ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο 

δηαζχλδεζεο. πλεπψο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ιήθζεθαλ ππφςε 

κφλν ηα θπθιψκαηα δηαζχλδεζεο ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έθεξαλ νη πάξνρνη θαη ηα 

νπνία πινπνίεζε θαη παξέδσζε ν ΟΣΔ.    

2.2.5 Παξαηήξεζε 7 

 

Απηφ-παξνρή 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) δελ ζπκθσλεί κε ηα επηρεηξήκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ησλ άκεζσλ αληαγσληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απηφ-παξνρή 

παξφρσλ. πγθεθξηκέλα: 

 ζεσξεί φηη ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ θάιπςεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

επηρείξεκα θαζψο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο απηνπαξνρήο, αιιά κε ηελ 

αλάιπζε ηεο γεσγξαθηθήο δηάζηαζεο ηεο αγνξάο ησλ ΜΓ. χκθσλα κε ην 

ζπκκεηέρνληα, αθφκα θαη αλ απνηεινχζε θξηηήξην ε ΔΔΣΣ ζα έπξεπε λα 

πξνρσξήζεη ζε βάζνο αλάιπζε, ε νπνία σζηφζν απνπζηάδεη, θαηά πφζνλ 

απαηηείηαη πξάγκαηη δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

γεσγξαθηθή δηάζηαζε ζηελ δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

 ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη ε εμέιημε απηψλ απφ ην 2007 

έσο ην 2011, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ΔΔΣΣ, ππάξρεη 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απφ ηελ πιεπξά ησλ παξφρσλ, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ΜΓΥ, φηη επαξθεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ηνπο θαη ηδίσο φηη έρεη 

γίλεη ε απαξαίηεηε επέλδπζε ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ (π.ρ. γηα δηαζχλδεζε). 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δελ ζπκθσλεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ 

θάιπςεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

απηνπαξνρήο. Όπσο αλαθέξεη θαη ε ΔΔ, ζην Explanatory Note1: «In cases where 

there is likely demand substitution, i.e. where wholesale customers are interested in 

procuring from alternative operators, it may be justified to take the self-supply 

concerned into consideration for the sake of market delineation. However, this is not 

justified if alternative operators face capacity constraints, or their networks lack the 

ubiquity expected by access seekers, and/or if alternative providers have difficulty in 

entering the merchant market readily». Ζ χπαξμε δηθηχνπ πιήξνπο θάιπςεο γηα ηελ 

επαξθή αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα δπλεηηθψλ πειαηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα 

                                                           

1 Explanatory Note [C (2007) 5406],  παπ. 3.1  
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ζεσξεζεί φηη ε απηφ-παξνρή παξφρσλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθή 

πξνζθνξά.  

Σα ζηνηρεία κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ κεησζεί, σζηφζν, 

δελ απνδεηθλχνπλ φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην 

νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη  ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Όινη νη  πάξνρνη 

(κε εμαίξεζε έλαλ  ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηήζεθε κέρξη ηα κέζα 2011 ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηηηθήο) παξέρνπλ θαηά βάζε  άιιεο ππεξεζίεο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ 

ππνελφηεηα 2.1.7 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη 

θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθηπαθή ππνδνκή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αγνξέο αθηεξσκέλεο ρσξεηηθφηεηαο θπξίσο ππεξεζίεο ιηαληθήο, νη αληαγσληζηηθνί 

πεξηνξηζκνί ησλ νπνίσλ εμεηάδνληαη σο έκκεζνη πεξηνξηζκνί (ππνελφηεηα 2.1.7 ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο).  

 

Δξώηεζε 2: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη νη γεσγξαθηθέο 

αγνξέο ηεξκαηηθώλ ηκεκάησλ θαη δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη 

εζληθέο; 

 

Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet - On Telecom – Wind – HOL) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ σο 

Δζληθψλ.  

2.2.6 Παξαηήξεζε 8  

 

Παξνρή εθπησηηθψλ πξνζθνξψλ γηα ππεξεζίεο ΜΓ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο απφ 

ηνλ ΟΣΔ 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ζεσξεί φηη ην ζρεηηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηε δήισζε ζηελ παξάγξαθν 2.4.5.4 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη εθπηψζεηο γηα ππεξεζίεο ΜΓ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

ρεηηθά κε ηηο εθπησηηθέο πξνζθνξέο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ιφγσ ησλ επλντθφηεξσλ 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξέρεη εθπηψζεηο ζηελ πεξηνρή απηή εάλ είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλεο απφ ηελ 

εκπνξηθή πξαθηηθή θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη κπνξεί λα αζθήζεη ηηο ex 

post αξκνδηφηεηέο ηεο βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη γεσγξαθηθέο εθπηψζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

ηξφπν πνπ πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ. 
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2.2.7 Παξαηήξεζε 9   

 

Μεξίδηα αγνξάο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ δελ παξέζεζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

κεξίδηα αγνξάο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δπίζεο, 

δηαθσλεί κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη 

πξνρσξήζεη ζε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ, θαζψο ζεσξεί φηη ν 

νξηζκφο ησλ αγνξψλ σο εζληθψλ θαη ε δνκή ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, 

φπσο απηφ ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. Δπηπιένλ, 

ζεκεηψλεη φηη νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε ζε φια ηα Αζηηθά 

Φεθηαθά Κέληξα ηνπ ΟΣΔ ζηηο πξσηεχνπζεο Ννκψλ, κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ πειαηψλ. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη εάλ ε ΔΔΣΣ εμέηαδε 

ζε βάζνο ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηφηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, ηα κεξίδηα αγνξάο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ παξφρσλ ΜΓ, ζα δηέθεξαλ κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε  ηα κεξίδηα αγνξάο ζε 

εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη 

ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζε εζληθή θιίκαθα είλαη πςειά. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηα 

δχν ζελάξηα πνπ εθάξκνζε ε ΔΔΣΣ, ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε 

εζληθφ επίπεδν είλαη απφ 76% έσο 81% γηα ηα δεπθηηθά ηκήκαηα, απφ 71% έσο 73% 

γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζην 54% γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο 

ΔΔΣΣ γηα ην ηέινο ηνπ 2011, ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ είλαη απφ 69% έσο 77% γηα ηα 

δεπθηηθά ηκήκαηα, απφ 77% έσο 82% γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο 

θαη ζην 55% γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ζηελ νπνία ζπλαληψληαη ηα πςειφηεξα 

επίπεδα αληαγσληζκνχ σο ζπλέπεηα ηνπ εληνλφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη εηαηξεηψλ/επηρεηξήζεσλ), ηα 

κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ είλαη ρακειφηεξα απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη 

ρακειφηεξα απφ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν. Σα κεξίδηα αγνξάο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011, δηακνξθψλνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

Σεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο 

 ελάξην 1 ελάξην 2 

ΟΣΔ 73% 80% 
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Άιινη Πάξνρνη 27% 20% 

Σεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο 

 ελάξην 1 ελάξην 2 

ΟΣΔ 38% 41% 

Άιινη Πάξνρνη 62% 59% 

Εεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο 

 ελάξην 1 ελάξην 2 

ΟΣΔ 58% 79% 

Άιινη Πάξνρνη 42% 21% 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ρακειφηεξα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο ζε ζχγθξηζε  κε ηα αληίζηνηρα ζε Δζληθφ επίπεδν, δελ ππνδεηθλχνπλ 

εηεξνγελείο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο 

παξνχζαο εμέηαζεο. ρεηηθά κε ην ρακειφ πνζνζηφ ηνπ ΟΣΔ ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηηο «Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 165/03), ζεκείν 75: «….Σηελ 

πξαθηηθή ιήςεσο απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, πξνβιήκαηα κεκνλσκέλεο 

δεζπόδνπζαο ζέζεο πξνθύπηνπλ ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ κε κεξίδηα 

αγνξάο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 40%, κνινλόηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ 

λα δεκηνπξγεζνύλ εξσηεκαηηθά ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε δεζπόδνπζα ζέζε αθόκα 

θαη κε ρακειόηεξα κεξίδηα αγνξάο, θαζώο κπνξεί λα ππάξρεη δεζπόδνπζα ζέζε 

ρσξίο λα απαηηείηαη πςειό κεξίδην αγνξάο.». πλεπψο, ην γεγνλφο φηη ην κεξίδην ηνπ 

ΟΣΔ ζηελ Αηηηθή είλαη γχξσ ζην 40% δελ αιιάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ζχκθσλα θαη κε ην ζεκείν 78 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ» 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φηη «…Δίλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζζεί όηη ε ύπαξμε 

δεζπόδνπζαο ζέζεο δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε κνλαδηθή βάζε κεγάιν κεξίδην 

ζηελ αγνξά.». 

ε ζρέζε κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο σο πξνο ηε δπζρέξεηα ζηε γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη, φπσο αλαθέξεη θαη 

ζηελ ππνελφηεηα 2.1.8 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, φηη ν ΟΣΔ δελ 

ππνρξενχηαη λα επηβάιεη θνηλέο ρξεψζεηο θαη ζα κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηεί 

γεσγξαθηθά ηηο ηηκέο, εθφζνλ απηέο παξακέλνπλ θνζηνζηξεθείο. Απηφ ππνδεηθλχεη 

φηη ππάξρεη έλαο θνηλφο ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ, ε ΔΔΣΣ 

επαλαιακβάλεη (ππνελφηεηα 2.1.8 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο) φηη ζε ζρέζε κε 

ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, νη θξαγκνί εηζφδνπ είλαη πςεινί, 

αιιά ην βαζηθφ θξηηήξην γηα λα ππεξβνχλ νη πάξνρνη ηνπο θξαγκνχο απηνχο δελ 

θαίλεηαη λα είλαη γεσγξαθηθφ, αιιά ζπλδέεηαη κε πνιιαπινχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε παξνρήο θπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο 
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(φπσο ε απφζηαζε απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν, ε αηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα, ε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, ε χπαξμε πξφζζεηνπ θφζηνπο, θιπ.), αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε 

νκνηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο. 

Σέινο ζε ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφρσλ ΜΓ, ε 

ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη φινη νη πάξνρνη δελ πεξηνξίδνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα εμαθνινπζήζεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη 

εάλ ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο ζην κέιινλ.  

2.3 ΑΓΟΡΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ – ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ  

 

Δξώηεζε 3: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη πιεξνύληαη ηα ηξία 

θξηηήξηα ζηελ αγνξά δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα; 

  

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom, - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξάο. 

2.3.1 Παξαηήξεζε 10 

 

Σα ηξία θξηηήξηα ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά γηα 

ηε ρνλδξηθή αγνξά δεπθηηθψλ θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη δελ 

ππάξρνπλ θξαγκνί εηζφδνπ, θαζψο ήδε 7 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζθέξνπλ 

δεπθηηθά ηκήκαηα ρνλδξηθήο. Δπίζεο, δηαθσλεί κε ηελ αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη “νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παξνρή δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ζε 

ηξίηνπο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο κε δπλαηόηεηαο παξνρήο ηνπο ζπλδπαζηηθά κε ηα 

ηεξκαηηθά ηκήκαηα”, θαζψο ζεσξεί φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο αλάπηπμεο ππνδνκήο ηδίσο 

ζηηο θχξηεο δηαδξνκέο θαη ηεο ex ante ξχζκηζεο ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ κηζζσκέλεο γξακκέο 

απφ άθξν ζε άθξν. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ παξέρεη ζηνηρεία πνπ 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο  δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο backhaul ηνπ ΟΣΔ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζε αζηηθά θέληξα ΟΣΔ κε ηα δηθά ηνπο δίθηπα θνξκνχ. Ο 

ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη απηφ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

πξνκεζεχνληαη ππεξεζίεο backhauling απφ άιινπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα φηη νη πάξνρνη δηαζέηνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα backhaul 

ππεξεζίεο ψζηε λα παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο.  
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Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη 7 πάξνρνη ζηελ 

αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, φπσο παξαηεξεί ν ζπκκεηέρσλ, σζηφζν νη 7 απηνί 

πάξνρνη θαηαιακβάλνπλ ηελ 1/1/2012 κφιηο 23% έσο 31% κεξίδην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη πάξνρνη δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά απνθιεηζηηθά, 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ απάληεζε ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Παξαηήξεζε 7. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ηηο ζπλδέζεηο 

backhaul, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ππεξεζίεο ηνπηθνχ βξφρνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ backhauling, ηφζν ν πάξνρνο πνπ αηηείηαη ηελ ππεξεζία φζν θαη 

απηφο πνπ ηελ πξνζθέξεη βξίζθνληαη ζην ρψξν θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο επθνιφηεξε, δεδνκέλνπ φηη ην 

έλα ηεξκαηηθφ άθξν ηεο ΜΓ βξίζθεηαη ζηνλ θνηλφ ρψξν παξνπζίαο.   

Ζ ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη επίζεο φηη φιεο νη ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο ΜΓ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ΜΓ πνπ παξέρνληαη σο ζπλδέζεηο 

backhaul απφ Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο ζε άιινπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο, έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε ζηα ζρεηηθά κεξίδηα αγνξάο, άξα ηα απνηππσκέλα κεξίδηα αγνξάο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηή ησλ παξφρσλ, ε νπνία σζηφζν 

παξακέλεη ρακειή.  

Πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θείκελν 

δηαβνχιεπζεο, ζε κεγάιν πνζνζηφ νη πάξνρνη πξνκεζεχνληαη δεπθηηθά ηκήκαηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά ηκήκαηα ππφ ηε κνξθή θπθισκάησλ point-to-point. 

πλεπψο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο point-

to-point θπθιψκαηνο, ζε πεξίπησζε κεηαζηξνθήο ηνπο ζε άιιν ελαιιαθηηθφ πάξνρν 

γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ δεπθηηθνχ ηκήκαηνο, ζα έπξεπε λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

πξνκεζεχνληαη ηεξκαηηθά ηκήκαηα απφ ηνλ ΟΣΔ. Απηφ ζα δεκηνπξγνχζε πξφζζεηα 

δηαρεηξηζηηθά θαη άιια θφζηε, ηα νπνία επίζεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη εγείξνπλ 

επηπξφζζεην θξαγκφ κεηαζηξνθήο.  

2.3.2 Παξαηήξεζε 11    

 

Μεξίδηα αγνξάο θαη εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνπζία 

ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ  

 

ρεηηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο, έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία θαη ππνζέζεηο ηεο ΔΔΣΣ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη νη δηαθνξέο θαη νη αληηθάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζελαξίσλ 

νθείινληαη ζηελ έληαμε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο ζηε ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ θαη ζηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπο ζηα κεξίδηα αγνξάο. Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ 

ππνζηεξίδεη φηη εάλ νη δεχμεηο δηαζχλδεζεο εμαηξνχληαλ απφ ηελ αγνξά πξντφλησλ, 

ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζα ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξν θαη ζηα δχν ζελάξηα.  
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Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ηεο απμεηηθήο ηάζεο 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, ην δεχηεξν θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ 

απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ δελ πιεξείηαη.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ε ΔΔΣΣ παξαζέηεη αλσηέξσ, ζηελ απάληεζή ηεο ζηελ 

Παξαηήξεζε 6, νη γξακκέο δηαζχλδεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αγνξά ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (≤2Mbps). πλεπψο 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ  κεξηδίσλ αγνξάο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δεχμεηο 

δηαζχλδεζεο, ελψ νπνηνδήπνηε ζελάξην εμαγσγήο κεξηδίσλ αγνξάο ρσξίο ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο ζηεξείηαη λνήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο αλάιπζεο. 

Παξάιιεια ε ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη, φπσο έρεη αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα ζην θείκελν 

ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο (π.ρ. ππν-ελφηεηεο 1.3.2, 1.3.3, 2.2.3, 2.3.2, θ.α.), 

εθάξκνζε δχν ζελάξηα δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ θαη θάπνηνη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη δελ 

παξείραλ ρσξηζηά ζηνηρεία γηα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε δηέθξηλε κεγάιεο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ θπθισκάησλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

πεξηφδσλ αλαθνξάο πξνζπάζεζε λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πάξνρν ζηνλ 

νπνίν ζπλαληάηαη ε αζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα κία κεγάιε απφθιηζε ζηα ζηνηρεία 

ηνπ ΟΣΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο γξακκέο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 

2010, δηαπηζηψζεθε κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

θαηάξγεζε αξθεηψλ θπθισκάησλ δηαζχλδεζεο ιφγσ πινπνίεζεο ηεο δηαζχλδεζεο 

ΟΣΔ κε θηλεηνχο παξφρνπο κε mid-span, θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ελαιιαθηηθνί πάξνρνη.  

Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 1.2 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

δηαβνχιεπζεο, ζεκεηψλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλαο ή πεξηζζφηεξνη πάξνρνη 

δηαθνξνπνηνχζαλ ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ θπθισκάησλ ηνπο κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

πεξηφδσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θάησζη: 

- Δλψ κέρξη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 ην ζχλνιν ησλ θπθισκάησλ ηα 

νπνία ππέβαιε ν ΟΣΔ αθνξνχζαλ γξακκέο απφ άθξν ζε άθξν, απφ ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ν ΟΣΔ κπφξεζε λα παξάζρεη πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ.  

- Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ν ΟΣΔ ηξνπνπνίεζε εθ λένπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ππέβαιιε ζηελ ΔΔΣΣ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, κε αλαιχνληαο ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θπθισκάησλ ζε ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά.  

- Απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009 νη Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο έπαςαλ λα 

δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ.  

- Άιινη πάξνρνη ηξνπνπνηήζαλ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία αξθεηφ θαηξφ κεηά 

απφ ηελ επίζεκε ππνβνιή ηνπο ζηελ ΔΔΣΣ. 

Απνηέιεζκα φισλ ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ είλαη ε εκθάληζε κεηαβνιψλ ζηα 

κεξίδηα αγνξάο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε θάπνηεο δηαδνρηθέο πεξηφδνπο αλαθνξάο, ηηο νπνίεο 
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αλαθέξεη ν ζπκκεηέρσλ θαη νη νπνίεο θαη’ νπζίαλ νθείινληαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

κνξθήο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Παξαηήξεζε 

2, πξνηίζεηαη λα αλνίμεη ζχληνκα κηα ζπδήηεζε κε φινπο ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηάζεη εάλ είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί κηα λέα δνκή ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.  

Σέινο, ε ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηε ζέζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη ε απμεηηθή ηάζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πιεξείηαη ην 

δεχηεξν θξηηήξην. Γεδνκέλνπ φηη θαη κε ηα δχν ζελάξηα ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ηελ 

1.1.2012 παξακέλεη πνιχ πςειφ (69% θαη 77%), ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη ε αγνξά 

δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ βαίλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο.   

2.3.3 Παξαηήξεζε 12 

 

Τπνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο 

πξντφλησλ ΜΓ κεηαμχ ησλ παξφρσλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη HOL  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ θαηά ηελ νπνία –

ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληα - θαηά ηελ εμαγσγή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο δελ 

ζπλππνινγίζηεθαλ νη ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο γηα πξντφληα κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

κεηαμχ ησλ παξφρσλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη HOL ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ 

πξψηνπ παξφρνπ απφ ηνλ δεχηεξν. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δχν παξφρσλ ζα έπξεπε λα ζπλππνινγηζηεί ζηηο ζρεηηθέο 

αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ζεψξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο είλαη εληειψο ιαλζαζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ 

έιαβε ππφςε ηεο φιεο ηηο ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κέρξη ην 2011 (ζπλεπψο ζε φινπο ηνπο 

πίλαθεο κε κεξίδηα αγνξάο ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο). Ζ ΔΔΣΣ αλέθεξε ζην 

θείκελν (ππνελφηεηα 2.1.8) φηη: «…όπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί ζηνλ ηύπν, έρεη 

εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο ησλ δύν εηαηξηώλ κε απνξξόθεζε ησλ 

ΑΤΤΙΚΩΝ από ηελ HOL. Γεδνκέλνπ όηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο 

ΑΤΤΙΚΔΣ ζα ελζσκαησζνύλ πιήξσο ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο HOL, νη 

ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο γηα πξντόληα ΜΓ κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ ζα απνηεινύλ 

πιένλ απνθιεηζηηθά απηνπαξερόκελεο ππεξεζίεο.». Δίλαη ζαθέο φηη ε αλαθνξά ηεο 

ΔΔΣΣ αθνξνχζε κειινληηθφ ρξφλν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο. Ζ 

ΔΔΣΣ δελ ζεψξεζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο σο απηνπαξνρή ψζηε 

λα κελ ηηο ιάβεη ππφςε ηεο. εκεηψλεη ηέινο πσο, δεδνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ ΑΣΣΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ απφ ηελ HOL εληφο ηνπ 2011, ηα 

ζηνηρεία αγνξάο πνπ ππέβαιε ε HOL γηα ην έηνο 2011 (Β εμάκελν) δελ πεξηέρνπλ ηηο 

ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ πιένλ 
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απηνπαξερφκελα ρνλδξηθά θπθιψκαηα. Σα ελ ιφγσ επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν ηεο Κνηλνπνίεζεο. 

2.3.4 Παξαηήξεζε 13  

 

Τπνινγηζκφο κεξηδίσλ αγνξάο άλσ ησλ 2 Mbps  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) παξαηεξεί φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη ζηα δχν 

ζελάξηα, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θπθισκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1/1/2007 θαη 1/1/2011 (κείσζε απφ 79% ζε 

54% ζχκθσλα κε ην ζελάξην 1 θαη απφ 67% ζε 54% ζχκθσλα κε ην ζελάξην 2). Ο 

ίδηνο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή κεζνδνινγίαο γξακκηθήο πξνβνιήο 

θαηαιήγεη ζε πξφβιεςε κεξηδίσλ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ρνλδξηθψλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο γηα ην 2013 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζα 

είλαη κηθξφηεξν απφ 50% ζην ζελάξην 1 θαη θνληά ζην 50% ζην ζελάξην 2. Θεσξεί δε 

φηη ζε ακθφηεξα ηα ζελάξηα, ε ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ππνδεηθλχεη φηη δελ 

πιεξείηαη ην δεχηεξν θξηηήξην γηα ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Όπσο θαίλεηαη ζηα 

επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν ηεο Κνηλνπνίεζεο, ν 

ΟΣΔ αχμεζε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ εληφο ηνπ 2011 ζχκθσλα θαη κε ηα δχν ζελάξηα. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα θαη κε ηα δχν ζελάξηα, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζηα ηεξκαηηθά 

ηκήκαηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο απμήζεθε απφ 54% ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ζε  

55% ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011. πλεπψο ε πξνζέγγηζε ηεο γξακκηθήο πξνβνιήο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νξζά.  

2.3.5 Παξαηήξεζε 14 

 

Αλεπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ 

 

ρεηηθά κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ αθ’ εαπηνχ, έλαο 

ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ, ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζε αλάιπζε ζε επίπεδν 

δηαδξνκήο θαη λα ηεθκεξηψζεη φηη ζε έλαλ αξηζκφ δηαδξνκψλ ή ελδερνκέλσο ζην 

ζχλνιν ηνπο, ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ αλεπαξθέο ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ αληί απιψο λα πηζαλνινγεί ελδερφκελεο αληηαληαγσληζηηθέο 

πξαθηηθέο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 
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Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο χζηαζεο γηα ηηο 

ζρεηηθέο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνηπρίαο ηεο αγνξάο –κεηαμχ άιισλ- ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κε ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ (π.ρ. ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θνζηνιφγεζεο), ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 

εθηεηακέλε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνηπρίαο (π.ρ. ππνρξεψζεηο 

θνζηνιφγεζεο θαη ππνινγηζκνχ θφζηνπο ππεξεζηψλ, επίβιεςε θαη έιεγρνο φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ παξακέηξσλ).  

Ζ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ν ζπκκεηέρσλ (αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο 

επάξθεηαο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν δηαδξνκήο) δελ ζα κπνξνχζε 

λα εθαξκνζηεί θαη λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επάξθεηα ή φρη 

ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη ε νξηζζείζα αγνξά 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηέο δηαδξνκέο, νπφηε ε εμέηαζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλνιηθή.  

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, φπσο δηεμνδηθά αλαιχεηαη ζηελ ππνελφηεηα 2.2.4 ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί  φηη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ex-ante 

ξχζκηζεο, νη θχξηεο απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ πςειψλ θαη 

δηαξθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ειιείςεη κηαο κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο ηάζεο πξνο 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, είλαη ε άξλεζε ζπλαιιαγήο, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ππφ φξνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ή/θαη ε πηζαλή ππεξηηκνιφγεζε ησλ δεπθηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ απαηηνχλ ηελ επηβνιή απφ 

ηελ ΔΔΣΣ ηνπιάρηζηνλ ππνρξέσζεο πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ηηκψλ, σο θαηάιιειεο 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.   

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πςεινχο θαη δηαξθείο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ηελ 

απνπζία κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο λνκηθήο αζθάιεηαο (π.ρ. πεξηνδηθέο ππνρξεψζεηο 

ειέγρνπ ηηκψλ) είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε φηη ε πιήξσζε ηνπ ηξίηνπ 

θξηηεξίνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ κφλν δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ (i) λα αληηκεησπηζηνχλ αζηνρίεο ηεο 

αγνξάο ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο ιφγσ ησλ απαηηνχκελσλ ζπρλψλ/έγθαηξσλ 

παξεκβάζεσλ,  (ii) λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ λνκηθήο αζθάιεηαο ζηηο αγνξέο 

ΜΓ ρνλδξηθήο, (iii) λα επηβιεζνχλ νη απαηηνχκελεο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο θαη 

θνζηνιφγεζεο θαη (iv) λα ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

θνζηνζηξέθεηα ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ.  

Σέινο ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ex-ante ξπζκίζεσλ, φπσο 

έγηλε θαλεξή ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο κεηά 

απφ  αίηεκα ηνπ ΟΣΔ, ψζηε ε ηειεπηαία λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο.   
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Δξώηεζε 4: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ όηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ 

ζηελ αγνξά δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθώλ 

ηκεκάησλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbps θαη άλσ ησλ 2 Mbps; 

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom, Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ παξφρνπ κε ΗΑ. 

2.3.6 Παξαηήξεζε 15 

 

Καζνξηζκφο ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα δεπθηηθά θαη 

ηεξκαηηθά ηκήκαηα άλσ ησλ 2 Mbps.  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) δηαθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα δεπθηηθά θαη 

ηεξκαηηθά ηκήκαηα άλσ ησλ 2Mbps.   

 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεζεο, 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο επηρείξεζεο κε ΗΑ ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο 

δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έσο θαη 2Mbs θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ 

άλσ ησλ 2Mbps.  

 

Δξώηεζε 5: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ησλ αγνξώλ; 

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom, Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ. 

2.3.7 Παξαηήξεζε 16 

 

Αλάιπζε αγνξάο ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) δηαθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε αγνξάο, θαζψο ζεσξεί φηη δελ πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα. 
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Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο αγνξάο ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο.  

 

2.4 ΑΓΟΡΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ – ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Δξώηεζε 6: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΣΣ όηη ε επηβνιή 

ππνρξεώζεσλ πξόζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ, είλαη εύινγε θαη αλαινγηθή; 

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο. 

2.4.1 Παξαηήξεζε 17 

Γηαθνξνπνίεζε θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη, εθφζνλ ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη, δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπδεηεζεί ε επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο ζρεηηθέο 

αγνξέο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη νη θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ethernet 

έσο θαη 1000Mbps δελ έρνπλ βάζε, ελψ ιείπεη ε απαηηνχκελε αλάιπζε ηεο 

ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ηαρχηεηαο 155 Mbps θαη 

Ethernet ηαρχηεηαο 1 Gbps θαηά ην ζηάδην νξηζκνχ ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ν ίδηνο 

ζπκκεηέρσλ παξέρεη ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη κηζζσκέλεο γξακκέο Ethernet 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο έρνπλ θπξίσο ρσξεηηθφηεηα 

κηθξφηεξε απφ 150Mbps. 

 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ, φπσο θαίλεηαη ζηηο αλσηέξσ απαληήζεηο ηεο, εκκέλεη ζηε ζέζε ηεο φηη ηα 

ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη. Παξάιιεια ζεκεηψλεη φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην 

βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ νξηζκφ 

αγνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φιεο νη δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 2 
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Mbps απνηεινχλ ηκήκα ηεο εληαίαο ζρεηηθήο αγνξάο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο.  

Ζ ΔΔΣΣ, κεηά ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη δεδνκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηα πάλσ απφ 155 Mbps είλαη 

ζεκαληηθφο, δήηεζε επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξφρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέξνπο θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ θπθισκάησλ. Απφ ηα παξερφκελα ζηνηρεία ε ΔΔΣΣ 

δηαπίζησζε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 155 Mbps είλαη κέρξη 200 Mbps, ελψ ν αξηζκφο ησλ 

θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 200 Mbps είλαη θαη 

αλακέλεηαη λα παξακείλεη κηθξφο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα 

ηξνπνπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θαη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε πξφζβαζεο 

ζε ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet γηα ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 

200 Mbps αληί ηνπ νξίνπ 1Gbps.  

2.4.2 Παξαηήξεζε 18  

 

Τινπνίεζε ΜΓ κε ζπλδπαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ Ethernet θαη PDH/SDH 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) αλαθέξεη φηη δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ΜΓ κε 

ζπλδπαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ Ethernet θαη PDH/SDH, είηε ζε επίπεδν ηεξκαηηθψλ είηε 

ζε επίπεδν δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπνινγίαο ησλ 

δηθηχσλ. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά αλαθνξάο ΜΓΥ 

ηερλνινγίαο Ethernet δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη πιήξε αληηζηνίρεζε κε ηελ 

πξνζθνξά αλαθνξάο παξαδνζηαθψλ ΜΓΥ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζπκθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, δηεπθξηλίδνληαο φηη δελ 

πξφηεηλε ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Δξσηήζεηο 7-8-9-10:  

πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνύλ 

ππνρξεώζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί 

ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

πκθσλείηε κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο πνπ 

πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ λα εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ 

ε ππνρξέσζε ινγηζηηθή δηαρσξηζκνύ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 
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Γχν ζπκκεηέρνληεο (On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ.  

2.4.3 Παξαηήξεζε 19 

 

Δπηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο. 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη εθφζνλ δελ πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα, δελ 

είλαη αλαγθαία ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο 

ζρεηηθέο αγνξέο.  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (Forthnet) ζεσξεί φηη ε δήηεζε γηα ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη 

απμαλφκελε θαη ζπλεπψο ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο έπξεπε λα 

επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 155 Mbps θαη άλσ 

ηνπ 1 Gbps (Ethernet). 

 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο, ειέγρνπ 

θφζηνπο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

ρεηηθά κε ην ζρφιην ηνπ δεχηεξνπ ζπκκεηέρνληνο, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ν ελ ιφγσ 

ζπκκεηέρσλ ζπκθψλεζε κε ηνλ πξνηεηλφκελν πεξηνξηζκφ ρσξεηηθφηεηαο ζηελ 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ, φπσο δηαηππψζεθε ζην θείκελν ηεο 

δηαβνχιεπζεο (155 Mbps γηα ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο ηερλνινγίαο SDH/PDH θαη 1 Gbps γηα 

ΜΓ ρνλδξηθήο ηερλνινγίαο Ethernet). 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Παξαηήξεζε 17, ε ΔΔΣΣ, κεηά ην ζρφιην ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, δήηεζε επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξφρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέξνπο θαηαλνκή ησλ θπθισκάησλ κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 155 Mbps. Απφ ηα 

παξερφκελα ζηνηρεία ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 155 Mbps είλαη κέρξη 200 

Mbps, ελψ ν αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηα 

άλσ ησλ 200 Mbps είλαη θαη αλακέλεηαη λα παξακείλεη κηθξφο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε 

ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θαη λα επηβιεζεί 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet γηα 

ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 200 Mbps αληί ηνπ νξίνπ 1Gbps.  

Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί εχινγε θαη αλαινγηθή ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ 

θαη θνζηνιφγεζεο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο.  
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2.5 ΑΓΟΡΑ ΛΗΑΝΗΚΖ – ΟΡΗΜΟ ΑΓΟΡΑ  

 

Δξώηεζε 11: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ άζθεζε 

νξηζκνύ ηεο αγνξάο;  

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom,Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο EETT.  

2.5.1 Παξαηήξεζε 20 

 

Πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ ηνκήο ζηα 2 Mbps  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ζεσξεί φηη, ιφγσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην Ethernet, 

ην φξην ησλ 2Mbps ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην πςειφηεξν φξην ησλ 

20Mbps. 

Έλαο άιινο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζπκθσλεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηνκήο 

ζηα 2 Mbps αιιά ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ θπθισκάησλ ρακειήο θαη 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο εληζρπζεί πεξαηηέξσ. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηδίσο ε 

ππνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο/ δήηεζεο θαη ε ηηκνινγηαθή δνκή 

ππνδεηθλχνπλ ηα 2 Mbps σο ην θαηαιιειφηεξν φξην δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηηο ΜΓ 

ιηαληθήο ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 

δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηψλ Ethernet ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη εάλ ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ην ζρεηηθφ 

φξην ζην κέιινλ.  

2.5.2 Παξαηήξεζε 21  

 

Τπνθαηάζηαζε κεηαμχ ςεθηαθψλ ΜΓ θαη αλαινγηθψλ ΜΓ 
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Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη, θπξίσο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ρσξεηηθφηεηα, αζθάιεηα, δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ νδεχζεσλ, 

δηαρείξηζε θαη επίβιεςε δηθηχνπ), ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αλαινγηθέο ΜΓ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ησλ 

δηαθνξψλ ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ SSNIP ηεζη, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ςεθηαθέο ΜΓ θαη νη αλαινγηθέο ΜΓ δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο 

ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. Ο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη επίζεο φηη ε δηαπίζησζε απηή 

εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αλαινγία ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ζηελ ζπλνιηθά θζίλνπζα αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο 2 Mbps παξακέλεη 

ζηαζεξή. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Όζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα αλαινγηθά θαη ηα ςεθηαθά 

θπθιψκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ελ γέλεη ηζνδχλακα, αλ θαη νη ςεθηαθέο γξακκέο 

παξέρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ζε φξνπο θαζπζηέξεζεο (latency) θαη αλζεθηηθφηεηαο 

(resilience). Όζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ε ρξήζε modem 

επηηξέπεη ξπζκφ 34 Kbps πάλσ απφ αλαινγηθή γξακκή. Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη επίζεο 

ηελ δεδνκέλε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο κηαο αλαινγηθήο γξακκήο ψζηε λα ππνζηεξίδεη 

ςεθηαθή κεηάδνζε, θαζψο θαη ην αληίζεην.  

ρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε, ν ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη ην θφζηνο κηαο αζηηθήο 

ςεθηαθήο γξακκήο ησλ 64 Kbps είλαη ππεξδηπιάζην απφ ην θφζηνο κηαο αλαινγηθήο 

γξακκήο Μ1020 κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη κεηαζηξνθή θξίζηκεο κάδαο 

πειαηψλ ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ηηκήο θαηά 10% (απνηπρία ηνπ SSNIP ηεζη). 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ εθαξκφδεη ζσζηά ην ηεζη ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 19 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

δηαβνχιεπζεο ην εηήζην θφζηνο ηεο αλαινγηθήο αζηηθήο γξακκήο αλέξρεηαη ζηα 764 € 

ελψ ηεο ςεθηαθήο ζηα 1.728€. Γεδνκέλνπ φηη γηα λα επηηεπρζεί αλάινγε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηαρχηεηα κε ηελ ςεθηαθή γξακκή ησλ 64 Kbps είλαη απαξαίηεηεο 

δχν αλαινγηθέο γξακκέο (ηαρχηεηα 2*34 = 68 Kbps), ην SSNIP ηεζη πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ζηηο ηηκέο 1.728 € γηα ηελ ςεθηαθή θαη 1.528 € γηα  ηηο δχν αλαινγηθέο. Με 

βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη ην γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή γξακκή παξέρεη ελ γέλεη 

θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζίαο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη κία αχμεζε θαηά 10% ηεο ηηκήο 

ησλ αλαινγηθψλ γξακκψλ ζα νδεγνχζε πειάηεο ζηελ πξνκήζεηα ςεθηαθήο γξακκήο, 

γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ αχμεζε κε πξνζνδνθφξα. Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ 

ζπκθσλεί φηη ε δήηεζε γηα αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο ζηαδηαθά 

κεηψλεηαη. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε αλαινγία ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ζηελ ζπλνιηθά θζίλνπζα αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο 2 Mbps παξακέλεη 

ζηαζεξή, δελ αληίθεηηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε αλαινγηθψλ ΜΓ ιηαληθήο κε ςεθηαθέο ΜΓ 

ιηαληθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (αιιά θαη άιιεο ιηαληθέο ππεξεζίεο) θαη νη νπνίεο 

ςεθηαθέο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο κε ηε ζεηξά ηνπο θαίλεηαη λα ππνθαζίζηαληαη 

κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο Ethernet ζηα 2 Mbps αιιά θαη  πςειφηεξα. 

πλεπψο ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ζέζε ηεο, φπσο δηαηππψζεθε ζηελ 

ππνελφηεηα 3.1.2.2 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο, φηη δειαδή νη αλαινγηθέο θαη νη 

ςεθηαθέο αλαινγηθέο γξακκέο απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο. 
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2.5.3 Παξαηήξεζε 22  

  

Παξνρή αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη αλ θαη, ζεσξεηηθά, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, κφλν ν ΟΣΔ παξέρεη 

αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο επί ηνπ παξφληνο. Θεσξεί φηη ε παξνρή αλαινγηθψλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ ππνδεηθλχεη φηη νη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο 

γξακκέο θαη νη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο 

ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Αληίζεηα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ πξνζθέξνπλ αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, αλ θαη 

ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζαλ, είλαη φηη ήδε παξέρνπλ ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο, νη 

νπνίεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε απνηεινχλ πιήξεο ππνθαηάζηαην ησλ 

αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Παξάιιεια παξαπέκπεη ζηελ αλσηέξσ 

παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ αλαινγηθψλ γξακκψλ ζηελ ίδηα αγνξά 

κε ηηο ςεθηαθέο. 

2.5.4 Παξαηήξεζε 23 

    

Τπεξεζίεο Ethernet 

 

ρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ππεξεζηψλ Ethernet ζηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, έλαο 

ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) αλαγλσξίδεη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη παξαδνζηαθέο 

ςεθηαθέο γξακκέο αληηθαζίζηαληαη απφ ζρεηηθέο ππεξεζίεο Ethernet, ηδίσο γηα ηηο 

κηζζσκέλεο γξακκέο άλσ ησλ 2Mbps. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη νη ππεξεζίεο Ethernet 

παξέρνληαη σο ζπλδέζεηο είηε point to point είηε point to multipoint θαη πξνηείλεη νη 

ηειεπηαίεο λα εμαηξεζνχλ απφ ηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ππνδέρεηαη ζεηηθά ηα ζρφιηα ελφο ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ην φηη νη 

κηζζσκέλεο γξακκέο Ethernet θαη νη παξαδνζηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο απνηεινχλ 

ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ (ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο κηζζσκέλεο 

γξακκέο κε ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps), αλ θαη ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηήξημε 

ζρεηηθά κε ηηο ρνλδξηθέο αγνξέο φηη νη Ethernet θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο 

δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. 

ρεηηθά κε ην ζρφιην πνπ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο Ethernet point-to-multipoint, ε ΔΔΣΣ 

ζπκθσλεί κε ηνλ ζπκκεηέρνληα φηη νη ζπλδέζεηο Ethernet point-to-multipoint δελ 
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απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ, θαζψο έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ε ζπλδεζηκφηεηα ζεκείνπ πξνο ζεκείν, 

δελ πιεξείηαη. 

2.5.5 Παξαηήξεζε 24 

 

Τπεξεζίεο VPN    

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (HOL) ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο VPN πνπ βαζίδνληαη ζε ΜΓ έρνπλ 

παξφκνηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμππεξεηνχλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηηο ΜΓ θαη 

ζπλεπψο απνηεινχλ ηκήκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ ΜΓ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππεξεζηψλ VPN πνπ 

βαζίδνληαη ζε απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα απφ ηε ζρεηηθή αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο (ππνελφηεηα 3.1.2.3). Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλεηαη ζηε ελ ιφγσ ελφηεηα, ε 

ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη εάλ 

ζα ρξεηαζηεί λα ελνπνηήζεη ηηο αγνξέο απηέο ζην κέιινλ. 

 

Δξώηεζε 12: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ε γεσγξαθηθή 

αγνξά γηα ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps είλαη εζληθή; 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο EETT. 

2.5.6 Παξαηήξεζε 25  

 

Δχξνο ηεο γεσγξαθηθήο αγνξάο γηα ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή αγνξά δελ πιεξνί ηα ηξία θξηηήξηα θαη 

ζπλεπψο δελ απαηηείηαη λα ζπδεηεζεί πεξαηηέξσ ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη, ζε αληίζεζε κε ηε ζρεηηθή 

αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ΜΓ ιηαληθήο παξέρνληαη ζηελ ίδηα 

πεξηθέξεηα. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία απηά ππνδεηθλχνπλ φηη είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρεη επηηπρήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κφλν ζε κηα πεξηθέξεηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ννκφ Αηηηθήο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 
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Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ην εζληθφ εχξνο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θπξίσο 

ιφγσ ησλ εληαίσλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ν πςειφο αξηζκφο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζηελ Αηηηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε 

εηαηξηθψλ πειαηψλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ηδίσο ζηελ Αζήλα. Αθφκε θαη κε πςειή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο, νη εληαίεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο ππνζηεξίδνπλ ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ κηαο εζληθήο αγνξάο γηα ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο.  

Δηδηθφηεξα ε ΔΔΣΣ εμέηαζε  θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ζε εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηφζν ζε 

εζληθή θιίκαθα φζν θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είλαη πςειά θαη θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2011 δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mpbs ζε Δζληθφ επίπεδν 

ΟΣΔ  92% 

Άιινη πάξνρνη 8% 

Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mpbs ζηελ Αηηηθή 

ΟΣΔ  87% 

Άιινη πάξνρνη 13% 

2.5.7 Παξαηήξεζε 26    

 

Δπίδξαζε ηεο αγνξάο (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεκεηψλεη φηη νη πάξνρνη είλαη ζε ζέζε, ζε κεγάιν βαζκφ, 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ κε ρξήζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγίεο xDSL. πλεπψο ε ΔΔΣΣ ζα έπξεπε 

λα κειεηήζεη θαηά πφζνλ πθίζηαληαη γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ εθείλσλ φπνπ νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε 

παξέρνληαο ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣνΒ θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ 

«Υξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο», ζην νπνίν πινπνηήζεθαλ 693 ζπλεγθαηαζηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ην 16,6% ηεο ζπλνιηθήο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 
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Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ είρε ππνβάιιεη αλάινγεο παξαηεξήζεηο ζηελ 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο 

(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη 

πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε θαη φηη ε ΔΔΣΣ 

απάληεζε εκπεξηζηαησκέλα ζηα ελ ιφγσ ζρφιηα. Ζ αγνξά 4 νξίζηεθε ζε Δζληθφ 

επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ζε φξνπο ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ηελ αγνξά 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ νκνηνγελψο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

2.5.8 Παξαηήξεζε 27 

 

Δληαία εζληθή ηηκνιφγεζε ΜΓ  

    

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη ε εληαία εζληθή ηηκνιφγεζε ησλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ, 

θαζψο θαη πεξηνξηζκψλ απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ πνπ έρεη επηβιεζεί 

θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ.    

Θέζε ΔΔΣΣ: 

ε ζρέζε κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο σο πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη, φπσο 

αλαθέξεη θαη ζηελ ππνελφηεηα 2.1.8 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηηο 

ρνλδξηθέο αγνξέο, φηη ν ΟΣΔ δελ ππνρξενχηαη λα επηβάιεη θνηλέο ρξεψζεηο θαη ζα 

κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηεί γεσγξαθηθά ηηο ηηκέο, εθφζνλ απηέο παξακέλνπλ 

θνζηνζηξεθείο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έλαο θνηλφο ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο 

ζε φιε ηελ Διιάδα. 

2.6 ΑΓΟΡΑ ΛΗΑΝΗΚΖ – ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ   

 

Δξώηεζε 13: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ηα ηξία θξηηήξηα 

πιεξνύληαη γηα ηηο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ Διιάδα; 

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecoms - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ. 

2.6.1 Παξαηήξεζε 28 

 

Ύπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 

Mbps 
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Αλαθνξηθά κε ην πξψην θξηηήξην «θξαγκνί εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ», έλαο 

ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ 

ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά δεδνκέλνπ φηη 8 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη παξείραλ 

κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο ηελ 1/1/2011. Δπηπξφζζεηα, ν ίδηνο πάξνρνο ζεσξεί 

φηη ε ΔΔΣΣ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη ππφ ξχζκηζε 

θαη αλαθέξεη φηη νη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο αγνξάο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε 

ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξά 4), επηηξέπνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο απφ άθξν ζε άθξν.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί αλαθνξηθά κε ην πξψην θξηηήξην ηεο χπαξμεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη 

αληαγσληζκνχ φηη νη ζρεηηθέο αγνξέο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ:  

1. Τπνδνκή δηθηχνπ πιήξνπο θάιπςεο: ν ΟTE είλαη ν κφλνο πάξνρνο πνπ 

δηαζέηεη εζληθφ δίθηπν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηφζν 

ζηηο ιηαληθέο φζν θαη ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο. Ζ χπαξμε ππνδνκήο δηθηχνπ 

πιήξνπο θάιπςεο δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ παξέρνληαο 

ζηνλ ΟΣΔ πεξαηηέξσ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο.  

2. Δκπνξηθή επσλπκία θαη πςειά κεξίδηα αγνξάο: ε θαιά εδξαησκέλε εκπνξηθή 

επσλπκία θαη ε νηθνλνκηθή ηζρχο ηνπ ΟΣΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά 

κεξίδηα αγνξάο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, θαζηζηνχλ 

δπζθνιφηεξε γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά 

ιηαληθήο.  

3. Κφζηνο κεηαζηξνθήο: ην πθηζηάκελν θφζηνο κεηαζηξνθήο πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ λα απνθηήζνπλ λένπο πειάηεο.  

2.6.2 Παξαηήξεζε 29 

 

Φξαγκνί κεηαζηξνθήο - Δπίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ηζρπξίδεηαη φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ ζηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζην ζχλνιν 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε ξχζκηζε (χπαξμε  πκθσληψλ 

Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLAs)) ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο επηηξέπεη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα αλαπαξάμνπλ ην ίδην επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο κε 

απηφ πνπ απνιακβάλεη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο, δεδνκέλνπ φηη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, ε 

δηαδηθαζία βιαβνδηαρείξηζεο βαζίδεηαη ζηνλ ΟΣΔ.  
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Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

άξζεο βιαβψλ ιφγσ ηεο αζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο κεηαμχ 

ΟΣΔ θαη παξφρνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ΔΔΣΣ έρεη δερζεί θαηαγγειίεο απφ 

παξφρνπο θαη έρεη δηελεξγήζεη ζρεηηθέο αθξνάζεηο.  

Γεληθφηεξα, ινηπφλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο Δλαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ κε απηφ πνπ 

απνιακβάλεη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. 

2.6.3 Παξαηήξεζε 30   

 

Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) δηαθσλεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ΔΔΣΣ φηη ε χπαξμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ έλα 

πξφζζεην πιενλέθηεκα θφζηνπο θαζψο ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηνπ παξφρνπ θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κε αλαθηήζηκα ψζηε λα 

ζπληζηνχλ θξαγκφ εηζφδνπ.   

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ     

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ απφ ηνλ ΟΣΔ κε ηε ρξήζε ηεο 

ίδηαο ππνδνκήο θαη ην κεηνλέθηεκα θφζηνπο ελφο λενεηζεξρφκελνπ έλαληη ηνπ ΟΣΔ 

είλαη πηζαλφ λα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ν λενεηζεξρφκελνο δελ κπνξεί λα απνιαχζεη 

ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πνπ απνιακβάλεη ν ΟΣΔ. πλεπψο, ν ΟΣΔ 

δηαζέηεη έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ πνπ 

δχλαηαη λα επηηχρεη απφ ηε ρξήζε θνηλψλ ζηνηρείσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή 

δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη νηθνλνκίεο ζθνπνχ έρνπλ κεγαιχηεξε επίπησζε φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κνηξάδνληαη ην θφζηνο, κε 

απνηέιεζκα έλαο πάξνρνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ λα βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάθηεζε ηνπ θνηλνχ θφζηνπο απφ θάζε ππεξεζία.  

2.6.4 Παξαηήξεζε 31 

 

Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ 

αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ΜΓ ιηαληθήο κε απνηέιεζκα ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνίεη ε ΔΔΣΣ λα παξνπζηάδνπλ ζηξεβιή εηθφλα ηεο αγνξάο. Ο ίδηνο 
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ζπκκεηέρσλ επηζεκαίλεη φηη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζηηο ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο 

ιηαληθήο είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ κεξίδην ΜΓ ιηαληθήο  (αλαινγηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ γξακκψλ) πνπ εκθαλίδεη ε ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζή ηεο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ άπνςε ηεο φηη ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ αλαινγηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ γξακκψλ (Παξαηήξεζε 21) θαη επηζεκαίλεη φηη θαζψο νη αλαινγηθέο 

γξακκέο απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ, ν αξηζκφο ησλ 

αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

κεξηδίσλ  αγνξάο. 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη, ηέινο, φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ησλ κεξηδίσλ 

αγνξψλ ρσξίο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ αλαινγηθψλ ΜΓ ιηαληθήο, ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ 

ΟΣΔ είλαη πνιχ πςειά, νπφηε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζα παξέκελαλ ηα ίδηα. 

2.6.5 Παξαηήξεζε 32   

 

Δγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

 

Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ακθηζβεηεί ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεξηδίσλ αγνξάο 

ζρεηηθά κε ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο άλσ ησλ 2 Mbps θαη ζεσξεί φηη ην 

κεξίδην ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ 1/1/2011 είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεξίδην πνπ αλαθέξεη ε 

ΔΔΣΣ. Λφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαπίζησζεο ν ζπκκεηέρσλ εγείξεη εξσηήκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ νξζή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη απεηθφληζε  ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηα νπνία ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ελδέρεηαη λα έρεη, σο έλα βαζκφ, 

ππεξεθηηκήζεη.   

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεκεηψλεη φηη κεηά απφ 

ζχγθξηζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρφιηφ ηνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε ΔΔΣΣ ζην θείκελν 

δηαβνχιεπζεο πξνθχπηεη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο ν ζπκκεηέρσλ δελ ζπκπεξηέιαβε ηηο γξακκέο Ethernet. πλεπψο, 

ν ππνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ παξέζεζε ν ζπκκεηέρσλ είλαη 

ιαλζαζκέλνο. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ, ε γελίθεπζε πνπ επηρεηξεί ν ζπκκεηέρσλ ζρεηηθά 

κε ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΔΣΣ είλαη 

εζθαικέλε. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο βαζίδνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

παξφρσλ ηεο αγνξάο, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε έιεγρν θαη επεμεξγαζία απφ ηελ 

ΔΔΣΣ πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
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2.6.6 Παξαηήξεζε 33   

 

Αλεπάξθεηα ηνπ δίθαηνπ ηνπ αληαγσληζκνχ 

 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην θξηηήξην ηεο αλεπάξθεηαο κφλν ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, 

έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) επηζεκαίλεη φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθέο 

γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο αγνξάο θαη λα επηβιεζνχλ 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  Δπίζεο, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ 

ζεσξεί φηη ε απνπζία πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ ζηελ ζρεηηθή αγνξά 

ππνδεηθλχεη φηη ην ex post δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ επαξθεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αζηνρηψλ ηεο αγνξάο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο χζηαζεο γηα ηηο 

ζρεηηθέο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνηπρίαο ηεο αγνξάο –κεηαμχ άιισλ- ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κε ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ (π.ρ. ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θνζηνιφγεζεο), ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 

εθηεηακέλε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνηπρίαο (π.ρ. ππνρξεψζεηο 

θνζηνιφγεζεο θαη ππνινγηζκνχ θφζηνπο ππεξεζηψλ, επίβιεςε θαη έιεγρνο φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ παξακέηξσλ).  

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πςεινχο θαη δηαξθείο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ηελ 

απνπζία κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο λνκηθήο αζθάιεηαο (π.ρ. πεξηνδηθέο ππνρξεψζεηο 

ειέγρνπ ηηκψλ) είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ κφλν δελ 

επαξθεί πξνθεηκέλνπ (i) λα επηβιεζνχλ νη απαηηνχκελεο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο 

θαη θνζηνιφγεζεο θαη (ii) λα ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

θνζηνζηξέθεηα ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ. 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο, φηη ηνπιάρηζηνλ εληφο 

ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηα ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη ζηελ 

αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, παξά ηελ ex ante ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο.  

 

Δξώηεζε 14: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ όηη ν ΟΣΔ έρεη 

ΗΑ ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 
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Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom - Wind) ζπκθψλεζαλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ. 

2.6.7 Παξαηήξεζε 34   

 

Καζνξηζκφο ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ έσο θαη 2 Mbps 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ππνζηεξίδεη φηη ε ζρεηηθή αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή θαη 

δηαθσλεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ.   

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps.  

 

Δξώηεζε 15: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 

 

Γχν ζπκκεηέρνληεο (On Telecom - Wind) ζπκθψλεζαλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΔΔΣΣ. 

2.6.8 Παξαηήξεζε 35 

 

Αλάιπζε ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) πηζηεχεη φηη ε ζρεηηθή αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή θαη 

δηαθσλεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ.   

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ιηαληθήο έσο θαη 2Mbps. 
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2.7 ΑΓΟΡΑ ΛΗΑΝΗΚΖ – ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

Δξώηεζε 16: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη 

δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;  

 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο (Forthnet, On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ. 

2.7.1 Παξαηήξεζε 36 

 

Γηαηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζηελ αγνξά 

ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) πηζηεχεη φηη θαζψο ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη, δελ 

είλαη αλαγθαία ε αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη ν ΟΣΔ 

δελ παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο κε ηξφπν πνπ ζπληζηά δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. 

ρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ πηζηεχεη φηη ην πθηζηάκελν ex post 

εζληθφ πιαίζην θαιχπηεη ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, θαζψο φινη νη 

πάξνρνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε δηαηάμεηο δηαθάλεηαο θαη δεκνζίεπζεο 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο ζηνλ ΟΣΔ. 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη πθηζηάκελεο 

ππνρξεψζεηο βάζεη ηεο ex post λνκνζεζίαο είλαη πην γεληθέο, ελψ νη επηβιεζείζεο ex 

ante ππνρξεψζεηο εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.  

 

Δξώηεζε  17: πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο 

θαζώο θαη όηη ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

κεζνδνινγία FDC/CCA;  

 

Γχν ζπκκεηέρνληεο (On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΔΔΣΣ θαη έλαο εμ απηψλ αλαθέξεη φηη είλαη αλαγθαίν έλα επαξθέο πεξηζψξην κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ν απνδνηηθφο 

αληαγσληζκφο.  
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2.7.2 Παξαηήξεζε 37 

 

Γηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο 

θαη 2 Mbps  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) πηζηεχεη φηη θαζψο ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη, δελ 

είλαη αλαγθαία ε αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο θαη δηαθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο εθθξάζηεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ θφζηνπο. 

 

Δξώηεζε 18: πκθσλείηε όηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ηνπ ΟΣΔ 

είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 

 

Γχν ζπκκεηέρνληεο (On Telecom - Wind) ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΔΔΣΣ. 

2.7.3 Παξαηήξεζε 38 

Γηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  

 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) πηζηεχεη φηη θαζψο ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη, δελ 

είλαη αλαγθαία ε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο 

ζρεηηθέο αγνξέο θαη δηαθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηεο, φπσο εθθξάζηεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ 
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3 ΠΡΟΣΑΔΗ 

Με βάζε ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζρνιίσλ ζην Κείκελν ηεο 

Γηαβνχιεπζεο, πξνηείλεηαη λα γίλεη ε αθφινπζε αιιαγή ζην θείκελν ηεο 

Γηαβνχιεπζεο: 

Σν ζεκείν ix ηεο ππνελφηεηαο 2.4.5.1 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

ix. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet γηα 

ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 200 Mbps. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε κε βάζε ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

 Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηα 

άλσ ησλ 155 Mbps δελ είλαη ακειεηένο, είλαη απμαλφκελνο θαη 

ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε αλαθνξά ζηνλ φγθν εμαθνινπζεί 

λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 155 Mbps είλαη κέρξη 200 Mbps. 

 Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο κε 

ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 200 Mbps είλαη θαη αλακέλεηαη λα 

παξακείλεη κηθξφο. 

 

Δπίζεο ηξνπνπνηείηαη αλάινγα θαη θάζε αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ 

ρσξεηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε 

ηηο ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet. 
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4 ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ  

 

1 ΟΣΔ 

2 ON TELECOMS  

3 HOL 

4 WIND 

5 FORTHNET 
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4.1 OTE  

 

ρόιηα θαη Απαληήζεηο ΟΣΔ 

 

Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ην ρέδην Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε 

ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: 

 

 Μηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps, 

 Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps,  

 Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθόηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps,   

 Εεπθηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο  

 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 

[ΦΔΚ13/Α/03.02.2006]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβξνπάξηνο 2012 
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 41 

 

 

Οη απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο καο ζηηο εξσηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο 

ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο: 

 Μηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps, 

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

έσο θαη 2 Mbps,  

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

άλσ ησλ 2 Mbps,   

 Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο,  

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, έρνπλ σο εμήο: 

 

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

O OTE ζεσξεί φηη ν νξηζκφο θαη αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά 

ηηο αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ δελ αληηθαηνπηξίδεη ην πθηζηάκελν επίπεδν 

αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα απφ ηελ αλάιπζε καο φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα 

θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

έσο θαη 2 Mbps, δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. Αληηζέησο, ηεθκεξηψλεηαη κε ζεηξά απφ ζηνηρεία φηη είηε 

ήδε ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο είηε ππάξρεη ηάζε πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ επφκελσλ δχν (2) εηψλ.  

 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps θαηαδεηθλχεηαη φηη απφ πιεπξάο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππάξρεη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ΜΓΥ, φηη επαξθεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ηνπο θαη ηδίσο φηη έρεη γίλεη ε 

απαξαίηεηε επέλδπζε ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ (π.ρ. γηα δηαζχλδεζε) θαη ην κεξίδην 

αγνξάο .  
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Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 

Mbps δελ πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ, ηφζν ιφγσ ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ηδηφθηεησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, φζν θαη ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο ξχζκηζεο ζηηο αγνξέο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε αληίζηνηρεο ρσξεηηθφηεηεο (έσο θαη 2 Mbps).  

 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, ηνπιάρηζην γηα ηξεηο 

απφ ηηο ηέζζεξεηο ππφ εμέηαζε αγνξέο, δελ ηθαλνπνηείηαη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ 

θαη νη αγνξέο απηέο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθέο, θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή 

ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

A. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκό Αγνξάο – Αγνξέο ΜΓ 

Υνλδξηθήο 

 

Δξώηεζε 1: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο άζθεζεο νξηζκνχ ηεο 

αγνξάο;  

 

χκθσλα κε ην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

αγνξάο ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο γηα ηελ 

«παξνρή απνθιεηζηηθήο ζπκκεηξηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζηαζεξή, κφληκε ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε». Παξάιιεια, 

ζεκεηψλεηαη φηη «ν ηχπνο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε παξνρή κηαο 

ππεξεζίαο ΜΓ δελ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηφζν ζεκαληηθφο, εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη 

ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πειάηεο ζεσξνχλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα 

ππνθαηάζηαηα». 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ εμεηάδεηαη εάλ κηα ζεηξά παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

αλήθνπλ ζε κία εληαία αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ηα ηερλνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

δειαδή αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πξφθεηηαη γηα αλαινγηθά, ςεθηαθά θπθιψκαηα ή 

ππεξεζίεο Ethernet, ζχκθσλα κε ηξία θαη κφλν ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη απηά κε ηδηαίηεξα «δηεπξπκέλε» εξκελεία. 

Βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θπθισκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη 
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πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ ηερλνινγία πινπνίεζεο ησλ θπθισκάησλ 

αγλννχληαη. 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αλάιπζε, έρνπλ σο εμήο:  

 πλδεζηκφηεηα ζεκείν πξνο ζεκείν κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ  

 Γηαθαλήο κεηάδνζε, 

 Απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα. 

 

Τπνθαηάζηαζε Ethernet θαη ςεθηαθψλ θπθισκάησλ ΜΓ 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλδέζεηο  Ethernet 

αλήθνπλ ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο. Γελ ιακβάλεη φκσο ππφςε φηη ππάξρνπλ νη 

αθφινπζεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο: 

 Ζ πινπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΓ κέζσ ηερλνινγηψλ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο, 

(δίθηπν PDH/SDH OTE) δηαζθαιίδεη ηελ απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ ησλ παξφρσλ θαη ζπλεπψο ν ξπζκφο κεηάδνζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

εγγπεκέλνο. Αληίζεηα ζηα δίθηπα ηερλνινγίαο κεηαγσγήο παθέησλ (δίθηπα 

Ethernet/IP OTE) φπνπ δελ ππνζηεξίδνληαη ηερληθέο QoS ε  δξνκνιφγεζε ησλ 

παθέησλ (Ethernet Frames) κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ best 

effort ρσξίο λα παξέρεηαη εγγχεζε σο πξνο ηελ ρσξεηηθφηεηα ζην δίθηπν θνξκνχ. 

 Οη ηερλνινγίεο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο (PDH/SDH), ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα 

πξντφληα παξαδνζηαθψλ ΜΓ ηνπ ΟΣΔ, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα ζηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ησλ παξφρσλ. Αληίζεηα ε δηαθάλεηα 

ζε ΜΓ ηερλνινγίαο Ethernet κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

θπθισκάησλ ζε εμνπιηζκφ Ethernet (ΟΣΔ ΝΣ equipment), κε κνλνζήκαληε 

αληηζηνίρεζε θάζε ινγηθνχ θπθιψκαηνο (EVC) ζε αθηεξσκέλε δηεπαθή (UNI). 

 Μηα Ethernet ζχλδεζε κεηαμχ δχν άθξσλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Παξφρνπ παξέρεη 

ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ 2  κνλαδηθψλ UNI ΟΣΔ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κνλαδηθά 

EVC αλά UNI. πλεπψο είλαη κηα point-to-point ππεξεζία Ethernet (κε δχν 

ηεξκαηηθά θαη έλα δεπθηηθφ ηκήκα)  ε νπνία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζχλδεζε κεηάδνζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε θίλεζεο απφ πνιιαπιά ζεκεία, φπσο 

πινπνηείηαη κε ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ θαη ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Ζ/Ε. 

 Ζ κεηαθνξά ηεο θίλεζεο κέζσ ελφο δηθηχνπ Ethernet επεξεάδεηαη απφ 

παξακέηξνπο φπσο ε απψιεηα παθέησλ (packet loss), ε θαζπζηέξεζε (delay), ε 

αζηάζεηα (jitter) θαη ε παξακφξθσζε (latency). Δπηπξφζζεηα, ην δίθηπν Ethernet 

δελ παξέρεη κεραληζκνχο ζπγρξνληζκνχ (synchronization) θαη ξχζκηζεο ηνπ 
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ρξφλνπ (timing) ησλ παθέησλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε ηερλνινγία Ethernet δελ 

ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγψλ πνπ είλαη «επαίζζεηεο» ζηελ αιινίσζε 

ησλ παθέησλ ηνπο (time sensitive applications). 

 Ζ ηερλνινγία Ethernet ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία σο πξνο ηηο δηαζέζηκεο 

ηαρχηεηεο πξφζβαζεο θαη ρακειφ θφζηνο ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (LAN/CPE 

grade equipment). Σν θφζηνο εμνπιηζκνχ Ethernet απμάλεηαη θαη πιεζηάδεη ηα 

επίπεδα ησλ ηερλνινγηθψλ SDH/PDH γηα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηεο θαη γηα 

εμνπιηζκνχο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην δίθηπν θνξκνχ (WAN/carrier grade 

equipment).  

 Ζ αλάπηπμε ρακειφηεξνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ Ethernet ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

ζηαηηζηηθήο πνιππιεμίαο θαη ηεο best-effort εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ Ethernet κε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ηζνδχλακεο ησλ ΜΓ, ψζηε λα ζεσξεζνχλ ππνθαηάζηαηα απηψλ,  

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ  αληίζηνηρε δέζκεπζε πφξσλ ζην ππνθείκελν 

δίθηπν κεηάδνζεο (SDH/WDM). ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη επελδχζεηο ζε 

εμνπιηζκφ Ethernet ζην δίθηπν θνξκνχ νπζηαζηηθά ζα πξνζηίζελην ζηηο 

αληίζηνηρεο ππνδνκέο γηα ηελ παξνρή παξαδνζηαθψλ ΜΓ. πλεπψο ε έληαμε ηεο 

ηερλνινγίαο Ethernet ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζα 

νδεγνχζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζε επίπεδα κε ζπγθξίζηκα κε απηά ησλ 

παξαδνζηαθψλ ΜΓ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Ethernet θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο, θαη ζπλεπψο νη 

ππεξεζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ, θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο θαη ζπλεπψο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν δφθηκν ε ξπζκηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ λα ηηο αληηκεησπίδεη αλεμάξηεηα ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα 

θάζε.. Καηά ηελ άπνςε καο, νη ππεξεζίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

πιήξσο ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο ζε επφκελε θάζε θαζψο δηαθαίλεηαη κία 

απμαλφκελε δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ Ethernet σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ βαζηδφκελσλ ζε πξσηφθνιιν IP νη νπνίεο αλακέλεηαη 

λα δηαδξακαηίζνπλ κειινληηθά θπξίαξρν ξφιν.  

 

Καζνξηζκφο νξίσλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ 

θπθισκάησλ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ 
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ηνπνινγία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Οη 46 θφκβνη κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ πξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα ηνπ δεπθηηθνχ δηθηχνπ θαη βξίζθνληαη σο επί ησ 

πιείζηνλ ζηηο πξσηεχνπζεο Ννκψλ ηεο ρψξαο. 

ην δίθηπν Ethernet ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ αθνξά ζε έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζεκείσλ2 πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξψην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

δηαθνξνπνίεζε ε νπνία εληζρχεη ηελ άπνςε καο φηη νη ππεξεζίεο Ethernet δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ πιήξσο ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο.  

Ζ αλαθνξά ζε ηκεκαηηθά θπθιψκαηα δελ ππάξρεη θάπνηα αλάγθε λα δηαηεξεζεί 

δεδνκέλνπ φηη απηά ζπληίζεληαη ζηελ πξάμε απφ ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα θαη 

κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ήδε απφ ην 2009 δελ δεκνζηεχεηαη ρσξηζηή πξνζθνξά 

αλαθνξάο. 

 

Τπνθαηάζηαζε αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ θπθισκάησλ ρνλδξηθήο ζηελ αγνξά 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, ππάξρεη ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, αλάκεζα ζηα 

αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ θαη γηα ην ιφγν απηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά 

πξντφλησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ δελ 

ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο απφ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, φπσο π.ρ. απφ θάπνηα έξεπλα 

αγνξάο ζπλδξνκεηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

ππνθεηκεληθέο θαη κε επαιεζεχζηκεο αλαθνξέο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα αλαινγηθά κηζζσκέλα θπθιψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο (ζπλαγεξκψλ, ζχλδεζεο κε ηειεθσληθά θέληξα, θιπ.) θαη δελ 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ ζηελ πεξίπησζε απηή απφ ςεθηαθά θπθιψκαηα. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηα ςεθηαθά θπθιψκαηα δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ 

αλαινγηθά θπθιψκαηα ιφγσ ησλ πνιχ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπο έλαληη ησλ 

ςεθηαθψλ θαη ηεο ελ γέλεη αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα ε αγνξά ησλ αλαινγηθψλ θπθισκάησλ είλαη κηα θζίλνπζα θαη  

πεξηνξηζκέλε αγνξά ελψ επίζεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ππνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο 

πξνζθνξάο κε δεδνκέλν φηη νη πάξνρνη δελ ζα πξνρσξνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε 

                                                           

2
 Επιςθμαίνεται ότι το πλικοσ των Ethernet κόμβων, το οποίο ςτο κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ προςδιορίηεται ςε 

1024, είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο. 
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ζε επελδχζεηο ζε αλαινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαμηψλεηαη ηαρχηαηα. Δπηπιένλ, δελ 

ππάξρνπλ  πάξνρνη πνπ λα έρνπλ ζηεξίμεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ παξνρή 

αλαινγηθψλ θπθισκάησλ θαη νη νπνίνη ζα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή ςεθηαθψλ 

θπθισκάησλ αληαπνθξηλφκελνη ζε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ (ρακειψλ ρσξεηηθνηήησλ) θαηά 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή 

απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. Ζ άπνςε φηη «κία ηέηνηα εμέιημε ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηερλνινγηθή ηάζε, νπφηε νη απαξαίηεηεο 

επελδχζεηο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ» αλ θαη αιεζνθαλήο δελ είλαη πεηζηηθή δηφηη 

νη πάξνρνη έρνπλ μεπεξάζεη ηελ αγνξά ησλ αλαινγηθψλ θαη έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά ησλ ςεθηαθψλ θπθισκάησλ. 

 

Κπθιψκαηα δηαζχλδεζεο 

Ζ ΔΔΣΣ ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 

ηηο γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζεο ησλ παξφρσλ κε ην δίθηπν 

ηνπ ΟΣΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πάξνρνη δηαζπλδένπλ ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπο κε 

ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία δηαζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ κέζσ γξακκψλ δηαζχλδεζεο 2 

Mbps, ζε αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ επίπεδν, κέζσ ησλ νπνίσλ δξνκνινγείηαη ε θίλεζε 

δηαζχλδεζεο. Δληνχηνηο, νη γξακκέο δηαζχλδεζεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

ππφινηπεο ΜΓΥ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Δπηηξέπνπλ κφλν ηελ θίλεζε θσλήο κέζσ ζεκαηνδνζίαο πξσηνθφιινπ CCS 

No7 κέζσ θαλαιηψλ ζεκαηνδνζίαο 64Kbps. 

 Τινπνηνχληαη κέζσ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο 2Mbps, ζπλεπψο δελ είλαη εθηθηφ λα 

αλαβαζκηζηνχλ ζε θπθιψκαηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο φηαλ απαηηνχληαη 

πνιιαπιάζηα θπθιψκαηα ησλ 2Mbps (γηα ηνλ ιφγν απηφ ν αξηζκφο ηνπο είλαη 

απμεκέλνο επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ κεξηδίσλ αγνξάο).  

 Σν κίζζσκα κνηξάδεηαη κε βάζε ηελ θίλεζε κεηαμχ ησλ δηαζπλδεφκελσλ 

δηθηχσλ θαη ρξεψλεηαη σο θχθισκα ελφο θαη φρη δχν άθξσλ.  

Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη νη γξακκέο δηαζχλδεζεο ησλ 2 Mbps δελ ζα έπξεπε, κε βάζε ηα 

αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο θαζψο 

δελ θαιχπηνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ΜΓ, δειαδή ηελ δηαθαλή κεηάδνζε 

ελψ επηπξφζζεηα ξπζκίδνληαη σο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζην 

πιαίζην ησλ αγνξψλ 2 θαη 3/2007. Δπηπξφζζεηα ζε αληίζηνηρεο αλαιχζεηο αγνξψλ 

ζε άιιεο Δπξσπατθέο ηα θπθιψκαηα δηαζχλδεζεο είηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
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νξηζκφ ησλ αγνξψλ ΜΓΥ, είηε δελ ξπζκίδνληαη αιιά απνηεινχλ εκπνξηθή ζπκθσλία, 

είηε ξπζκίδνληαη κφλν σο πξνο ην ηεξκαηηθφ ηνπο άθξν.   

 

Απηφ-παξνρή 

χκθσλα κε ην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο «ε απηφ-παξνρή κπνξεί λα 

πεξηιεθζεί ζηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιεη έλαλ άκεζν ή 

έκκεζν αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ εμσηεξηθή παξνρή ηεξκαηηθψλ ή δεπθηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο». Αλαιχνληαο ηνπο αληαγσληζηηθνχο ηηκνινγηαθνχο 

πεξηνξηζκνχο ε ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη νη άκεζνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί, πνπ 

αθνξνχλ ηελ απηφ-παξνρή παξφρσλ πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθή 

πξνζθνξά ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηελ Διιάδα είλαη 

αδχλακνη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- «Ζ παξνρή ΜΓ ρνλδξηθήο θαηά θαλφλα απαηηεί δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηειηθνί ρξήζηεο, φπνπ θαη εάλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη νη ζπλδεδεκέλνη κε απηνχο. Αλ θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ 

επελδχζεη ζε ππνδνκή δηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα είλαη ν 

κφλνο πάξνρνο δηθηχνπ κε δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο, ηδίσο γηα ΜΓ ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο. Ζ θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ΜΓ πςειήο 

ρσξεηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε.» Χζηφζν, ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ θάιπςεο δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα θαζψο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε 

ηεο απηνπαξνρήο, αιιά κε ηελ αλάιπζε ηεο γεσγξαθηθήο δηάζηαζεο ηεο αγνξάο 

ησλ ΜΓ. Αθφκε θαη εάλ απνηεινχζε θξηηήξην ε ΔΔΣΣ ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη 

ζε βάζνο αλάιπζε, ε νπνία σζηφζν απνπζηάδεη, θαηά πφζνλ απαηηείηαη πξάγκαηη 

δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ζηελ 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ (βι. ζρεηηθή αλάιπζε ζηελ απάληεζε καο ζηελ Δξψηεζε 

2).  

- «Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη Δλαιιαθηηθνί 

Πάξνρνη, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο ιηαληθήο, θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθηπαθή 

ππνδνκή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχνπλ ην ιηαληθφ ηνπο άθξν. Ζ είζνδνο ζηε 

ρνλδξηθή αγνξά ζα απαηηνχζε έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ζα 

ππνδείθλπε ηελ επέθηαζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ ηνπο θαη ηδίσο ηελ 

επέλδπζε ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ (π.ρ. γηα δηαζχλδεζε)». Δίλαη ζαθέο φηη 

ππάξρεη είζνδνο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ ρνλδξηθή αγνξά ΜΓ ηδηαίηεξα ζηελ 
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αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓΥ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ (ηα 

νπνία ζα ζρνιηάζνπκε ζε επφκελε εξψηεζε) ν ΟΣΔ: 

 ηελ 1/1/2007 είρε κεξίδην αγνξάο 93% (90%)3 ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓΥ έσο 2 Mbps ην νπνίν ηελ 1/1/2011 είρε κεησζεί 20 πεξίπνπ 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 73% (71%), 

 ηελ 1/1/2007 είρε κεξίδην αγνξάο 79% (67%) ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓΥ άλσ ησλ 2 Mbps ην νπνίν ηελ 1/1/2011 είρε κεησζεί 25 

πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 54% (54%),   

 ηελ 1/1/2007 είρε κεξίδην αγνξάο 98% (93%) ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ 

ΜΓΥ ην νπνίν ηελ 1/1/2011 είρε κεησζεί 20 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 

77% (80%),   

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ όηη ππάξρεη επηρεηξεκαηηθό κνληέιν γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ΜΓΥ, όηη επαξθεί ε ρσξεηηθόηεηα ησλ δηθηύσλ ηνπο 

θαη ηδίσο όηη έρεη γίλεη ε απαξαίηεηε επέλδπζε ζε πξόζζεην εμνπιηζκό (π.ρ. 

γηα δηαζύλδεζε).  

 

Δξώηεζε 2: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη γεσγξαθηθέο αγνξέο 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο; 

Ζ ΔΔΣΣ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο παξά ηε δηαπίζησζε φηη: «έρεη γλψζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη νκνηφκνξθεο ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, εηδηθά γηα ηεξκαηηθά θπθιψκαηα ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο» θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα  φηη «ζα ήηαλ πξψηκν λα νξηζηνχλ ππν-εζληθέο αγνξέο απηή ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή»  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ παξαηίζεληαη θαζφινπ ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο θαη 

ηα κεξίδηα ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ ζηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο ΟΣΔ 

ζεσξεί φηη ε παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα αλαδείθλπε ηηο πθηζηάκελεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην επίπεδν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

εζληθήο επηθξάηεηαο. 

Δπίζεο ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ην επηρείξεκα φηη ν ΟΣΔ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ, παξαγλσξίδνληαο φηη ν νξηζκφο 

                                                           

3 Κακώσ θ ΕΕΤΤ παρουςιάηει 2 ςενάρια κα γίνεται αναφορά του ςεναρίου 1 και ςε παρζνκεςθ του ςεναρίου 2, 

π.χ. ςενάριο 1 μερίδιο ΟΤΕ 93%, ςενάριο 2 μερίδιο ΟΤΕ 90% κα παρουςιάηεται ωσ 93% (90%) 
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ησλ αγνξψλ σο εζληθψλ θαη ε δνκή ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, φπσο 

απηφ ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη, 

γεληθφηεξα ζηηο πφιεηο, ηδηαίηεξα ηηο πξσηεχνπζεο Ννκψλ (ππνζχλνιν ησλ νπνίσλ 

απνηεινχλ νη 46 θφκβνη κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα ηνπ 

δεπθηηθνχ δηθηχνπ) νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε ζε φια ηα 

Αζηηθά Φεθηαθά Κέληξα ηνπ ΟΣΔ. Μέζσ ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο έρνπλ  πξφζβαζε 

ζην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν ηεξκαηηθνχ θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ηνπηθφ βξφρν ελψ ην απαξαίηεην δεπθηηθφ ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο παξέρεηαη κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη. 

Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη αλ ε ΔΔΣΣ είρε εμεηάζεη ζε βάζνο ζηελ ζρεηηθή αλάιπζε ηεο ηηο 

γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζα θαηέιεγε, κεηά βεβαηφηεηαο, ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, 

φζν θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ φζν θαη ζην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ 

παξφρσλ. 

 

B. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Αλάιπζε Αγνξάο – Αγνξέο ΜΓ 

Υνλδξηθήο 

Δξώηεζε 3: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη πιεξνχληαη ηα ηξία 

θξηηήξηα ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα; 

Ζ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο πξνρσξά ζηνλ δεχηεξν γχξν 

αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρνλδξηθήο.  

Ζ αγνξά απηή πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) ξχζκηζε ηεο αξρηθήο χζηαζεο4 γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο θαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ είρε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ επηβάιινληαο 

                                                           

4 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 11θσ Φεβρουαρίου 2003 για τισ ςχετικζσ αγορζσ προϊόντων και 

υπθρεςιών ςτον τομζα των θλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίεσ επιδζχονται εκ των προτζρων κανονιςτικι 

ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με 

κοινό κανονιςτικό πλαίςιο για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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ζηνλ ΟΣΔ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο. ηελ αλαζεσξεκέλε χζηαζε5 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ αγνξά απηή ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante ξχζκηζε νξίδνληαο φηη «νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ 

θξηηεξίσλ γηα λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ, κε βάζε ηα εζληθά δεδνκέλα, κηα αγνξά 

ζπλερίδεη λα επηδέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε», 

Σα ηξία θξηηήξηα εμεηάδνπλ εάλ: 

1. ζηηο ελ ιφγσ ζρεηηθέο αγνξέο ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί 

εηζφδνπ, 

2. νη ζρεηηθέο αγνξέο έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλνπλ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαη 

3. ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

εθάζηνηε απνηπρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αγνξέο απηέο. 

Μηα ζρεηηθή αγνξά πξέπεη λα πιεξνί θαη ηα ηξία θξηηήξηα αζξνηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ππφθεηηαη ζε ex-ante ξχζκηζε. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη φηη 

έζησ θαη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δε ζπληξέρεη ηφηε απηφ απνηειεί επαξθή 

απφδεημε φηη ε αγνξά απηή δελ ππφθεηηαη ζε ex-ante ξχζκηζε. ε θάζε πεξίπησζε ην 

βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαξχλεη ηελ εζληθή 

ξπζκηζηηθή αξρή. 

Ζ αλάιπζε ησλ αγνξώλ ζύκθσλα κε ηε λέα ύζηαζε 

Πιαίζην 

Καηά ηελ επαλεμέηαζε ησλ αγνξψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

1. Απφ ηα άξζξα ηεο λέαο χζηαζεο θαζίζηαηαη ζαθήο ε επηζπκία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο λα κεηψζεη ηελ επηβνιή ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε ξχζκηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δε δηαθαίλεηαη 

                                                           

5 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με ςχετικζσ αγορζσ προϊόντων και 

υπθρεςιών ςτον τομζα των θλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίεσ επιδζχονται εκ των προτζρων κανονιςτικι 

ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με 

κοινό κανονιςτικό πλαίςιο για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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ζε ρξνληθφ νξίδνληα δχν (2) εηψλ ε πξννπηηθή λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφο 

αληαγσληζκφο ζηελ θξηλφκελε αγνξά6. 

2. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  φπσο δηακνξθψλεηαη 

κέζα απφ ηηο απνθάζεηο ηεο αιιά θαη ηελ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ7, νη «εηδηθέο ζπλζήθεο» πνπ επηθξαηνχλ ζε κία αγνξά ζε κία 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ζε θάζε αλάιπζε αγνξάο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο ε ζέζε φισλ ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, ε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηψλ ή ε 

είζνδνο δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ηνπ 

ππφρξενπ παξφρνπ8.  

3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΗΑ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ9 κε γλψκνλα  ηηο 

κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ζα θξηζεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά, ε δε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία 

ή λα κελ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα πξνθχπηεη δε απφ 

αδηάζεηζηεο απνδείμεηο10. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ από ηελ ΔΔΣΣ 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ καο γηα ην δήηεκα 

δελ κπνξνχκε παξά λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ην ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο γεληθφινγεο εθθξάζεηο θαη πηζαλνινγήζεηο 

πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε βάζε ηα κεγέζε θαη ηηο ηάζεηο ηηο αγνξάο. Αληηζέησο κε 

                                                           

6 βλ. επίζηρ Explanatory Note [C (2007) 5406],  I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets 

ζελ. 6, Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM 

(2008) παπ. 11 ζημ. 6 

7 COMP/38.233 Wanadoo Interactive, παπ. 164, COMP/38.784, Wanadoo Espagna vs. Telefonica παπ. 280 και 

287, Michelin I, C-322/81 παπ.57, AKZO C-62/86, παπάγπαθορ 38, Tetra Pak II T-83/91, παπ. 114, 

Promedia T-111/96,  παπ. 139, Irish Sugar T-228/97 παπ.112, Michelin II T-203/01, παπ. 97, France 

Telecom S.A. T-340/03 παπ. 100 

8 I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets παπ. 5, ζελ.3 & 4, Communication 

Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παπ. 

9-12 

9 Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ για ηην ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και ηην εκηίμηζη ηηρ ζημανηικήρ ιζσύορ ζηην 

αγοπά (2002/C 165/03) παπ. 24 

10 Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC 

COM (2008) παπ.10, και 20 
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βάζε ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη 

πάξνρνη απνδεηθλχεηαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε επηβνιήο ex-ante ξχζκηζεο φπσο 

πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ χζηαζε. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ 

ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: 

1) Φξαγκνί εηζόδνπ θαη αληαγσληζκνύ 

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεπλά αλ έρεη ζεκεησζεί θαηά ην παξειζφλ ζπρλή θαη 

επηηπρεκέλε είζνδνο αληαγσληζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζψο θαη αλ ε είζνδνο 

επεηεχρζε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ήηαλ επαξθήο11 ψζηε λα πεξηφξηζε ή λα 

έρεη πηζαλφηεηα λα πεξηνξίζεη ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά ηεο επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα 

ζέζε. Δίλαη πξνθαλέο, κε βάζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ ζηελ παξνχζα 

δηαβνχιεπζε, φηη ζηελ ππφ εμέηαζε ζρεηηθή αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο παξφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 1/1/2011 δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 7 πάξνρνη ελψ ην 

2009 θαηαγξάθεηαη είζνδνο λένπ παξφρνπ ζηελ αγνξά θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ παξφρσλ απμάλεηαη ηελ πεξίνδν απηή απφ 6 ζε 7. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο12 ε είζνδνο λέσλ παξφρσλ ζηελ 

αγνξά απνηέιεζε ζηνηρείν κε βάζε ην νπνίν ε ξπζκηζηηθή αξρή έθξηλε φηη δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ. 

Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνύ, θξαγκνί επέθηαζεο θαη έιεγρνο ππνδνκώλ πνπ δελ 

κπνξνύλ εύθνια λα αλαπαξαρζνύλ.  

Δπηπιένλ, ε άπνςε απηή ηεο ΔΔΣΣ σζηφζν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ 

χζηαζε φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε αλάπηπμε παξάιιεισλ ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα ζηηο 

θχξηεο δηαδξνκέο, θαζψο θαη ε ηάζε πξνο ησλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ νη πάξνρνη επελδχνπλ ζε ππνδνκέο θαη αληαγσλίδνληαη ηνλ θπξίαξρν 

πάξνρν θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ πθίζηαληαη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ13. Δπηζεκαίλεηαη 

                                                           

11 Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC 

COM (2008) παπ.16 ζελ.7 

12 Case IE/2008/0791 

13 Βλ. ςχετικά COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying 

document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 

electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 

2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for 
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φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο14, ηεο 

νπεδίαο15, ηεο Γαιιίαο16 θαη ηεο Ηηαιίαο 17 νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο πηνζεηνχλ 

ηελ άπνςε φηη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ κεηψλεη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ 

ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά θαη έηζη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ. 

εκεηψλεηαη επηπξφζζεηα φηη ζηα θξάηε-κέιε φπνπ έρεη δηαηεξεζεί θάπνηαο κνξθή 

ξχζκηζε ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πνισλία18, ηελ 

                                                                                                                                                                      

electronic communications networks and services (Second edition) {(C(2007) 5406)} « Regarding trunk 

segments of leased lines, in all Member States parallel network infrastructures are being constructed 

in particular on major routes. This suggests that entry barriers are low. There is also a tendency 

towards effective competition where alternative operators have made sufficient investments in 

alternative infrastructures and are in competition with the incumbent on the merchant market. In the 

majority of Member States, the NRA has found the market for trunk segments of leased lines to be 

effectively competitive as a number of parallel networks have been established. This trend is likely to 

continue. Therefore the market for wholesale trunk segments of leased lines is withdrawn from the 

recommended list on the basis that there are no longer high and non-transitory entry barriers and 

that there is a clear trend towards effective competition based on parallel infrastructures.». 

14 Case AT/2006/0467: «TKK finds that at least two competitors have deployed their own 

infrastructure between nearly all cities connected via trunk leased lines». 

15 Case SE/2006/0341: «There are several alternative suppliers (Banverket, TDC Song and Teracom) 

active on this market with their own backbone infrastructures of nationwide coverage. According to 

the additional information provided by PTS at least two of those suppliers can be considered to have 

fully duplicated the trunk network of TeliaSonera, since they are interconnected at each regional 

transit exchange of TeliaSonera». 

16 Case FR/2010/1050: «With regard to the market for intra-territorial trunk segments of leased lines, 

ARCEP finds that wholesale regulation imposed over the past three years has lowered entry barriers 

on this market. Alternative operators are now providing intra-territorial trunk segment services. 

ARCEP finds that the availability of passive capacity on the main routes has further lowered entry 

barriers». 

17 Cases IT/2009/0999-1000: «As far as the first criterion (high and non-transitory barriers to entry) is 

concerned, AGCOM notes that many operators are able to provide wholesale trunk leased lines 

because they have developed long distance networks covering the entire country. The possibility to 

use wholesale trunk leased lines to provide different services reduces the extent to which economies 

of scope create a barrier to entry for alternative operators». 

18 Case PL/2010/1083: «UKE concluded that each trunk route connecting two locations constituted a 

distinct product market. Consequently, UKE identified 885 product markets, i.e., trunk lines 

connecting Polish cities. On the basis of its market analysis, UKE proposed to designate TP as an 

undertaking having SMP on 740 routes where TP's infrastructure has not been duplicated and where 

TP, in UKE’s view, is able to act independently of its competitors». 
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Πνξηνγαιία19 ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο πεξηνξίζηεθε ζηηο πεξηνρέο εθείλεο 

φπνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αληαγσληζηηθέο ππνδνκέο θαη ζπλεπψο εμαθνινπζνχλ 

λα πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην νπνίν παξακέλεη ην κφλν θξάηνο-κέινο φπνπ έρεη 

δηαηεξεζεί ε ξχζκηζε ζε εζληθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θάιεζε ηελ 

ξπζκηζηηθή αξρή λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε εθ 

λένπ αλάιπζε ηεο αγνξάο κφιηο δηαπηζηψζεη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζε απηήλ20. 

Ζ ΔΔΣΣ αλαθέξεη ζηελ αλάιπζε ηεο φηη «νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ ελδηαθέξνληαη 

λα παξέρνπλ δεπθηηθά ηκήκαηα ζε ηξίηα κέξε έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηνπ λα κελ 

κπνξνχλ λα ηνπο ηα πξνζθέξνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά ηκήκαηα. Απηφ 

ζπληζηά αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα φηαλ νη ΜΓ ρνλδξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξνρή ΜΓ ιηαληθήο πνπ απαηηνχλ ζπλδέζεηο απφ άθξν ζε άθξν» παξαβιέπνληαο 

σζηφζν φηη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρνλδξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ζηελ αγνξά 

απηή επηηξέπεη ηελ παξνρή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά ηκήκαηα 

θαη ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη νπνηνδήπνηε αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ζηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά.  

 

{Παξεκβάιινληαη δχν ζειίδεο κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 

                                                           

19 Case PT/2010/1121: «As to the wholesale market for trunk segments corresponding to "C Routes", 

ANACOM considers that the three criteria are not met. In line with structural and behavioural 

evidence justifying the definition of two different geographic markets for trunk segments, Anacom did 

not find high and non-transitory barriers to entry in "C Routes"» και «In this respect Anacom 

mentions (i) the availability of their own infrastructure (or provided by third parties, as some 

"utilities") that contributes to reduce substantially the impact of sunk costs, economies of scale and 

difficulties to replicate the network, (ii) the availability of high transmission capacity, (iii) new entrants 

that strengthen the bargaining power of buyers, (iv) the expansion of the wholesale supply of 

alternative operators, and (v) the low market share of the PT Group». 

20 Case BT/2008/0748: « the Commission emphasises the need to keep future developments of core 

connectivity under close review and to undertake a further market review should further changes 

occur within the timeframe of this review and welcomes Ofcom's commitment in this respect». 
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ε 55 πεξηπηψζεηο (έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ) πάξνρνη έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

εμνπιηζκφ ζε ρψξν ζπλεγθαηαζηάζεο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ζπλδξνκεηέο 

ρσξίο λα έρνπλ δεηήζεη νχηε ΚΟΗ (θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ) γηα ηελ έμνδν ηεο θίλεζεο 

ηνπο απφ ην ρψξν νχηε άιιν θχθισκα backhaul απφ ηνλ ΟΣΔ. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεη  φηη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο Υνλδξηθψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ απφ άιιν 

πάξνρν. Δηδηθφηεξα είλαη γλσζηφ ζηελ αγνξά φηη ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ παξφρσλ 

ζε επίπεδν  

- αληαιιαγήο θαισδίνπ ΟΗ (network swap) 

- θνηλήο ρξήζεο ππνδνκψλ (network sharing) 

- αγνξάο/πψιεζεο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 

Ζ  ΔΔΣΣ κάιηζηα ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε αγνξάο αλαθέξεη «Οη άιινη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επελδχζεη ζε ππνδνκή δηθηχνπ θνξκνχ θαη θαιύπηνπλ 

ηηο θύξηεο νδεύζεηο κεηαμύ κεγάισλ πόιεσλ» (ζε αληηδηαζηνιή κε έλαλ πάξνρν 

πνπ έρεη πςειή θάιπςε ζε ηνπηθφ επίπεδν), δειαδή κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ΚνΜΓ ηνπ ΟΣΔ.  πκπεξαζκαηηθά, νη πάξνρνη δηαζέηνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα 

backhaul ππεξεζίεο ψζηε λα παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρνλδξηθήο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ ΚνΜΓ, δειαδή αληίζηνηρσλ ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ 

ΜΓΥ ηνπ ΟΣΔ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ζαθέο φηη ην 1ν θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ 

χπαξμε πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο δελ ηθαλνπνηείηαη.  

 

2) Εεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθό αληαγσληζκό 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ παξφρσλ ζηα δεπθηηθά θπθιψκαηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα δχν ζελάξηα ππνινγηζκνχ πνπ επέιεμε ε ΔΔΣΣ, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα, παξνπζηάδεη ην παξάδνμν ζηελ ίδηα ρξνληά φπνπ ην πξψην 

ζελάξην παξνπζηάδεη κέγηζην ζηα δεπθηηθά ησλ παξφρσλ ην δεχηεξν ζελάξην 

παξνπζηάδεη ειάρηζην. Δίλαη ζαθέο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία θαη ππνζέζεηο 

δελ κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: 
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ΕΔΤΚΣΗΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ  - ΠΟΟΣΟ ΠΑΡΟΥΩΝ 
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Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ αληηθάζεηο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ζπλππνινγηζκνχ ζηα κεξίδηα 

αγνξάο ησλ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ δηαζχλδεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ 

απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε 1 νη γξακκέο δηαζχλδεζεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ δελ ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

νξηζκφ ηεο αγνξάο θαζψο δελ θαιχπηνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ΜΓ, 

δειαδή ηελ δηαθαλή κεηάδνζε ελψ επηπξφζζεηα ξπζκίδνληαη σο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ησλ αγνξψλ 2 θαη 3/2007. Δπηπξφζζεηα ζε 

αληίζηνηρεο αλαιχζεηο αγνξψλ ζε άιιεο Δπξσπατθέο ηα θπθιψκαηα δηαζχλδεζεο είηε 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ αγνξψλ ΜΓΥ, είηε δελ ξπζκίδνληαη αιιά 

απνηεινχλ εκπνξηθή ζπκθσλία, είηε ξπζκίδνληαη κφλν σο πξνο ην ηεξκαηηθφ ηνπο 

άθξν. 

 

{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 
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ε θάζε πεξίπησζε ην αλσηέξσ ζρήκα δείρλεη θαζαξά φηη ππάξρεη κία ζπλερήο 

απμεηηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη ην 2ν θξηηήξην πνπ 

αθνξά ηα δεηήκαηα δπλακηθήο θαη ηελ απνπζία ηάζεο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ δελ ηθαλνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηα δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο.  

Σέινο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ζπκθσλνχκε κε ηνλ ζπιινγηζκφ ηεο 

ΔΔΣΣ, φπνπ ζηελ αλάιπζε ηεο (βι. ζει. 34) εμαηξεί ηηο ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο γηα 

πξντφληα κηζζσκέλσλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ παξφρσλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη 

HOL αλαθέξνληαο ζρεηηθά φηη «έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ελ 

ιφγσ παξφρνπ (ΑΣΣΗΚΔ) αθνξνχλ εηαηξεία ηνπ ίδηνπ νκίινπ (HOL) θαη ζπλεπψο 

αθνξνχλ εμαξηεκέλεο πσιήζεηο (captive sales). Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη ήδε 

αλαθνηλσζεί ζηνλ ηχπν, έρεη εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ δχν εηαηξηψλ 

κε απνξξφθεζε ησλ ΑΣΣΗΚΧΝ απφ ηελ HOL. Γεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο ΑΣΣΗΚΔ ζα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηεο HOL, νη ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο γηα πξντφληα ΜΓ κεηαμχ ησλ δχν 

εηαηξεηψλ ζα απνηεινχλ πιένλ απνθιεηζηηθά απηνπαξερφκελεο ππεξεζίεο». 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εηαηξεία Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ, 

πξηλ ηελ εμαγνξά ηεο, κφλν ζηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζα έπξεπε ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο λα ζπλππνινγηζηνχλ 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα 

κείσλε ζεκαληηθά ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ.   

Όζνλ αθνξά ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ θπθισκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ 1/1/2007 θαη 1/1/2011. πγθεθξηκέλα ην κεξίδην ηνπ OTE κεηψζεθε απφ 79% 

(67%) ζε 54% (54%). Καζψο ηα ζηνηρεία απηά είλαη πιένλ ηνπ ελφο έηνπο, ελψ ηα 

φπνηα κέηξα επηβάιιεη ε ΔΔΣΣ ζα εθαξκνζηνχλ κεηά ηα κέζα ηνπ 2012 είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εθηίκεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηελ 1/1/2013. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία πνιχ απιή γξακκηθή εθηίκεζε ηεο ηάζεο φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ην ελάξην 1 

ζα έρεη πέζεη θάησ απφ 50%, ελψ κε βάζε ην ελάξην 2 ζα ηείλεη ζην 50% 

(παξαηήξεζε:  ην ελάξην 2 παξνπζηάδεη κία κε θπζηνινγηθή απμνκείσζε ησλ 

κεξηδίσλ ηνπ ΟΣΔ).   
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ε θάζε πεξίπησζε ην αλσηέξσ ζρήκα δείρλεη θαζαξά φηη ππάξρεη κία ζπλερήο ηάζε 

κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ, θαη ζπλεπψο ην 2ν θξηηήξην πνπ αθνξά ηα δεηήκαηα 

δπλακηθήο θαη ηελ απνπζία ηάζεο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ δελ 

ηθαλνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 

άλσ ησλ 2 Mbps.  

3) Αλεπάξθεηα κόλν ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ 

Ζ ΔΔΣΣ, ζηελ αλάιπζε ηεο, πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη «ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ θαη, 

ηδίσο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θνζηνζηξέθεηά ηνπο» θαζψο θαη φηη «απαηηείηαη επίζεο 

ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα πινπνηήζεη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

δηθαηνινγεί ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηηκψλ ησλ ΜΓ ιηαληθήο (έσο θαη 2Mbps), κε 

αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή βάζε γηα ηελ επηβνιή 

ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεσλ».  

Ζ εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο 

αληηκεηψπηζεο θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αγνξά δηα ηεο επηβνιήο 

θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Δλ πξνθεηκέλσ ε  κέρξη ζήκεξα 

πξαθηηθή ηεο ΔΔΣΣ απνδεηθλχεη φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ παξέρεη θαη’ αξρήλ 

ηα απαξαίηεηα λνκηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ζε πιείζηεο φζεο 

πεξηπηψζεηο θπξψζεηο θαη πςειά δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηνλ ΟΣΔ. Θα πξέπεη επίζεο 

λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη «ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζνπλ ηέηνηα θαζήθνληα θαη θαηά θαλφλα 

δηζηάδνπλ λα ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο» δελ κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα θαζψο θάηη ηέηνην απνθιείεηαη απφ ηελ χζηαζε21, 

ελψ παξάιιεια ε ΔΔΣΣ σο αξρή αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν 

ηειεπηθνηλσληψλ έρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο αξκνδηφηεηεο λα παξαθνινπζεί ηε 

εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ αλαζεσξεκέλε χζηαζε γηα 

ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά ζηελ ιίζηα ησλ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante ξχζκηζε. Δπηπιένλ ζην ζπλνδεπηηθφ 

θείκελν ηεο χζηαζεο  αλαθέξεηαη φηη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα εληνπηζηνχλ κφλν ζε έλαλ αξηζκφ κε ειθπζηηθψλ εκπνξηθά 

δηαδξνκψλ νη νπνίεο θαιχπηνληαη κφλν απφ έλαλ πάξνρν22. Δίλαη ζαθέο φηη ε Δ.Δ 

ζεσξεί φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη, επί ηεο αξρήο, επαξθέο ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο αγνξάο. πλεπψο ε ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ 

λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ζα έπξεπε λα 

πξνρσξήζεη ζε αλάιπζε ζε επίπεδν δηαδξνκήο θαη λα ηεθκεξηψζεη φηη ζε έλαλ 

αξηζκφ δηαδξνκψλ ή ελδερνκέλσο ζην ζχλνιν ηνπο, ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο 

πνπ θαζηζηνχλ αλεπαξθέο ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ αληί απιψο λα πηζαλνινγεί 

ελδερφκελεο αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. εκεηψλεηαη φηη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ, ε πξνζέγγηζε απηή 

πηνζεηήζεθε απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηελ Πνισλία θαη ηελ Πνξηνγαιία φπνπ 

                                                           

21 Βλ. ςελ. 11 του COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying 

document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 

electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 

2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for 

electronic communications networks and services: «differences between the application of 

competition law and ex ante regulation in terms of resources required to remedy a market failure 

should not in themselves be relevant» 

22 Βλ. ςελ. 38 «Nevertheless a significant number of routes may continue to be served only by a 

single operator in particular where the route is thin, i.e. where the volume and value of traffic is 

lower. This will vary within and between Member States but often new entrants cannot be expected 

to compete with the established operator across the whole of the territory. Individual NRAs may be in 

a position to demonstrate that trunk segments of leased lines continue to fulfil the three criteria and 

are susceptible to ex ante regulation. Whilst it might be considered that competition law can address 

the failure on such thin routes, it is unrealistic to rely solely on competition law for as long as the 

number of unduplicated trunk routes in a country remains high, considering the general costing and 

pricing principles that would have to be applied throughout the network». 
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επηβιήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθφ 

εχξνο23. 

πκπέξαζκα 

Απφ ηελ αλάιπζε καο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ 

θξηηεξίσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε ΔΔΣΣ, ε νπνία θαη θέξεη ην βάξνο 

ηεο απφδεημεο, δελ ππνζηεξίδεη κε ηξφπν ηεθκεξησκέλν θαη αδηακθηζβήηεην φηη 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν δε εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη επηζεκάλζεηο θαη ηα ηεθκήξηα πνπ 

παξνπζίαζε ν ΟΣΔ. πλεπψο παξέιθεη ε αλάγθε πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηεο αγνξάο 

ελψ θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

Δξώηεζε 4: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ 

ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ 

ΜΓ έσο θαη 2 Mbps θαη άλσ ησλ 2 Mbps; 

Ζ εηαηξεία καο, φπσο εθηελψο παξέζεζε ηηο απφςεηο ηεο ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ζεσξεί φηη νη ππφ 

αλάιπζε αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ 

ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεπψο δηαθσλεί κε 

ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΗΑ ζε απηέο.  

 

Δξώηεζε 5: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ησλ αγνξψλ; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε αλάγθε 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο ησλ αγνξψλ απηψλ ελψ θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή 

ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

Γ. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο – 

Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο 

                                                           

23 Βι. ζρφιηα 19 θαη 20. 
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Δξώηεζε 6: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΣΣ φηη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ, είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο θαη θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί. 

Θα ζέιακε επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη ε ΔΔΣΣ απζαίξεηα πξνηείλεη λα επηβιεζεί 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet γηα 

ρσξεηηθόηεηα έσο θαη 1000 Mbps. πγθεθξηκέλα ζηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ αλαιχεηαη ε ππνθαηαζηαζηκφηεηα ησλ ςεθηαθψλ θπθισκάησλ ΜΓ θαη ησλ 

θπθισκάησλ Ethernet. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ αγνξά ςεθηαθψλ ΜΓ ρνλδξηθήο 

πεξηιακβάλνληαη νη ηαρχηεηεο κέρξη 155Mbps δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη 

πθίζηαηαη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπθισκάησλ 1000Mpbs ρσξίο λα 

έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή αλάιπζε ππνθαηαζηαζηκφηεηαο θαηά ην ζηάδην νξηζκνχ ηεο 

αγνξάο. Δληνχηνηο, ε ΔΔΣΣ απζαίξεηα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ρσξίο λα έρεη θαηαδεηρζεί φηη νη ππεξεζίεο απηέο αλήθνπλ ζηελ ππφ 

ξχζκηζε ζρεηηθή αγνξά ήηνη ζε αγνξά ζηελ νπνία ππάξρεη ΗΑ θαη επηθέξεη θαηά ηνλ 

ηξφπν απηφ ζηξεβιψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ζ απνπζία ζρεηηθήο αλάιπζεο 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ απνπζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηαρχηεηεο  άλσ ησλ 

622Mbps.  

εκεηψλεηαη φηη ηα θπθιψκαηα Ethernet πνπ πξνκεζεχνληαη νη Πάξνρνη γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο αιιά θαη γηα αλάγθεο backhauling αθνξνχλ ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θαπθιψκαηα ρσξεηηθφηεηαο έσο 150 Mbps, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 

Σέινο ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε φηη δελ ππάξρεη, έλα πξνο έλα, ηνπνινγηθή 

αληηζηνίρεζε (Κφκβσλ ΜΓΥ) κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ Ethernet θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ΜΓ νχηε είλαη εθηθηφο ν ζπλδπαζκφο δχν άθξσλ δηαθνξεηηθήο 

ηερλνινγίαο (Ethernet θαη παξαδνζηαθψλ ΜΓ) ή ε κεηάπησζε ελφο άθξνπ απφ ηε κηα 

ηερλνινγία ζηελ άιιε. πλεπψο δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ΜΓ κε ζπλδπαζκφ ησλ 

ηερλνινγηψλ Ethernet θαη PDH/SDH, είηε ζε επίπεδν ηεξκαηηθψλ είηε ζε επίπεδν 

δεπθηηθψλ ηκεκάησλ. 

Δπίζεο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ απάληεζε καο ζηελ Δξψηεζε 1, ε ηερλνινγία 

Ethernet δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΓ (εγγπεκέλε 

ρσξεηηθφηεηα, QoS, δηαθάλεηα πξσηνθφιισλ). Δπηπιένλ, ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ 

ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο Ethernet κέζσ ηερλνινγίαο νπηηθψλ ηλψλ θαη 

SHDSL θαη ζπλεπψο δελ είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο ΚνΜΓ 

Ethernet. πλεπψο, κηα πξνζθνξά αλαθνξάο ΜΓΥ ηερλνινγίαο Ethernet δελ είλαη 

δπλαηφλ λα έρεη πιήξε αληηζηνίρεζε κε ηελ πξνζθνξά αλαθνξάο παξαδνζηαθψλ 

ΜΓΥ.  

 

 Δξώηεζε 7: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ 

ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο θαη θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

 Δξώηεζε 8: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί 

ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο θαη θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί. 
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Δξώηεζε 9: πκθσλείηε κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο πνπ 

πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ λα εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο θαη θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

Δξώηεζε 10: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί 

ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ινγηζηηθή δηαρσξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps. πλεπψο παξέιθεη ε επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο θαη θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

Γ. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκό αγνξάο – Αγνξά ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps.  

Δξώηεζε 11: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ άζθεζε νξηζκνχ ηεο 

αγνξάο;  

χκθσλα κε θείκελν αλαθνξάο ηνπ BEREC24 θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζε ηεο ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κία ζεηξά θξηηεξίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα. 

o Πξφζθαην παξειζφλ. Οη κεηαβνιέο ηηκψλ ή αθφκε θαη νη κεηαβνιέο ηεο 

δήηεζεο είλαη πξφζθνξν λα κειεηεζνχλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

o Απνηειέζκαηα εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ. Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο γηα έλα 

πξντφλ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζεη νηθνλνκεηξηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ. 

Δπηπιένλ, ρξήζηκε ζεσξείηαη ε αλάδεημε ηεο γεσγξαθηθήο δηάζηαζεο κηαο 

αγνξάο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα αλαδείμεη θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

                                                           

24 BEREC-RSPG report on market definitions, June 2010 
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o Πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ. Οη αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πειαηψλ 

ζε κία άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, εθφζνλ νη ππφινηπεο ζπλζήθεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

o Δκπφδηα (ξπζκηζηηθά ή άιια) θαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή 

πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο άιια πξντφληα.  

o Γηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ θαη δηαθνξνπνίεζε ηηκήο. Μία μερσξηζηή 

νκάδα αλζξψπσλ κπνξεί λα απνηειεί κία ζηελφηεξε, δηαθξηηή αγνξά, φηαλ ε 

νκάδα απηή ππφθεηηαη ζε δηαθνξνπνίεζε ηηκήο. 

o Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ιακβάλνληαο ππφςε δεηήκαηα φπσο 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη άιιεο παξακέηξνπο. 

o Γηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

αλαιχνληαο γηα παξάδεηγκα παξακέηξνπο φπσο ε ηηκή, ε γεσγξαθηθή 

δηαζεζηκφηεηα, ε γεληθή πνηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ειαζηηθφηεηα ζηελ ηηκή 

θαη ε δηάζεζε γηα αιιαγή πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ νξηζκφ ηεο 

αγνξάο θαη σο επαθφινπζν ζηε γεληθφηεξε αλάιπζε ηεο. 

Ζ εηαηξεία καο ηεθκεξηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο δελ εμέηαζε κε 

πιεξφηεηα ηα αλσηέξσ θξηηήξηα κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζε δηεπξπκέλν νξηζκφ 

ησλ αγνξψλ, θαζψο θξίλεη φηη πθίζηαηαη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ αλαινγηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία καο ζα ήζειε λα ζρνιηάζεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζε φζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο  θαζψο θαη απφ ππεξεζίεο κεηάδνζεο 

Ethernet.  

Τπνθαηάζηαζε φισλ ησλ ρσξεηηθνηήησλ ΜΓ ιηαληθήο 

Ζ εηαηξεία καο αλαγλσξίδεη φηη νη ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο 

ηηο ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο αληίζηνηρα, κε ην ζεκείν ηνκήο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα 2 Mbps. 

Χζηφζν, ε εηαηξεία καο ζεσξεί φηη σο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο ησλ 

ππεξεζηψλ Ethernet, σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

εθαξκνγψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πάλσ απφ IP νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην κέιινλ, δηαθαίλεηαη κία δηαξθψο εληεηλφκελε 

ηάζε κεηαζηξνθήο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ απφ ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο πξνο 

γξακκέο πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ θαηά βάζε ηερλνινγίαο Ethernet. εκεηψλεηαη φηη ζε 

ζρεηηθή αλάιπζε αγνξάο ζηελ Πνξηνγαιία ε Ρπζκηζηηθή Αξρή νδεγήζεθε ζην 
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ζπκπέξαζκα φηη νη απμεκέλεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία 

Ethernet ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο επηηξέπνπλ ηνλ νξηζκφ εληαίαο 

αγνξάο25. Δίλαη ζαθέο φηη ε ηάζε ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρακειψλ θαη πςειψλ ρσξεηηθνηήησλ απμάλεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο φπσο 

άιισζηε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο κηζζσκέλεο γξακκέο πςειψλ 

ρσξεηηθνηήησλ πθίζηαηαη ήδε ηδηαίηεξα έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο 

ηνπ ΟΣΔ έρνπλ ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά (1/1/2011 ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θπθισκάησλ κε ρσξεηηθφηεηα άλσ 

ησλ 2 Mbps ήηαλ κφιηο 20%, ελψ νη Πάξνρνο 1, Πάξνρνο 2 θαη Πάξνρνο 3 είραλ 

αληίζηνηρα 30%, 23%, 24%. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε εηαηξεία καο ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζεη 

θαηάιιεια ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ ηάζε 

ππνθαηάζηαζεο εληζρπζεί πεξαηηέξσ. 

 Τπνθαηάζηαζε κεηαμχ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο κεηαμχ αλαινγηθψλ 

θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ε ΔΔΣΣ δελ εθάξκνζε ην SSNIP test, ην νπνίν 

εμεηάδεη θαηά πφζνλ κία κε πξνζσξηλή αχμεζε ηηκήο θαηά 10% ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν κηζζσκέλσλ γξακκψλ (π.ρ. αλαινγηθέο) ζα έζηξεθε ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο ζε έλαλ άιιν ηχπν (π.ρ. κηζζσκέλεο). Έηζη, θαηαιήγεη ζην 

απζαίξεην θαη, θαηά ηελ άπνςε καο, εζθαικέλν ζπκπέξαζκα φηη απηέο είλαη 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο αλαθέξνληαο ζρεηηθά φηη «Αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

γεληθψο ηζνδχλακα αλ θαη ηα ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ παξέρνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα 

απφ ηα αλαινγηθά θπθιψκαηα ΜΓ (θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε 

ρσξεηηθφηεηα)». Χζηφζν, νη δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ έλαληη ησλ αλαινγηθψλ δελ εληνπίδνληαη κφλν ζηελ θαηά πνιχ πςειφηεξε 

ρσξεηηθφηεηα πνπ απηέο πξνζθέξνπλ αιιά θαη ζε κία ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ 

φπσο ε απμεκέλε αζθάιεηα, ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ νδεχζεσλ θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη επίβιεςεο ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί, φηη νη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε 

γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ (ζπλδέζεηο ζπλαγεξκψλ κε ηελ 

Αζηπλνκία ή θέληξα ιήςεο ζεκάησλ, εμσθείκελεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηδησηηθψλ 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ) νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ κέζσ ησλ 

                                                           

25 Case PT/2010/1120 
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ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.  εκεηψλεηαη δε, φηη πθίζηαληαη κεγάιεο 

ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

θαζψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζεη ε ΔΔΣΣ ζηνλ πίλαθα 19 ηεο 

αλάιπζεο ηεο, ην θφζηνο κηαο αζηηθήο ςεθηαθήο γξακκήο 64 Kbps είλαη 

ππεξδηπιάζην ηεο αλαινγηθήο Μ1020. Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαθνξψλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη κία αχμεζε ηηκψλ ζηηο ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο έσο 

10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ζα έζηξεθε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηηο 

αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο θαζψο απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη 

αληηζηξφθσο.  Ζ δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ε αλαινγία ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζηελ 

ζπλνιηθά θζίλνπζα αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο 2 Mbps παξακέλεη ζηαζεξή 

ελψ αληίζεηα εάλ ίζρπε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο απηέο είλαη 

ππνθαηάζηαηεο κεηαμχ ηνπο ζα αλακελφηαλ κηα κείσζε ηεο αλαινγίαο απηήο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 

Δίδνο ΜΓ 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010 1/1/2011 

Αλαινγηθέο ΜΓ 66,15% 66,19% 64,03% 67,54% 66,32% 

Φεθηαθέο ΜΦ 33,85% 33,81% 35,97% 32,46% 33,68% 

 

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πάξνρνη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, 

φπσο νξζά αλαθέξεη ε ΔΔΣΣ ζηελ κειέηε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, είλαη ζε ζέζε λα κεηαβνχλ εχθνια ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί γηαηί νη ππεξεζίεο απηέο 

παξέρνληαη έσο ζήκεξα απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ κφλε πξνθαλήο εμήγεζε είλαη 

φηη νη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ ζπληζηνχλ κία μερσξηζηή αγνξά ζηελ νπνία νη πάξνρνη έρνπλ επηιέμεη λα 

κελ δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελδερνκέλσο γηαηί δελ είλαη εκπνξηθά ειθπζηηθή γη’ απηνχο. 

 Τπνθαηάζηαζε απφ ππεξεζίεο κεηάδνζεο Ethernet 

Ο ΟΣΔ αλαγλσξίδεη φηη δηαθαίλεηαη κία εληζρπφκελε ηάζε ππνθαηάζηαζεο ησλ 

ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ απφ ππεξεζίεο Ethernet ηδηαίηεξα ζηηο πςειφηεξεο 

ηαρχηεηεο ρσξίο σζηφζν απηφ λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ρακειφηεξσλ απφ 2 Mbps ηαρπηήησλ. Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν 

φηη νη ππεξεζίεο Ethernet επηηξέπνπλ ηφζν point-to-point φζν θαη point-to-multipoint 

ηνπνινγίεο δηθηχνπ ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί φηη νη ππεξεζίεο Ethernet πνπ 
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εληάζζνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο ππεξεζίεο 

αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο δειαδή ζηηο ππεξεζίεο 

point-to-point ηνπνινγίαο. ρεηηθή πξφβιεςε έρεη γίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο 

φπνπ ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ζπκπεξηέιαβε ζηελ ζρεηηθή αγνξά κφλν ηηο 

ππεξεζίεο Ethernet κε φρη πεξηζζφηεξα απφ δχν ζεκεία ηεξκαηηζκνχ26. 

  

Δξώηεζε 12: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ε γεσγξαθηθή αγνξά γηα 

ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps είλαη εζληθή; 

Ο ΟΣΔ δελ ζεσξεί δφθηκν, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ηνλ 

θαζνξηζκφ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ θαζψο, φπσο αλαιπηηθά ζα ηεθκεξηψζνπκε ζηελ 

επφκελε απάληεζε καο, ζεσξεί φηη ζην ζχλνιν ηεο ε αγνξά δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη ζπλεπψο ν θαζνξηζκφο 

γεσγξαθηθψλ αγνξψλ δελ ζα δηαθνξνπνηνχζε ηα φπνηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

απηήο. Χζηφζν, ν ΟΣΔ ζα ήζειε λα ζρνιηάζεη θάπνηα ζεκεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηεο ΔΔΣΣ ηα νπνία θαηά ηελ άπνςε καο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ κε πιεξφηεηα ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη «ζε αληίζεζε κε άιιεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη ζεκαληηθά δπζθνιφηεξν (θαη ζπάληα έρεη λφεκα) ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ηνπηθά, θαζψο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

είλαη φηη ζπλδέεη ζέζεηο θαη νη ζέζεηο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ 

νπνία νη ελαιιαθηηθνί έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηελ ππνδνκή ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ 

ηνπο».  

 

{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 

                                                           

26 Case AT/2008/0838 
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Σα ζηνηρεία απηά θαηαδεηθλχνπλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηα αλαθεξφκελα απφ ηελ ΔΔΣΣ, 

είλαη δπλαηή ε εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

Ννκφ Αηηηθήο φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν θαη πιένλ ειθπζηηθφ ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Απηφ άιισζηε επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία Αηηηθέο 

Σειεπηθνηλσλίεο δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρψο εκπνξηθά παξέρνληαο ππεξεζίεο 

απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πάξνρνη είλαη ζε ζέζε, ζε κεγάιν 

βαζκφ, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ηδίσο ππεξεζίεο Ethernet 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγίεο 

xDSL θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη θαηά πφζνλ πθίζηαληαη 

γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ φπνπ νη πάξνρνη έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε παξέρνληαο ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣνΒ θαη ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο. εκεηψλεηαη φηη νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε 

ζπλεγθαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο φπνπ θαηά ηεθκήξην 

εληνπίδεηαη ε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ελψ έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο ρψξαο έρεη θαιπθζεί απφ ηνπο παξφρνπο κε ρξήζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κέζσ 

ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ «Υξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο». Σν έξγν 

απηφ πεξηιάκβαλε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε γεσγξαθηθέο δψλεο ηζνδχλακνπ 

πεξίπνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επηδφηεζε θαηά 50% επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

πξνυπνινγηζκνχ 160 εθ. € γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη είρε σο 

ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπο παξφρνπο HΟL, Tellas, CYTA θαη Forthnet. ηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2009, πινπνηήζεθαλ 693 

ζπλεγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην 16,6% ηεο ζπλνιηθήο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο.  

Σέινο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη «επί ηνπ παξφληνο ν ΟΣΔ ηηκνινγεί φια 

ηα θπθιψκαηά ηνπ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ (ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο) ζε εζληθή 

κεζνζηαζκηζκέλε βάζε. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έλαο θνηλφο ηηκνινγηαθφο 

πεξηνξηζκφο ζε φιε ηελ Διιάδα ζηελ αγνξά απηή» παξαγλσξίδνληαο φηη ν νξηζκφο 

ησλ αγνξψλ σο εζληθψλ θαη ε δνκή ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, φπσο 

απηφ ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. 

.   

Δ. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Αλάιπζε αγνξάο – Αγνξά ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 
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Δξώηεζε 13: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ηα ηξία θξηηήξηα 

πιεξνχληαη γηα ηηο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ Διιάδα; 

Ζ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο πξνρσξά ζηνλ δεχηεξν γχξν 

αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο Μηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο 

έσο θαη 2 Mbps.  

Ζ αγνξά απηή πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) ξχζκηζε ηεο αξρηθήο χζηαζεο27 γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο 

θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ είρε θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

επηβάιινληαο ζηνλ ΟΣΔ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο. ηελ 

αλαζεσξεκέλε χζηαζε28 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ αγνξά 

απηή ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante ξχζκηζε νξίδνληαο 

φηη «νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηε 

δνθηκαζία ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ, κε βάζε ηα εζληθά 

δεδνκέλα, κηα αγνξά ζπλερίδεη λα επηδέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε», 

Σα ηξία θξηηήξηα εμεηάδνπλ εάλ: 

1. ζηηο ελ ιφγσ ζρεηηθέο αγνξέο ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί 

εηζφδνπ, 

2. νη ζρεηηθέο αγνξέο έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλνπλ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαη 

3. ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

εθάζηνηε απνηπρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αγνξέο απηέο. 

Μηα ζρεηηθή αγνξά πξέπεη λα πιεξνί θαη ηα ηξία θξηηήξηα αζξνηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ππφθεηηαη ζε ex-ante ξχζκηζε. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη φηη 

                                                           

27 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 11θσ Φεβρουαρίου 2003 για τισ ςχετικζσ αγορζσ 

προϊόντων και υπθρεςιών ςτον τομζα των θλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίεσ επιδζχονται εκ των 

προτζρων κανονιςτικι ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ςχετικά με κοινό κανονιςτικό πλαίςιο για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

28 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με ςχετικζσ αγορζσ 

προϊόντων και υπθρεςιών ςτον τομζα των θλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίεσ επιδζχονται εκ των 

προτζρων κανονιςτικι ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ςχετικά με κοινό κανονιςτικό πλαίςιο για δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 
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έζησ θαη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δε ζπληξέρεη ηφηε απηφ απνηειεί επαξθή 

απφδεημε φηη ε αγνξά απηή δελ ππφθεηηαη ζε ex-ante ξχζκηζε. ε θάζε πεξίπησζε ην 

βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαξχλεη ηελ εζληθή 

ξπζκηζηηθή αξρή. 

Ζ αλάιπζε ησλ αγνξώλ ζύκθσλα κε ηε λέα ύζηαζε 

Πιαίζην 

Καηά ηελ επαλεμέηαζε ησλ αγνξψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

1. Απφ ηα άξζξα ηεο λέαο χζηαζεο θαζίζηαηαη ζαθήο ε επηζπκία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο λα κεηψζεη ηελ επηβνιή ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε ξχζκηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δε δηαθαίλεηαη 

ζε ρξνληθφ νξίδνληα δχν (2) εηψλ ε πξννπηηθή λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφο 

αληαγσληζκφο ζηελ θξηλφκελε αγνξά29. 

2. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  φπσο δηακνξθψλεηαη 

κέζα απφ ηηο απνθάζεηο ηεο αιιά θαη ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ30, νη «εηδηθέο ζπλζήθεο» πνπ επηθξαηνχλ ζε κία αγνξά ζε κία 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ζε θάζε αλάιπζε αγνξάο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο ε ζέζε φισλ ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, ε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηψλ ή ε 

είζνδνο δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ηνπ 

ππφρξενπ παξφρνπ31.  

3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΗΑ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ32 κε γλψκνλα  ηηο 

κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο 

                                                           

29 βλ. επίζηρ Explanatory Note [C (2007) 5406],  I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant 

markets ζελ. 6, Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 

EC COM (2008) παπ. 11 ζημ. 6 

30 COMP/38.233 Wanadoo Interactive, παπ. 164, COMP/38.784, Wanadoo Espagna vs. Telefonica παπ. 280 και 

287, Michelin I, C-322/81 παπ.57, AKZO C-62/86, παπάγπαθορ 38, Tetra Pak II T-83/91, παπ. 114, 

Promedia T-111/96,  παπ. 139, Irish Sugar T-228/97 παπ.112, Michelin II T-203/01, παπ. 97, France 

Telecom S.A. T-340/03 παπ. 100 

31 I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets παπ. 5, ζελ.3 & 4, Communication Guidance 

on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παπ. 9-12 

32 Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ για ηην ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και ηην εκηίμηζη ηηρ ζημανηικήρ ιζσύορ ζηην αγοπά 

(2002/C 165/03) παπ. 24 
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ζέζεο ζα θξηζεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά, ε δε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία 

ή λα κελ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα πξνθχπηεη δε απφ 

αδηάζεηζηεο απνδείμεηο33. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ από ηελ ΔΔΣΣ 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ καο γηα ην δήηεκα 

δελ κπνξνχκε παξά λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ην ηεζη 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο γεληθφινγεο εθθξάζεηο θαη πηζαλνινγήζεηο 

πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε βάζε ηα κεγέζε θαη ηηο ηάζεηο ηηο αγνξάο. Αληηζέησο κε 

βάζε ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη 

πάξνρνη απνδεηθλχεηαη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε επηβνιήο ex-ante ξχζκηζεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ χζηαζε. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ 

ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Φξαγκνί εηζόδνπ θαη αληαγσληζκνύ 

Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεπλά αλ έρεη ζεκεησζεί θαηά ην παξειζφλ ζπρλή θαη 

επηηπρεκέλε είζνδνο αληαγσληζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζψο θαη αλ ε είζνδνο 

επεηεχρζε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ήηαλ επαξθήο34 ψζηε λα πεξηφξηζε ή λα 

έρεη πηζαλφηεηα λα πεξηνξίζεη ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά ηεο επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα 

ζέζε. Δίλαη πξνθαλέο, κε βάζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ ζηελ παξνχζα 

δηαβνχιεπζε, φηη ζηελ ππφ εμέηαζε ζρεηηθή αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο παξφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 1/1/2011 δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο  8 πάξνρνη ελψ ην 2009 θαηαγξάθεηαη 

είζνδνο λένπ παξφρνπ ζηελ αγνξά θαζψο ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ 

παξφρσλ απμάλεηαη ηελ πεξίνδν απηή απφ 7 ζε 8. εκεηψλεηαη φηη ηφζν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο35 φζν θαη ηεο Σζερίαο36 ε είζνδνο λέσλ παξφρσλ 

                                                           

33 Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) 

παπ.10, και 20 

34 Communication Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) 

παπ.16 ζελ.7 

35 Case PT/2010/1120 

36 Case CZ/2009/0872 
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ζηελ αγνξά απνηέιεζε ζηνηρείν κε βάζε ην νπνίν νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έθξηλαλ φηη 

δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ. 

Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνύ, θξαγκνί επέθηαζεο θαη έιεγρνο ππνδνκώλ πνπ δελ 

κπνξνύλ εύθνια λα αλαπαξαρζνύλ 

Ζ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «Αλ θαη ε 

πθηζηάκελε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα κεηψλεη ζεκαληηθά ην 

θξαγκφ απηφ, ν ΟΣΔ ζα ζπλερίζεη λα αληιεί πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά ΜΓ ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο ιηαληθήο, σο απνηέιεζκα ηνπ φηη ήδε δηαζέηεη ππνδνκή θαη αληίζεηα 

κε ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπά 

ηνπο».  

Ζ αλσηέξσ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ΔΔΣΣ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ παξέρεη 

ρνλδξηθέο ππεξεζίεο (ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο) ζε 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ 

Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ παγίσλ δειαδή ζε ηηκέο πνπ, εμ νξηζκνχ, 

ελζσκαηψλνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ ηνπ ΟΣΔ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε 

ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο, πξνηείλεη ηελ επηβνιή αληίζηνηρεο 

ππνρξέσζεο ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο 

παξά ην γεγνλφο φηη ε αγνξά απηή, φπσο θαη ε αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο  

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante 

ξχζκηζε κε βάζε ηελ λέα χζηαζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε θείκελν ηνπ 

ERG37 ε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ νη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο κε παξνδηθνί ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε (modified 

Greenfield approach) φηη ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά δελ πθίζηαηαη ξχζκηζε 

ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηελ ξχζκηζε πνπ πηζαλψο πθίζηαηαη ζηελ αλάληε 

αγνξά ή ζε αγνξέο ζηελά ζρεηηδφκελεο. Με βάζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε 

ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζεσξείηαη φηη δχλαηαη λα 

κεηψζεη ή αθφκα θαη λα εμαιείςεη ηπρφλ δνκηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ (π.ρ έιεγρνο ζε 

ππνδνκέο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα αλαπαξαρζνχλ, θάζεηε νινθιήξσζε θ.α). Πνιχ 

πεξηζζφηεξν ε επηβνιή ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ζεσξείηαη φηη παξέρεη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο αλαγθαίεο 

εηζξνέο ζε ηηκέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηζφηηκα ηνλ θπξίαξρν 

πάξνρν. Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειεί παξάδνμν γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ παξφηη 

δηαηεξεί ζην ζχλνιν ηνπο ηηο πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο 

                                                           

37 ERG Report on Guidance on the application of the three criteria test (July 2008) 
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ρνλδξηθήο (αθφκα θαη ζε απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante ξχζκηζε κε βάζε ηελ λέα χζηαζε) εμαθνινπζεί λα 

ζεσξεί φηη ε ξχζκηζε απηή δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππνηηζέκελσλ 

δνκηθψλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ ζηελ θαηάληε αγνξά. 

Δπηπιένλ, ε άπνςε απηή ηεο ΔΔΣΣ σζηφζν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ 

χζηαζε φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο εμαιείθνληαο έηζη ηνπο φπνηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ38. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θξαηψλ-κειψλ39 φπνπ έρεη νινθιεξσζεί ν 

δεχηεξνο γχξνο αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ε 

ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο (αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρνλδξηθήο) θαη ηδηαίηεξα ε επηβνιή ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ζηελ 

αγνξά απηή κεηψλνπλ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ έθξηλαλ φηη δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί ex-

ante ξχζκηζε ζηελ αγνξά ιηαληθήο. εκεηψλεηαη φηη νη κφλεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ-

κειψλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ αλάιπζε αγνξάο κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έθξηλαλ φηη εμαθνινπζεί λα 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβνιή ex-ante ξχζκηζεο είλαη ε Απζηξία θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο φπνπ, ιφγσ κε πιήξνπο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ε ξπζκηζηηθή 

αξρή έθξηλε φηη απαηηείηαη ex-ante ξχζκηζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρνιίαζε φηη ε 

ξχζκηζε ζα πξέπεη λα απνζπξζεί ακέζσο κφιηο πινπνηεζεί πιήξσο ε ξχζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο40. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ε 

                                                           

38 Βλ. ςχετικά COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying document to the 

Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications 

sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and 

of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Second 

edition) {(C(2007) 5406)} «With wholesale regulation in place there should be few barriers to market entry into 

the retail market. Firms can make tenders to provide a widely based leased line offer to the customer’s premises. 

Having overcome the problem of making a ubiquitous offer, then entry barriers into this market are no longer 

high. Thus, the retail market for the minimum set of leased lines will not be identified in this draft revised 

Recommendation. Consequently the Commission will propose to reduce the Minimum Set of Leased Lines to 

zero». 

39 Τζεσία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεπμανία, Οςγγαπία, Ιπλανδία, Ιηαλία, Ολλανδία, Ποπηογαλία, Σλοβενία, 

Σλοβακία, Ιζπανία και Σοςηδία. 

40 Case AT/2010/1107: «The Commission, therefore, urges TKK to strictly enforce the new wholesale regulation 

and rigorously monitor market developments both at retail and at wholesale level. In this respect, (i) should the 

new wholesale obligations also prove to be ineffective in the coming months, the Commission asks TKK to tighten 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρνιίαζε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξψηνπ 

(αιιά θαη ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ) νθείιεηαη θαηά βάζε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο41 θαη θάιεζε ηελ ξπζκηζηηθή 

αξρή λα πξνρσξήζεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζε λέα αλάιπζε αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη έλα απαηηείηαη ε απφζπξζε ηεο ξχζκηζεο42. 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε ζρεηηθέο αλαιχζεηο 

αγνξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο43 θαη ηεο ινβελίαο44, νη πάξνρνη είλαη ζε 

ζέζε, ζε κεγάιν βαζκφ, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ηδίσο 

ππεξεζίεο Ethernet θάλνληαο ρξήζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγίεο xDSL θαη ζπλεπψο ε απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο 

αγνξάο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξά 4) 

δηαζθαιίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ λα αληαγσληζηνχλ ηνλ 

ΟΣΔ εμαιείθνληαο ηνπο φπνηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ.  

Έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο δελ αμηνινγείηαη επαξθψο απφ ηεο 

ΔΔΣΣ, είλαη ε θζίλνπζα πνξεία ηεο ππφ αλάιπζε αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο φπσο ππνδεηθλχνπλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ζηελ 

                                                                                                                                                                      

and adjust them without undue delay; (ii) should wholesale obligations take full effect in the market, TKK is 

invited to withdraw retail regulation even before the end of the review period of the notified draft measure. The 

Commission further invites TKK to consider for its current measure the introduction of a clause enabling the 

automatic phase-out of retail regulation (sunset clause) in the Austrian leased lines market». 

41 Case BT/2008/0749: «The Commission also observes that Ofcom's conclusion that the first two criteria are 

met for the retail market outside the Hull area relies heavily on the deficiencies in implementation of already 

imposed remedies and the resulting lack of full replicability of BT's offer at the retail level. The Commission notes 

thus that full replicability does not seem necessary to arrive at the conclusion that entry barriers have 

significantly decreased. Furthermore, a more stringent enforcement of existing (or newly imposed) wholesale 

remedies could lower any existing high entry barriers or even lead to their disappearance before the end of the 

review period of the notified draft measure». 

42 Case BT/2008/0749: «the Commission invites Ofcom to strengthen its efforts to ensure full compliance with 

wholesale remedies and consequently to monitor intensively the market developments, in particular to ensure 

whether the first and second criteria continue to be met in the near future. To this end, the Commission notes 

that Ofcom proposes that the SMP obligations imposed on BT should apply for a fixed period of four years, and 

unless a further market review has been completed within that time, they would automatically expire at the end 

of such period. In this respect, the Commission welcomes the fact that Ofcom intends to deregulate this market 

in the future, but it does not believe that a period of four years is appropriate given possible technological 

developments and the fact that effective compliance with the wholesale remedies can produce effects within a 

shorter timeframe. Consequently, the Commission asks Ofcom to conduct a further market assessment as soon 

as appropriate in order to determine whether deregulation of the retail leased lines market is justified 

before the expiry of the four years period». 

43 Case FR/2010/1050 και Case SI 2008/0768. 

44 Case SI 2008/0768 
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αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ θαη ε νπνία πξνθαλψο νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε δηείζδπζε 

ελαιιαθηηθψλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηψλ ή ηελ κεηαζηξνθή πξνο 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο. 

 

{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο έρεη νδεγήζεη ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ-κειψλ (ινβελία45, Φηιαλδία46) ζην ζπκπέξαζκα 

φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ ζε πιήξε αλαθνινπζία 

κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία αλαθέξεη ζρεηηθά φηη «Ζ ιηαληθή αγνξά 

ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη. Ζ ζπξξίθλσζε 

απηή ηεο αγνξάο κεηψλεη ηα θίλεηξα ησλ παξφρσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απνδνηηθφ 

επίπεδν λα εηζέιζνπλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά». 

Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηεο αλαθέξεη επίζεο φηη «ε χπαξμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο (πνπ ζπλδέεηαη κε θφζηνο 

φπσο πξνψζεζε, δηαθήκηζε ππνζηήξημε θιπ – αλ θαη φρη ηφζν ζεκαληηθφ φζν ην 

θφζηνο ρνλδξηθήο) παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα θφζηνπο». Ζ 

ζπγθεθξηκέλε σζηφζν ζεψξεζε ηεο ΔΔΣΣ δελ είλαη νξζή, θαζψο ηα ιηαληθά θφζηε 

απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ παξφρνπ θαη ζπλεπψο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κε αλαθηήζηκα ψζηε λα ζπληζηνχλ θξαγκφ εηζφδνπ. 

Φξαγκνί κεηαζηξνθήο  

Ζ ΔΔΣΣ θαηά ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηεί αλαθνξηθά κε ηνπο θξαγκνχο 

κεηαζηξνθήο εληνπίδεη ηνπο αθφινπζνπο θξαγκνχο κεηαζηξνθήο: 

 Οη ξήηξεο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ νη ζπλδξνκεηέο γηα ηελ κε ηήξεζε 

καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ. 

 Σν αξρηθφ ηέινο ζχλδεζεο. 

 Ο ρξφλνο / πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηάβαζε. 

 Ζ ελδερφκελε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε εζληθφ επίπεδν πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη ν ΟΣΔ θαη πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαρζεί απφ ηνπο παξφρνπο. 

Χζηφζν, ε θζίλνπζα πνξεία ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο θαηαδεηθλχεη, θαηά ηελ άπνςε 

καο, φηη νη φπνηνη ελδερφκελνη θξαγκνί κεηαζηξνθήο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

νπζηαζηηθφ πξφβιεκα θαζψο θαίλεηαη φηη νη ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ νινέλα θαη κεηνχκελν ξφιν ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο δηαξθψο 

απμαλφκελεο δηείζδπζεο ελαιιαθηηθψλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηψλ ή ηεο 

                                                           

45 Case SI 2008/0768 

46 Case FI/2009/0985 
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κεηαζηξνθήο πξνο γξακκέο πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ θαηά  βάζε ηερλνινγίαο 

Ethernet. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη νη πάξνρνη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

κέζσ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο ρψξαο θαη ζπλεπψο δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ελψ 

επηπξφζζεηα θαη κε δεδνκέλε ηελ ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο (ηεξκαηηθά 

ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο) θαη ησλ ζρεηηθψλ πκθσληψλ Δπηπέδνπ 

Τπεξεζίαο (SLAs) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη πάξνρνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπαξάμνπλ ην ίδην επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο κε απηφ πνπ απνιακβάλεη ην 

ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. 

2. Εεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθό αληαγσληζκό 

Ζ ΔΔΣΣ, ζηελ αλάιπζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςε ηεο φηη ε 

ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ΜΓ έσο θαη 2 Mbps δελ παξνπζηάδεη ηάζε πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο 

παξαζέηεη ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηα νπνία θαίλεηαη λα κεηψλνληαη κε αξγφ 

ξπζκφ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

 1/1/2007           1/1/2008             1/1/2009         1/1/2010         1/1/2011           

OTE 96% 98% 96% 95% 93% 

Άιινη 4% 2% 4% 5% 7% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Θα ζέιακε, σζηφζν, λα επηζεκάλνπκε φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κία 

ζηξεβιή εηθφλα ηεο δπλακηθήο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ ελ ιφγσ 

ζρεηηθή αγνξά θαζψο ε εηθφλα απηή επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο 

φηη ε ΔΔΣΣ νκαδνπνηεί ζηα ζηνηρεία απηά ηφζν ηηο αλαινγηθέο φζν θαη ηηο ςεθηαθέο 

κηζζσκέλεο γξακκέο ζεσξψληαο φηη ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ απηψλ. 

Δληνχηνηο, φπσο αλαιπηηθά ηεθκεξηψζακε ζηελ απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε 11, ν 

ΟΣΔ ζεσξεί φηη νη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

πνπ θαιχπηνπλ ζπληζηνχλ κία μερσξηζηή αγνξά φπνπ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο ηαρέσο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο δελ απνηειεί κία 

ειθπζηηθή αγνξά φπνπ κπνξεί λα αλακέλεηαη έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 
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Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 2 Mbps πνπ εκθαλίδεη ζηελ αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ 

δελ ζπλάδνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν ΟΣΔ.  

 

{Παξεκβάιιεηαη ζειίδα κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία} 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε εγείξεη εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ νξζή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ αιιά θαη απεηθφληζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

έρνπλ, σο έλα βαζκφ, ππεξεθηηκεζεί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ελψ ηα 

ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ δελ ακθηζβεηνχληαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαζψο 

απηά, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ειέγρνληαη ηφζν απφ ηελ 

ΔΔΣΣ φζν θαη απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ είλαη θαηά δήισζε 

ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί ηνλ νπνηνδήπνηε έιεγρν δεδνκέλνπ φηη απηνί δελ έρνπλ 

ζρεηηθή ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ειέγρνπ. Χζηφζν ζεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ ζα φθεηιε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κεζφδνπο, φπσο. δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ, 

ζηαηηζηηθή έξεπλα κε βάζε θαηάιιειν δείγκα ζπλδξνκεηψλ θ.α., πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο ηεο αλάιπζεο ηεο. 

 ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζην γεγνλφο φηη, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ ελψ παξνπζηάδεη έλα κεξίδην αγνξάο 93% 

ζηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, ζηηο πςειέο ρσξεηηθφηεηεο ην 

κεξίδην ηνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε 20%. Ζ κεγάιε απηή δηαθνξά ζηα κεξίδηα αγνξάο δελ 

κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απιά κε βάζε ηελ αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη «νη Δλαιιαθηηθνί 

Πάξνρνη θαίλεηαη λα έρνπλ κπνξέζεη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο κφλν ζηε 

ιηαληθή αγνξά ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, φπνπ κπνξεί λα ππάξρεη έλα πην ηζρπξφ 

επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην γηα ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο» θαζψο, φπσο 

πξναλαθέξακε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ, ηα θφζηε ηφζν ησλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρακειήο φζν θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ελζσκαηψλνπλ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλεπψο νη πάξνρνη είλαη ζε ζέζε λα 

αληαγσληζηνχλ ηνλ ΟΣΔ θαη ζηηο δχν αγνξέο. Δλδεηθηηθή ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ αληηκεησπίδεη ν ΟΣΔ είλαη ε πξφζθαηε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κίζζσζεο ςεθηαθήο 

κηζζσκέλεο γξακκήο γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηαρχηεηαο 2 Mbps απφ ηελ ΔΔΣΣ 

ζηελ Forthnet αληί ηηκήκαηνο 400 € φηαλ ε αληίζηνηρε πξνζθνξά ηνπ ΟΣΔ αλεξρφηαλ ζε 

1.559,37 €. εκεηψλεηαη επηπξφζζεηα φηη ε πξνζθνξά ηεο Vodafone ήηαλ επίζεο 400 € 

ελψ ε πξνζθνξά ηεο On Telecoms ήηαλ 1.150 € γηα γξακκή 15 Mbps47. 

3. Αλεπάξθεηα κόλν ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ 

Ζ ΔΔΣΣ, ζηελ αλάιπζε ηεο, πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη «ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ θαη, 

                                                           

47 ΑΠ. ΕΕΤΤ 7267/Φ.610/17-1-2012 
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ηδίσο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θνζηνζηξέθεηά ηνπο» θαζψο θαη φηη «απαηηείηαη επίζεο ε 

επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα πινπνηήζεη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

δηθαηνινγεί ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηηκψλ ησλ ΜΓ ιηαληθήο (έσο θαη 2Mbps), κε 

αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή βάζε γηα ηελ επηβνιή 

ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεσλ».  

Ζ εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο 

αληηκεηψπηζεο θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αγνξά δηα ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Δλ πξνθεηκέλσ ε  κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ηεο 

ΔΔΣΣ απνδεηθλχεη φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ παξέρεη θαη’ αξρήλ ηα απαξαίηεηα 

λνκηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο θπξψζεηο θαη 

πςειά δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηνλ ΟΣΔ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαθνξά 

ηεο ΔΔΣΣ φηη «ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα 

εθηειέζνπλ ηέηνηα θαζήθνληα θαη θαηά θαλφλα δηζηάδνπλ λα ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο» δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα θαζψο θάηη ηέηνην 

απνθιείεηαη απφ ηελ χζηαζε48. 

Δπηπξφζζεηα ε ζεσξία ησλ νπζησδψλ δηεπθνιχλζεσλ φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζην 

δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη 

ζπλαθφινπζα ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο ππεξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ην 

δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην ξπζκηζηηθφ δίθαην δηαθνξνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ επαξθεί γηα 

επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ αλαζεσξεκέλε χζηαζε γηα 

ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά ζηελ ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη ex-ante ξχζκηζε. Δπηπιένλ ζην ζπλνδεπηηθφ θείκελν ηεο 

χζηαζεο  αλαθέξεηαη φηη ε ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εμαιείθεη ηνπο 

θηλδχλνπο αληηαληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθή παξνρή 

                                                           

48 Βλ. ςελ. 11 του COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE Accompanying document to the 

Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications 

sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of 

the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services: «differences 

between the application of competition law and ex ante regulation in terms of resources required to remedy a 

market failure should not in themselves be relevant» 
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ππεξεζηψλ ζε ιηαληθφ επίπεδν49. Δπηπιένλ επηζεκαίλνπκε φηη ε Δ.Δ, αλαθνξηθά κε ηηο 

ιηαληθέο αγνξέο θιήζεσλ θαη πνπ αζθαιψο κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ηζρχεη θαη ζηελ 

ππφ εμέηαζε αγνξά, έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ελδερφκελεο αληηαληαγσληζηηθέο 

πξαθηηθέο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο κέζσ ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ 

ελψ επηπξφζζεηα ην Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην παξέρεη ζηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ηελ λνκηθή βάζε γηα λα επηηεξνχλ ηελ αγνξά θαη λα πξνβαίλνπλ ζηα 

ελδεδεηγκέλα κέηξα.50 Δίλαη ζαθέο φηη ε Δ.Δ ζεσξεί φηη, κε δεδνκέλε ηελ ξχζκηζε ησλ 

αγνξψλ ρνλδξηθήο, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη, επί ηεο αξρήο, επαξθέο ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο αγνξάο. πλεπψο ε ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ζα έπξεπε λα ηεθκεξηψζεη 

φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ 

αλεπαξθέο ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ αληί απιψο λα πηζαλνινγεί ελδερφκελεο 

αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηφζν ηεο Γεξκαλίαο, ηεο ινβελίαο αιιά θαη ηεο Γαλίαο νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έιαβαλ 

ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ηελ απνπζία ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ θαη 

ακθηζβεηήζεσλ θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ ζα 

ήηαλ επαξθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ κειινληηθά δεηεκάησλ51. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ΔΔΣΣ, εμεηάδνληαο ηα δεηήκαηα αληαγσληζκνχ ζηα 

πιαίζηα άιιεο αλάιπζεο αγνξάο52, έρεη δερηεί φηη «νπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε 

                                                           

49 Βλ. ςελ. 39 «With SMP regulation applied where it is warranted at the wholesale level, there is not likely to be 

consumer harm on the retail leased lines market. Wholesale regulation, where appropriate, should be sufficient to 

ensure that there is competitive supply at the retail level. The minimum set of leased lines was included in the initial 

Recommendation in line with Annex 1 of the Framework Directive. However, it is not clear that there is any 

significant residual market failure that would be required in order for this market to warrant ex ante regulation». 

50 Βλ. ςελ. 28 «Potential restrictions of competition may still arise, for example through price squeeze strategies of 

incumbent operators that remain dominant on related upstream markets. However, where such strategies 

constitute an abuse of dominance, competition law provides the appropriate instruments to deal with such market 

failures. In addition, Article 5 of the Framework Directive provides NRAs with the legal basis to obtain pertinent 

information not only about costs but also concerning retail pricing, in order to establish and monitor justified and 

appropriate remedies with respect to wholesale access». 

51 Case DE/2009/1009 “Regarding the third criterion, BNetzA indicates that over the last period of market analysis it 

has not received any complaints or request for intervention”, Case SI/2008/0768: “Regarding the third criterion, 

APEK notes the absence of recent complaints or disputes in this market, and concludes that competition law alone 

should be sufficient to handle any future problems if they should arise” και Case DK/2009/1024: “Regarding the third 

criterion, NITA refers to the absence of complaints and to the fact that no competition problems have been 

identified. On this basis, NITA concludes that competition law would be sufficient to deal with eventual market 

problems. Accordingly, NITA concludes that the third criterion is not fulfilled.”. 

52 Κοινοποίηζη ππορ ηην Ε.Ε. ηος Σσεδίος Μέηπυν για ηην αγοπά Λιανικήρ ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο ηηλεθυνικό 
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παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη κέρξη ηνπ παξφληνο νη 

αληαγσληζηέο ηνπ ΟΣΔ θαη νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ εγείξεη πξνβιήκαηα 

αληαγσληζκνχ». Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε απνπζία, έσο ζήκεξα, πξνβιεκάησλ 

αληαγσληζκνχ θαη θαηαγγειηψλ εθ κέξνπο θαηαλαισηψλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ex-post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθήο γηα λα αληηκεησπίζεη 

ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο αγνξάο. 

πκπέξαζκα 

Απφ ηελ αλάιπζε καο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ 

απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε ΔΔΣΣ, ε νπνία θαη θέξεη ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο, δελ απνδεηθλχεη κε ηξφπν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν θαη αδηακθηζβήηεην 

φηη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη 

επηζεκάλζεηο θαη ηα ηεθκήξηα πνπ παξνπζίαζε ν ΟΣΔ πξνθχπηεη φηη ην ζπκπέξαζκα 

ηεο ΔΔΣΣ είλαη εζθαικέλν θαη ζπλεπψο παξέιθεη ε αλάγθε πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο ελψ θάζε πθηζηάκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα απνζπξζεί. 

 

Δξώηεζε 14: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ 

αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 

Ζ εηαηξεία καο, φπσο εθηελψο παξέζεζε ηηο απφςεηο ηεο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ζεσξεί φηη ε ππφ αλάιπζε 

αγνξά ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεπψο δηαθσλεί κε ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ φηη ν 

ΟΣΔ θαηέρεη ΗΑ ζε απηήλ.  

 

Δξώηεζε 15: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 

Ζ εηαηξεία καο, φπσο εθηελψο παξέζεζε ηηο απφςεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, ζεσξεί 

φηη ε ππφ αλάιπζε αγνξά ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεπψο δηαθσλεί κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 

Mbps.  

 

                                                                                                                                                                           

δίκηςο ζε ζηαθεπή θέζη μέζυ ζςνδέζευν ςτηλήρ συπηηικόηηηαρ (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγυγή 

Εθνικήρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ αναθοπικά με ηο υρ άνυ Σσέδιο Μέηπυν, ζύμθυνα με ηα Άπθπα 6 & 7 ηηρ Οδηγίαρ 

Πλαίζιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ)  
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Σ. Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο – Αγνξά 

ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  

 

Γεληθή Παξαηήξεζε 

Ζ εηαηξεία καο, φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ, ζεσξεί φηη ζηελ ππφ 

αλάιπζε αγνξά θαη κε βάζε ηηο εηδηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά 

ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο ε αγνξά απηή δελ επηδέρεηαη ex-ante ξχζκηζε είλαη δε 

επαξθψο αληαγσληζηηθή. Με βάζε ηελ δηαπίζησζε απηή ε εηαηξεία καο δηαθσλεί κε ηελ 

δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζεσξεί αλαγθαία ηελ 

άκεζε απφζπξζε ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη αθφκα θαη ζε ρψξεο ζηηο 

νπνίεο, ιφγσ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, έρεη δηαηεξεζεί, κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο, ε ξχζκηζε ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά, νη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο έρνπλ επηιέμεη ηελ επηβνιή επηφηεξσλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελψ 

αληίζηνηρε πξαθηηθή έρεη πηνζεηήζεη θαη ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην άιιεο αλάιπζεο αγνξάο53. 

Δξώηεζε 16: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη 

δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;  

Ζ εηαηξεία καο, φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ, ζεσξεί φηη ζηελ ππφ 

αλάιπζε αγνξά θαη κε βάζε ηηο εηδηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά 

ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο ε αγνξά απηή δελ επηδέρεηαη ex-ante ξχζκηζε είλαη δε 

επαξθψο αληαγσληζηηθή. Με βάζε ηελ δηαπίζησζε απηή ε εηαηξεία καο δηαθσλεί κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο θαη πξνηείλεη ηελ άκεζε 

απφζπξζε ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλνπκε φηη ν ΟΣΔ δελ εθαξκφδεη αλφκνηνπο φξνπο ζε 

ηζνδχλακεο ζπλαιιαγέο νχηε εθαξκφδεη παξφκνηνπο φξνπο ζε ζπλαιιαγέο πνπ δελ 

είλαη ηζνδχλακεο θαη αζθαιψο δελ ζα ην έπξαηηε αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πθίζηαην ε ζρεηηθή ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Αζθαιψο απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθνχο 

φξνπο θαη ζπλζήθεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πειαηψλ, φηαλ δηθαηνινγνχληαη, αλά 

πεξίπησζε, κε βάζε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ.  

                                                           

53 Βλ. 2ο γφρο ανάλυςθσ αγοράσ λιανικισ πρόςβαςθσ ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο ςε ςτακερι κζςθ μζςω 

γραμμών πρόςβαςθσ ISDN-PRA: «αυτι θ ελαφρά ρφκμιςθ κεωρείται κατάλλθλθ με βάςθ τισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ είναι ςχετικά μικρι και μζχρι ςιμερα θ ΕΕΤΤ δεν διακζτει ςτοιχεία 

μθ ικανοποίθςθσ πελατών ι παρεμπόδιςθσ ειςόδου εναλλακτικών μζςω τιμολογιακών ι μθ τιμολογιακών 

πρακτικών κατά τθν παροχι λιανικισ πρόςβαςθσ ςε ςτακερι κζςθ μζςω γραμμών πρόςβαςθσ PRA από τον ΟΤΕ». 
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Δπηπιένλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ζεσξνχκε 

φηη ην ππάξρνλ λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην54, ην νπνίν νξίδεη γηα φινπο ηνπο 

παξφρνπο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

νξηζκέλεο γεληθέο δηαηάμεηο δηαθάλεηαο θαη δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ, είλαη απνιχησο 

επαξθέο θαη ζπλεπψο ε επηβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ δελ 

πξνζθέξεη επηπιένλ φθεινο. 

 

Δξώηεζε 17: πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο θαζψο θαη 

φηη ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία FDC/CCA; 

Ζ εηαηξεία καο φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ ζεσξεί φηη ζηελ ππφ 

αλάιπζε αγνξά θαη κε βάζε ηηο εηδηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά 

ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο ε αγνξά απηή δελ επηδέρεηαη ex-ante ξχζκηζε είλαη δε 

επαξθψο αληαγσληζηηθή. Με βάζε ηελ δηαπίζησζε απηή ε εηαηξεία καο δηαθσλεί κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο θαη πξνηείλεη ηελ άκεζε απφζπξζε ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο φπνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη 

δηαηεξεζεί ε ξχζκηζε ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο ε ξπζκηζηηθή αξρή 

επέιεμε ηελ επηβνιή επηφηεξσλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

επηβνιή ππνρξέσζεο price cap. Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ φπνπ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο γηα ηηο 

αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο θαζψο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ αιιά κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε BT δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε εζεινληηθά 

φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή θαη ηηκνιφγεζε ηνπο. 

 

Δξώηεζε 18: πκθσλείηε φηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ είλαη 

αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 

Ζ εηαηξεία καο φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ ζεσξεί φηη ζηελ ππφ 

αλάιπζε αγνξά θαη κε βάζε ηηο εηδηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά 

ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο ε αγνξά απηή δελ επηδέρεηαη ex-ante ξχζκηζε είλαη δε 

επαξθψο αληαγσληζηηθή. Με βάζε ηελ δηαπίζησζε απηή ε εηαηξεία καο δηαθσλεί κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη πξνηείλεη ηελ άκεζε απφζπξζε 

ηεο. 

                                                           

54 Άπθπο 57 ηος Νόμου 3431/2006, Κανονιζμόρ Γενικών Αδειών, Κώδικαρ Δεονηολογίαρ για ηην Παποσή 

Υπηπεζιών Ηλεκηπονικών Επικοινυνιών ζηοςρ Καηαναλυηέρ 
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4.2 ΟΝ Telecoms 

 

 

 

 

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε ην ρέδην Μέηξσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αλαθνξηθά κε 

ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ 

θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: 

 

 Μηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps,  

 Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθόηεηεο 

έσο θαη 2 Mbps, 

 Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθόηεηεο 

άλσ ησλ 2 Mbps,  

 Εεπθηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο  

 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 17 ηνπ Ν. 3431/2006 

[ΦΔΚ13/Α/03.02.2006)] 
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Παξαηεξήζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

 

Με ην παξφλ, ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε Δηαηξεία καο ππνβάιεη ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηεο επί ησλ αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν γχξν αλάιπζεο γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο: 

 

 Μηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps,  

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 

2 Mbps, 

 Σεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 

2 Mbps,  

 Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο  

 

Α. Οξηζκόο Αγνξάο - Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο  

 

1. Δπί ηεο πξψηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, δελ καο βξίζθνπλ θαη’ αξρήλ 

αληίζεηνπο ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, δεδνκέλνπ φηη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο αλάιπζεο είλαη, θαηά ηε 

γλψκε καο, απφιπηα νξζή.  

 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη, θαηά ηελ άπνςή καο, ηα αλαινγηθά θαη ηα ςεθηαθά 

θπθιψκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ ηεξκαηηθψλ 

θπθισκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, ιφγσ ιεηηνπξγηθήο ππνθαηάζηαζεο απφ 

ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. Δμάιινπ, 

νη ππεξεζίεο Ethernet αλήθνπλ ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο, θαζψο ππάξρεη 

ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία εληζρχεη ηελ ππνθαηάζηαζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Πξνθχπηεη πεξαηηέξσ αβίαζηα απφ ηελ ζρεηηθή αλάπηπμε 

ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδνληαη ζε θπθιψκαηα ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο κε ζεκείν ηνκήο ηα 2 

Mbps, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ δχν δηαθξηηέο αγνξέο, ελψ αληίζεηα πθίζηαηαη κηα 

εληαία αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο 

ρσξεηηθφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, ζπκθσλνχκε φηη ε απην-παξνρή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 
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Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζεσξνχκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ζηελ ελ ιφγσ 

ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη εχινγα.  

 

2. Δπί ηεο δεχηεξεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζπκθσλνχκε απφιπηα κε ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο θαη 

ζπλίζηαληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα, ζεσξνχκε φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη αληαγσληζηηθέο 

ζπλζήθεο απνδεηθλχεηαη φηη δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία, σο πξνο ηα ηεξκαηηθά 

θπθιψκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ ηεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ν νξηζκφο κηαο αγνξάο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ 

εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ν ΟΣΔ απνηειεί απνθαζηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη επί ηνπ παξφληνο πθίζηαληαη ηειηθψο επαξθψο 

νκνηνγελείο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο.   

 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζπκθσλνχκε κε ην εμαγψγηκν ζπκπέξαζκα φηη νη αγνξέο πξέπεη 

λα νξηζζνχλ σο εμήο: 

(α) αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps ζηελ 

Διιάδα, 

(β) αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps ζηελ 

Διιάδα,  

(γ) αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ζηελ Διιάδα  

 

Β. Αλάιπζε Αγνξάο - Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο  

 

3. Δπί ηεο ηξίηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ παξνπζηάδεη ηα αξρηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. φζνλ αθνξά ζηελ πιήξσζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ηεο 

αγνξάο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί φηη ε ελ 

ιφγσ αγνξά εμαθνινπζεί λα ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο 

ζπλζήθεο, ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 

Θεσξνχκε φηη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηα ηξία 

θξηηήξηα πιεξνχληαη: ε αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ππφθεηηαη ζε πςεινχο 

θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ, έρεη ηέηνηα δνκή ψζηε λα κελ ηείλεη πξνο 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, ελψ ε εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αξθεί αθ’ εαπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ 

αζηνρηψλ ηεο αγνξάο. Σν πςειφ κε αλαθηήζηκν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν 

ζηε ζρεηηθή αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ δεκηνπξγνχλ 
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ζεκαληηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηνλ λενεηζεξρφκελν. Δλφςεη απηψλ εθηηκνχκε φηη είλαη 

νξζά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξίσλ θαη ηελ θξίζε φηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά, κνινλφηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε Νέα 

χζηαζε, ππφθεηληαη ζε ex ante ξχζκηζε, ιφγσ ησλ εζληθψλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ.   

 

4. Δπί ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο πέκπηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ αμηνινγψληαο 

φηη ν ΟΣΔ έρεη εκαληηθή Ηζρχ ζηηο αγνξέο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, 

ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο γηα ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps θαη γηα 

ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps, ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 

Καηά ηελ γλψκε καο, ε αλάιπζε ησλ αγνξψλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν θαη έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζηελ 

Διιεληθή έλλνκε ηάμε κέζσ ηνπ Νφκνπ 3431/2006 θαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ. Σα θξηηήξηα πνπ έιαβε ππφςε ηεο 

ε Δ.Δ.Σ.Σ. πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε επηρείξεζεο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο 

αγνξέο είλαη νξζά σο επίζεο απνιχησο νξζή θαη αληαπνθξηλφκελε ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ είλαη θαη ε αλαγσγή ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζπκθσλνχκε κε ηηο αλαιχζεηο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ σο πεξηγξάθνληαη 

ζην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε ΔΔΣΣ φηη ΟΣΔ 

θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο δηθαηνινγείηαη απνιχησο βάζεη ησλ 

ζπλζεθψλ ησλ αγνξψλ, ηνπ κεξηδίνπ πνπ θαηέρεη ν ΟΣΔ ζε έθαζηε αγνξά, (άλσ ηνπ 

50%, βάζεη ησλ ζελαξίσλ πνπ αλέπηπμε ε Δ.Δ.Σ.Σ.), θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ΟΣΔ λα 

θαζνξίδεη ηνπο εκπνξηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ξχζκηζεο ηφζν ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο φζν θαη ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο δελ 

δχλαηαη λα επεξεαζζεί απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.  Οη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πξάγκαηη 

ιεηηνπξγνχλ σο δηαξζσηηθφο θξαγκφο εηζφδνπ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, ελψ δελ πθίζηαηαη 

ή ελ πάζεη πεξηπηψζεη είλαη κηθξή αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή δχλακε ζηηο ελ ιφγσ 

αγνξέο. 

 

Γ. Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο – Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο  

 

5. Δπί ηεο έθηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ επηρείξεζε κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ζρεηηθέο 

αγνξέο, ζεκεηψλνπκε εθ πξννηκίνπ φηη ζεσξνχκε απαξαίηεηε ηε δηαηήξεζε ησλ 
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επηβιεζέλησλ ζηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ σο 

ηξνπνπνηνχληαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, εθηηκνχκε φηη νη 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο είλαη θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ, εχινγεο θαη 

ζπλάδνπλ πξνο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

 

πκθσλνχκε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ 

θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, σο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα, εθηηκνχκε 

δε φηη ηα πξντφληα θαη νη ζπλαθείο επθνιίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ 

ζηελ παξνχζα θάζε θξίλνληαη επαξθή. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3431/2006, ν ΟΣΔ 

δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

 

Καηά ηα ηε γλψκε καο ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή. Οη εζληθέο 

ζπλζήθεο επηβεβαηψλνπλ φηη εάλ ε άξλεζε ηνπ ΟΣΔ λα παξάζρεη ππεξεζίεο ΜΓ 

ρνλδξηθήο ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζα ζήκαηλε φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεχεηαη ππεξεζίεο ΜΓ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

απφ νπνηνλδήπνηε εθηφο ηνπ ΟΣΔ, ελψ ελ πάζεη πεξηπηψζεη, απνπζία ηεο ζρεηηθήο 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, ν ΟΣΔ ελδερνκέλσο λα κελ είρε θίλεηξν λα παξάζρεη 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο.  

 

Πεξαηηέξσ, δειψλνπκε φηη πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη 

πνηληθέο ξήηξεο θαη φξνη πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ ΟΣΔ ηφζν 

ζηα πιαίζηα ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ ζπκθσληψλ ππεξεζηψλ (Basic SLA) φζν θαη ζηα 

πιαίζηα κηαο ζπκθσλίαο πέξαλ ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ (Advanced SLA). Ζ Δηαηξεία καο 

επηθξνηεί ηελ πξφηαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. πεξί δηαηήξεζεο ηεο επηβνιήο ζηνλ ΟΣΔ ηεο 

ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (Key Performance Indicators) ζε 

ηξηκεληαία βάζε θαη αλά πεξίπησζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.  

 

6. Δπί ηεο έβδνκεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, έρνπκε ηελ άπνςε φηη ε έσο 

ηψξα εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιεληθή αγνξά 

έρεη απνδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ηνπ 

ΟΣΔ δηα ηελ έθδνζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο θαη επαξθψο αλαιπηηθήο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζπκθσλνχκε απφιπηα κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνηείλεη ε Δ.Δ.Σ.Σ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο 

δεκνζίεπζεο δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο, σο εμεηδηθεχνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο.  

 

Ζ πξάμε έρεη επίζεο απνδείμεη φηη ηα ζπκβαηηθά θείκελα πνπ καο πξνσζεί ν 

ΟΣΔ πξνο ππνγξαθή, παξφηη πξέπεη λα ζπλάδνπλ απνιχησο κε ηηο αληίζηνηρεο 
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Πξνζθνξέο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., παξνπζηάδνπλ, ζε 

θάπνηα έθηαζε, απνθιίζεηο απφ απηέο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε φπσο  

ππνρξεψλεηαη ν ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ θαη Γήισζε πκκφξθσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ εθάζηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο.  

 

 

7. Δπί ηεο φγδνεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ππνγξακκίδνπκε φηη ε ππνρξέσζε κε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (ακεξνιεςίαο) πξέπεη λα δηαηεξεζεί δηφηη είλαη αλαινγηθή, 

εχινγε θαη θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν 

ΟΣΔ δελ ζα πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα), ελψ ηπρφλ 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πάξνρν - αληαγσληζηή ηνπ ΟΣΔ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Σν πεξηερφκελν ηεο ππνρξέσζεο θξίλεηαη επαξθέο. 

εκεηψλεηαη πάλησο φηη ε έλλνηα ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο δελ ζα πξέπεη λα 

αιινηψλεηαη θαη λα δηαζηξεβιψλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηνλ ΟΣ.Δ. έλαληη ησλ ινηπψλ παξφρσλ θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ.  

 

 

8. Δπί ηεο έλαηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζεσξνχκε απνιχησο απαξαίηεην λα 

ππφθεηηαη ν ΟΣΔ ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο 

ηηκνιφγεζεο. Ζ ελ ιφγσ ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε είλαη εχινγε θαζψο ε απνπζία ηεο ζα 

ζηξέβισλε ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο.  Ζ 

άπνςή καο δηθαηνινγείηαη απνιχησο κε φζα νξζψο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. Έρνπκε ηελ άπνςε φηη θαηαξρήλ ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ 

Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θνζηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 

ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην νηθείν ζεκείν πνπ βαζίδεηαη ζε κνληέιν «top-

down», ελψ ν ΟΣΔ δχλαηαη λα ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηκέο γηα ινηπέο επθνιίεο κε 

κνληέια bottom-up. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ζα 

πξέπεη ε ΔΔΣΣ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη ηηο ηηκέο βάζεη ηεο κεζφδνπ ζχγθξηζεο 

ηηκψλ (benchmarking) ή άιιεο δηαζέζηκεο κεζφδνπο. Πεξαηηέξσ ζεσξνχκε απαξαίηεην, 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, λα παξέρνληαη ζηνπο παξφρνπο ηα νπζηψδε εθείλα ζηνηρεία 

πνπ απνηεινχλ ηε βάζε εμαγσγήο θάζε ζπκπεξάζκαηνο σο πξνο ηηο ξπζκηδφκελεο 

ηηκέο.   

 

9. Δπί ηεο δέθαηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζεκεηψλνπκε φηη ε ππνρξέσζε 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη ζπκθσλνχκε κε ηε δηαηήξεζή 

ηεο. Ζ θαζεηνπνηεκέλε δνκή ηνπ ΟΣΔ θαη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηελ Διιεληθή 

αγνξά δηθαηνινγνχλ απφιπηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

Οη θαηαζηάζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ ζα 
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πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ νξθσηνχο ινγηζηέο θαη λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή Γήισζε 

πκκφξθσζεο.  

 

 

 

Γ. Οξηζκόο Αγνξάο - Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  

 

10. Δπί ηεο ελδέθαηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νξηζκνχ αγνξάο ζεκεηψλνπκε φηη δελ πθίζηαηαη ππνθαηαζηαζε απφ πιεπξά δήηεζεο  

ζε ζρέζε κε ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο δηαθφξσλ ρσξεηηθνηήησλ, ελψ απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ απνδεηθλχεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, νη δηαθνξέο ζηελ ππνθείκελε ππνδνκή ΜΓ ρακειήο θαη 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ππνδεηθλχνπλ φηη 

ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ θπθισκάησλ ΜΓ δηαθνξεηηθήο ρακειήο 

ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mbps ρσξίο λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ θπθισκάησλ 

ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. πλεπψο νη κηζζσκέλεο γξακκέο δηαθφξσλ 

ρσξεηηθνηήησλ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά ιηαληθήο. Πεξαηηέξσ, ζπκθσλνχκε φηη νη 

αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο (ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο).  

  

Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα εάλ νη ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (VPN θαη Ethernet) 

αλήθνπλ ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, δελ δηαθσλνχκε κε ηελ εθηίκεζε 

ηεο ΔΔΣΣ φηη σο πξνο ηηο ππεξεζίεο VPN δελ πθίζηαηαη ππνθαηάζηαζε ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη ζπλεπψο νη ελ ιφγσ 

ππεξεζίεο, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, δελ αλήθνπλ ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο. Αληίζεηα, νη ππεξεζίεο Ethernet αλήθνπλ ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ ιηαληθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, θαζψο ε ππνθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη αξθεηά πηζαλή απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ελψ έλαο πάξνρνο πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο Ethernet ζα κπνξνχζε εχθνια λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή άιισλ 

θπθισκάησλ ΜΓ θαη αληηζηξφθσο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ 

(ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο).   

  

11. Δπί ηεο δσδέθαηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζπκθσλνχκε φηη ε γεσγξαθηθή 

αγνξά γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps είλαη εζληθή. Δίλαη αθξηβέο 

φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο απαηηνχλ δίθηπα πιήξνπο θάιπςεο 

θαη εζληθή παξνπζία. Σελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ΟΣΔ είλαη ν κνλαδηθφο πάξνρνο 

κε εζληθή θάιπςε θαη δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζε εζληθά 

κεζνζηαζκηζκέλε βάζε ηνπ ΟΣΔ δχλαηαη λα αμηνινγεζεί σο έλδεημε χπαξμεο επαξθψο 

νκνηνγελψλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζε εζληθφ επίπεδν.     
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Δ. Αλάιπζε αγνξάο – Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  

 

12. Δπί ηεο δέθαηεο ηξίηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ 

Διιάδα ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά ΜΓ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε χζηαζε ησλ ρεηηθψλ 

Αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγμεη ηελ πιήξσζε ηξηψλ θξηηεξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε αλαγθαηφηεηα επηβνιήο ex ante ξχζκηζεο. Δλφςεη ησλ 

αλσηέξσ, δελ καο βξίζθεη αληίζεηνπο ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη πθίζηαληαη πςεινί 

θαη δηαξθείο δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ θαη επέθηαζεο ζηελ αγνξά ιηαληθψλ 

ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ, ηελ 

εζληθή παξνπζία θαη ηελ ππνδνκή δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.  Δμάιινπ, ζεσξνχκε φηη ε αγνξά 

έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηαζεξά ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ πνπ δηαηεξεί ν ΟΣΔ σο πξνο ηα κεξίδηα αγνξάο ζηελ αγνξά ΜΓ ιηαληθήο 

ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεη πάλησο φηη ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δεδνκέλεο απνηπρίεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά, φπσο (θπξίσο) ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ. Καηά 

ζπλέπεηα, ζεσξνχκε φηη πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επηβνιή ex 

ante ξχζκηζεο.  

 

13. Δπί ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο θαη ηεο δέθαηεο πέκπηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps θαη ην αξρηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 

2 Mbps, ζεκεηψλνπκε φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ έρεη παξακείλεη ζηαζεξά ζε 

ζπληξηπηηθά πςειφ πνζνζηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πεξαηηέξσ, ν ΟΣΔ, έρνληαο 

εδξαηψζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά απηή, επσθειείηαη απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

(π.ρ. ππνδνκή δηθηχνπ, εζληθή θάιπςε, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή), επηβάιινληαο 

δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο ζηελ είζνδν θαη επέθηαζε ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε κηα 

αγνξά πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ. Δλφςεη ησλ 

αλσηέξσ, επηβεβαηψλνπκε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ ελ ιφγσ 

αγνξά.    

 

Σ. Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ΟΣΔ σο παξόρνπ πνπ θαζνξίζηεθε κε ΗΑ – 

Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps  
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14. Δπί ηεο δέθαηεο έθηεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο επί ηεο επηβνιήο ηεο 

ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps, ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηελ απνθπγή θαηαρξεζηηθήο πξαθηηθήο, ν 

ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη φκνηνπο φξνπο ζε νκνεηδείο θαηαζηάζεηο, θαη λα 

δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηηκέο ησλ ππεξζηψλ ηνπ. 

Ζ δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ αμηνινγείηαη σο αλαινγηθή θαη δηθαηνινγεκέλε.   

 

Πεξαηηέξσ ζεκεηψλνπκε φηη δελ καο βξίζθεη θαηαξρήλ αληίζεηνπο ην ειάρηζην 

πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο σο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο 

Γηαβνχιεπζεο. 

 

15. Δπί ηεο δέθαηεο έβδνκεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο θαη ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο FDC/CCA (Μνληέιν 

Πιήξνπο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο) σο 

βάζεο γηα ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο, ππνγξακκίδνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ν ΟΣΔ δελ επηβάιεη κε εχινγεο ηηκέο πνπ ζα έβιαπηαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ, είηε ν ΟΣΔ απνζηέιιεη ζηελ ΔΔΣΣ έγθαηξα ηα απαηηνχκελα νηθνλνκηθά θαη 

ινηπά θνζηνινγηθά ζηνηρεία είηε φρη. Ζ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιφγεζεο.      

 

16. Δπί ηεο δέθαηεο φγδνεο εξψηεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζεσξνχκε φηη ε ππνρξέσζε 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή, δεδνκέλνπ φηη κφλνλ 

έηζη ζα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην κέηξν ηνπ εθηθηνχ ε απνθπγή αζέκηηεο ζηαπξνεηδνχο 

επηδφηεζεο θαη ηεο δηάθξηζεο ππέξ ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ΟΣΔ.    

 

 

 

. 
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4.3 HOL 
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4.4 WIND 

 

 



 

 101 

 



  

 102 

 



 

 103 

 



  

 104 

4.5 FORTHNET 

 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

 

Οξηζκόο Αγνξάο- Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο 

Δξώηεζε 1 

Σπκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο άζθεζεο νξηζκνύ ηεο αγνξάο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο. 

 

Δξώηεζε 2 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη νη γεσγξαθηθέο αγνξέο ηεξκαηηθώλ 

ηκεκάησλ θαη δπεθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη γεσγξαθηθέο αγνξέο ηεξκαηηθψλ 

ηκεκάησλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο. 

 

Αλάιπζε Αγνξάο-Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο 

Δξώηεζε 3 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη πιεξνύληαη ηα ηξία θξηηήξηα ζηελ αγνξά 

δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα; 

ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα ζηελ 

αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα. 

 

Δξώηεζε 4 

Σπκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΤΤ  όηη ν ΟΤΔ έρεη ΣΙΑ ζηελ αγνξά 

δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ έσο θαη 

2Mbps θαη άλσ ησλ 2Mbps; 

ΑΠ: πκθσλνχκε. 

 

Δξώηεζε 5 
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Σπκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΤΤ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ αγνξώλ; 

ΑΠ: πκθσλνχκε. ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ηα δεπθηηθά ηκήκαηα άλσ ηνπ 1Gbps θαη έσο 10 

Gbps θαη λα επηβιεζνχλ γη’ απηά νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο.   
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Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο-Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο 

Δξώηεζε 6 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΤΤ όηη ε επηβνιή ππνρξεώζεσλ πξόζβαζεο 

ζηνλ ΟΤΔ είλαη εύινγε θαη αλαινγηθή;  

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

Δξώηεζε 7 

 Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΤΤ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνύλ ππνρξεώζεηο 

δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΤΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο;  

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

Δξώηεζε 8 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε 

ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΤΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε ηφζν κε ηελ επηβνιή ηεο ελ ιφγσ  ππνρξέσζεο φζν θαη κε ην 

πεξηερφκελν απηήο. 

 

Δξώηεζε 9 

Σπκθσλείηε κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο πνπ  πξνηείλεη ε ΔΔΤΤ 

λα εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο. Χζηφζν, 

ζεσξνχκε φηη αδηθαηνιφγεηα ε ΔΔΣΣ δελ επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ 

ρνλδξηθήο άλσ ησλ 155 Mbps θαη άλσ ηνπ 1 Gbps (Ethernet) ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ νινέλα απμαλφκελε δήηεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα αλάιπζε αλαθέξεηαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ ηξηεηίαο, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα πξνβιεθζεί θαη γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο 

ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, επίζεο, φηη θαηά ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν 

ηνπ ΟΣΔ ηα ηειεπηαία έηε, ν ΟΣΔ δελ θαηφξζσζε λα απνδείμεη θνζηνζηξέθεηα ησλ 

ηηκνινγίσλ ηνπ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη παξφια 

απηά δελ ππέζηε θακία θχξσζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Γεδνκέλνπ φηη έρεη θξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ 

φηη ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε ζα νδεγνχζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ, 

ζα δεκηνπξγνχζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη γεληθά ζα επηδξνχζε αξλεηηθά ζην θνηλφ 

ζπκθέξνλ, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ, εθηφο απφ ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο 

θνζηνζηξέθεηαο, ε ΔΔΣΣ λα δηεμάγεη απζηεξνχο ειέγρνπο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ 
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κε ηελ ππνρξέσζε απηή θαη λα επηβάιιεη, φπνπ απαηηείηαη, ηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο θαζίζηαηαη άλεπ 

νπζίαο.    
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Δξώηεζε 10 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΔ ε 

ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε.      

 

Οξηζκόο Αγνξάο- Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

Δξώηεζε 11 

Σπκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ άζθεζε νξηζκνύ ηεο αγνξάο; 

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

Δξώηεζε 12 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη ε γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps είλαη εζληθή; 

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

 

Αλάιπζε Αγνξάο- Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

Δξώηεζε 13 

Σπκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΤΤ όηη πιεξνύληαη ηα ηξία θξηηήξηα γηα ηηο ΜΓ 

ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ Διιάδα; 

ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα γηα ηηο 

ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ Διιάδα. 

 

Δξώηεζε 14 

Σπκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΤΤ  όηη ν ΟΤΔ έρεη ΣΙΑ ζηελ αγνξά 

ππεξεζηώλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 

ΑΠ: πκθσλνχκε. 
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Δξώηεζε 15 

Σπκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΤΤ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο 

ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps; 

ΑΠ: πκθσλνχκε. 

 
Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο- Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps 

Δξώηεζε 16 

Σπκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΤΔ 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;  

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

Δξώηεζε 17 

 Σπκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο θαζώο θαη όηη ε 

ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία FDC/CCA;  

ΑΠ: πκθσλνχκε.  

 

Δξώηεζε 18 

Σπκθσλείηε όηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ηνπ ΟΤΔ είλαη αλαγθαία θαη 

αλαινγηθή; 

ΑΠ: πκθσλνχκε.      

 

 
 


