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Αρ. Φύλλου 78
18 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση καθορισμού αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ−Αυτ/
μος ΠΑΘΕ για τη διαδικασία ανάθεσης της μελέ−
της με τίτλο «Μελέτη προστασίας από καταπτώ−
σεις σε τμήμα της Ε.Ο Αράχοβας – Δελφών, στην
περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Δελφών», σύμ−
φωνα με το Άρθρο 7 και σε συνδυασμό με το άρ−
θρο 5 παρ. 5γ του Ν 3316/2005. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ:
ΣΑΜ 071/3 2006ΣΜ07130014: «Μελέτη Βελτίωσης
της Ε.Ο. Θήβα Λιβαδειά Αράχοβα−Ιτέα (κατά τμή−
ματα)», αρμοδιότητας ΓΓΔΕ του ΥΠ.Α.Α.ΥΜΕΔΙ) ..
1
Ορισμός αγοράς μισθωμένων γραμμών λιανικής με
χωρητικότητες έως και 2 Mbps, Καθορισμός Επι−
χείρησης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης) .. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΚΑ/ΦΜ34ΛΜ00/ΠΡ1/οικ.90026
(1)
Έγκριση καθορισμού αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ−Αυτ/μος
ΠΑΘΕ για τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης με
τίτλο «Μελέτη προστασίας από καταπτώσεις σε
τμήμα της Ε.Ο Αράχοβας – Δελφών, στην περιο−
χή του αρχαιολογικού χώρου Δελφών», σύμφωνα με
το Άρθρο 7 και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.
5γ του Ν 3316/2005. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: ΣΑΜ 071/3
2006ΣΜ07130014: «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Θήβα
Λιβαδειά Αράχοβα−Ιτέα (κατά τμήματα)», αρμοδιότη−
τας ΓΓΔΕ του ΥΠ.Α.Α.ΥΜΕΔΙ).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ.696/74 «Περί αμοιβών Μηχανικών» σε ότι
αφορά τις προδιαγραφές.
2. Του Ν.1418/1984 για τα «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» και το εκτελεστικό του 609/1985.
3. Του Π.Δ.69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ» (ΦΕΚ 28Α/16−2−88), των τροποποι−
ητικών/συμπληρωματικών του Π.Δ.340/90, 293/91, 335/92
και 167/92 και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους.

4. Της υπ’ αριθ. Δ1α/ο/1932/29−7−1988 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Περί καθορισμού των έργων οδοποιίας
επί Εθνικών Οδών ως έργων Εθνικού Επιπέδου και των
αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοίκηση και
έγκριση των σχετικών μελετών».
5. Της Εγκ.2/91 υπ’ αριθ. Δ16α/010/ΦΔ/9−1−91, με την
οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση «Περί εξαίρεσης δι−
οικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών».
6. Του Π.Δ.71/93 (ΦΕΚ 30Α/11−3−93) «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ».
7. Του Ν.2362/1995 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού».
8. Του Ν.3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δη−
μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1257/9−8−2005 απόφασης
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την «Έγκριση Κανονισμού Προε−
κτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη δι−
αδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005»,
της ΔΜΕΟ/α/οικ/2361/30−12−2005 Απόφασης Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ για την «Έγκριση της Α΄ βελτίωσης Κανονι−
σμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του
Ν. 3316/2005» και της ΔΜΕΟα/οικ/2229/4−7−2006 Απόφα−
σης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την «Έγκριση της Β΄ βελτί−
ωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών
και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του
άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».
10. Του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22−4−2005) «Κωδικοποίη−
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα».
11. Της υπ’ αριθ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13−3−07 (ΦΕΚ 447Β΄/
3−4−07) απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί αποφαι−
νομένων οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των
εποπτευομένων νομικών προσώπων σε συμβάσεις του
Ν. 3316/2005».
12. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ116Α΄/18−6−2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» και ειδικότερα το άρθρο 180 αυτού.
13. Της απόφασης Πρωθυπουργού 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ
Β΄22347/7−10−2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και του
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221/5−11−2009) «Περί καθορισμού και
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
14. Του Π.Δ 5/2011 (ΦΕΚ13Α/9−2−2011) με το οποίο τροπο−
ποιήθηκε το Π.Δ.102/2000 «Περί συστάσεως Ειδικής Υπη−
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ρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή
της Εθνικής Οδού Πάτρας–Αθηνών–Θεσ/νίκης–Ευζώνων»
(ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ), το οποίο τροποποίησε το Π.Δ.71/2001 και
το Π.Δ.178/1−12−2008, με τα οποία τροποποιήθηκαν τα
Π.Δ.193/95 και 65/97.
15. Του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών».
16. Του Π.Δ.86/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21−6−2012) «Περί Διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
17. Της υπ’ αριθ. Υ43/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄/6−7−2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Σταύρου Καλογιάννη».
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 3974/19−10−2012 έγγραφο του Γραφεί−
ου Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ με θέμα «Επείγουσες
μελέτες προστασίας ευρύτερης περιοχής Κασταλίας
Πηγής», στο οποίο επισυνάπτεται όλη η αλληλογραφία,
τόσο από την Περιφέρεια όσο και από το Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που επισημαί−
νει τον κίνδυνο από καταπτώσεις βράχων στην υπόψη
περιοχή και είναι σχετική με το επείγον του θέματος
όπως προκύπτει και από τις αυτοψίες που έγιναν στην
περιοχή.
2. Την ανάγκη η οποία προκύπτει από την παραπάνω
αλληλογραφία για σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Με−
λέτη προστασίας από καταπτώσεις σε τμήμα της Ε.Ο
Αράχοβας – Δελφών, στην περιοχή του αρχαιολογικού
χώρου Δελφών», προκειμένου να αντιμετωπισθεί το συ−
γκεκριμένο πρόβλημα καταπτώσεων, με την κατασκευή
των κατάλληλων μέτρων που θα προκύψουν από την εν
λόγω μελέτη στο υπόψη τμήμα.
3. Το προσχέδιο Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών
του Φακέλου Έργου της μελέτης, που συντάχθηκε από
την ΕΥΔΕ−Αυτ/μος ΠΑΘΕ και στο οποίο περιλαμβάνεται
η προεκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης, η οποία εκτιμά−
ται στο ποσό των 350.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
4. Την υπ’ αριθ. ΚΑ/ΦΜ34ΛΜ00/ΠΡ1/οικ.83156/17−12−2012
(ΑΔΑ: Β4ΜΨ1−ΑΕΥ) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πί−
στωσης συνολικού ποσού 350.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) και
διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος της ΣΑΜ 071/3,
ενάριθμο 2006ΣΜ07130014 του ΠΔΕ: «Μελέτη Βελτίωσης
της Ε.Ο. Θήβα−Λιβαδειά−Αράχοβα−Ιτέα (κατά τμήματα)»,
αρμοδιότητας ΓΓΔΕ του ΥΠ.Α.Α.ΥΜΕΔΙ, για την προκήρυ−
ξη ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Προστασίας
από Καταπτώσεις σε τμήμα της Ε.Ο Αράχοβας – Δελ−
φών, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Δελφών»,
σύμφωνα με το Άρθρο 7 και σε συνδυασμό με το άρθρο
5 παρ. 5γ του Ν 3316/2005.
Και επειδή:
1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από το
ενάριθμο 2006ΣΜ07130014: «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο.
Θήβα−Λιβαδειά−Αράχοβα−Ιτέα (κατά τμήματα)», του ΠΔΕ,
της ΣΑΜ071/3 (Τροποποίηση 1 της 10/12/2012), προϋπολο−
γισμού 6.600.000 €, αρμοδιότητας ΓΓΔΕ, του ΥΠ.Α.Α.Υ−
ΜΕΔΙ, την διαχείριση του οποίου έχει η ΕΥΔΕ−Αυτ/μος
ΠΑΘΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 102/2000.
2. Πρόκειται περί μικρού έργου χωρίς αβεβαιότητες
ως προς την τεχνική λύση, οι προβλεπόμενες μελέ−
τες θα εκπονηθούν σε ένα μόνο στάδιο και η σχετική

προκήρυξη θα εγκριθεί κατόπιν γνωμοδότησης από το
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Άρθρο 5, παρ. 5.γ του Νό−
μου 3316/2005)
3. Το έργο είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί το συντο−
μότερο δυνατόν λόγω των συνεχιζόμενων καταπτώσεων
από τα απότομα διαρρηγμένα ασβεστολιθικά πρανή
στην εν λόγω περιοχή, οι οποίες πρέπει να αντιμετω−
πιστούν άμεσα και αποτελεσματικά, τόσο με παθητικά
όσο και με ενεργητικά μέτρα, δεδομένου ότι θέτουν
σε κίνδυνο τόσο τους χρήστες της Εθνικής Οδού στο
υπόψη οδικό τμήμα, όσο και τους επισκέπτες του αρ−
χαιολογικού χώρου Δελφών, λόγω της γειτνίασης αυτού
με τα απότομα πρανή, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας από κατα−
πτώσεις σε τμήμα της Ε.Ο Αράχοβας – Δελφών, στην
περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Δελφών» κατά την
ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο Άρθρο 7 του σε συνδυασμό με το
Άρθρο 5, παρ. 5γ του Ν 3316/2005.
2. Ορίζουμε, ως Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ−Αυτ/
μος ΠΑΘΕ (Κεντρική Υπηρεσία) η οποία εντέλλεται να
συντάξει, θεωρήσει και εγκρίνει τα σχετικά Τεύχη Προ−
κήρυξης της υπόψη μελέτης, να προκηρύξει την ανάθεση
της σύμφωνα με τις ως άνω κείμενες διατάξεις και
για την διαχείριση του διαγωνισμού και της σχετικής
σύμβασης.
3. Ορίζουμε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη διαχείρι−
ση της υπόψη σύμβασης το Τμήμα Μελετών της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας της ΕΥΔΕ−ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθ. 674/008
(2)
Ορισμός αγοράς μισθωμένων γραμμών λιανικής με χω−
ρητικότητες έως και 2 Mbps, Καθορισμός Επιχείρη−
σης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υπο−
χρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. (α), (ι),
(ια), (ιβ), 16, 17, 38, 41 έως 54, και 79, παρ. 3 αυτού,
β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε−
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί−
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση
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δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L
337/37, 18.12.2009,ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16
αυτής,
γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους
(Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθεί−
σα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009,
«για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 337/37, 18.12.2009, ιδίως
δε τo άρθρο 7 αυτής,
δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου
2007 αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπη−
ρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική
ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον
αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28−12−2007), (εφεξής
Νέα Σύσταση),
ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο−
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11−7−2002),
στ. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοι−
νοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως
εκάστοτε ισχύει,
ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ
1660/Β/13.11.06) σχετικά με τον ορισμό της λιανικής αγο−
ράς μισθωμένων γραμμών, καθορισμός επιχειρήσεων με
σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις
αυτών,
η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006,
«Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης»
(ΦΕΚ314/Β/16.03.2006),
θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 505/059/23−12−2008 με
την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία
«WIK – Consult GmbH» ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός
για την ανάθεση του έργου: «Ανάλυση Αγορών και Εκτί−
μηση της Σημαντικής Ισχύος στις Αγορές:…»,
ι. την υπ’ αριθ. 22/09 από 22−6−2009 υπογεγραμμένη
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το Έργο
«Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος
στις Αγορές: …» μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας με
την επωνυμία «WIK – Consult GmbH» (εφεξής Ανάδοχος),
ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 634/136/22.12.2011
«Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της
ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν.3431/2006 [ΦΕΚ
13/Α/03.02.2006] (και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/
ΕΚ), αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για
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τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις
αγορές: Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότη−
τες έως και 2 Mbps, Τερματικών τμημάτων μισθωμένων
γραμμών χονδρικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps,
Τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής
με χωρητικότητες άνω των 2 Mbps και Ζευκτικών τμημά−
των μισθωμένων γραμμών χονδρικής, η οποία διήρκεσε
συνολικά, κατόπιν Απόφασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ
περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής
απαντήσεων, από την 23η−12−2011 έως την 13η−02−2012,
ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 652/10/17.05.2012 «Απα−
ντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινω−
νιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας
Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης
της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου
ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υπο−
χρεώσεις στις αγορές Μισθωμένων γραμμών λιανικής
με χωρητικότητες έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 7, Σύ−
στασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003), Τερματικών
τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής με χωρη−
τικότητες έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 6, Σύστασης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007), Τερματικών τμημάτων
μισθωμένων γραμμών χονδρικής με χωρητικότητες άνω
των 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 6, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής του 2007) και Ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων
γραμμών χονδρικής (αγορά υπ’ αρ. 14, Σύστασης Ευρω−
παϊκής Επιτροπής του 2003), σύμφωνα με το Άρθρο 6
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα,
(Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012])», όπως
ισχύει συμπληρωθείσα και τροποποιηθείσα με την Από−
φαση της ΕΕΤΤ 654/14/31.05.2012,
ιγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 652/11/17.05.2012 «Κοι−
νοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών
− Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων
της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ
για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνι−
σμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις
στις αγορές Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρη−
τικότητες έως και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 7, Σύστασης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003), Τερματικών τμημάτων
μισθωμένων γραμμών χονδρικής με χωρητικότητες έως
και 2 Mbps (αγορά υπ’ αρ. 6, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής του 2007), Τερματικών τμημάτων μισθωμένων
γραμμών χονδρικής με χωρητικότητες άνω των 2 Mbps
(αγορά υπ’ αρ. 6, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
2007) και Ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών
χονδρικής (αγορά υπ’ αρ. 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής του 2003), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδη−
γίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα (Άρθρο
16 του Ν.4070/2012, ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012])», όπως ισχύει
συμπληρωθείσα και τροποποιηθείσα με την Απόφαση
της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/13/31.05.2012,
ιδ. την από 01−06−2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής προς την ΕΕΤΤ με θέμα: «Case EL/2012/1331 –
Wholesale market for terminating segments of leased lines,
Case EL/2012/1332 – Wholesale market for trunk segments
of leased lines, Case EL/2012/1333 – Retail market for
leased lines. Request for information pursuant to Article
5(2) of Directive 2002/21/EC»,
ιε. το υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ 21753/07.06.2012 υποβληθέν Πα−
ραδοτέο από τον Ανάδοχο του Έργου της παροχής
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συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με
το έργο «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής
Ισχύος στις Αγορές: …» και συγκεκριμένα αναφορικά
με τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στην ανωτέρω υπό (ιδ)
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ιστ. την υπ’ αριθ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3965/Φ.960/07−6−2012
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με θέμα: «Case EL/2012/1331 – Wholesale market for
terminating segments of leased lines, Case EL/2012/1332 –
Wholesale market for trunk segments of leased lines, Case
EL/2012/1333 – Retail market for leased lines. Request for
information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC»
ιζ. την υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ 23824/25.06.2012 επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Απόφαση της Επι−
τροπής σχετικά με την υπόθεση EL/2012/1331 Χονδρι−
κή αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών
στην Ελλάδα. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την
υπόθεση EL/2012/1332: Χονδρική αγορά ζευκτικών τμη−
μάτων μισθωμένων γραμμών στην Ελλάδα. Απόφαση
της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση EL/2012/1333:
Λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών με χωρητικότητα
έως και 2 Mbps στην Ελλάδα. Παρατηρήσεις δυνάμει
του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ»,
ιη. το υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ 32400/03.09.2012 μήνυμα ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου του Αναδόχου του Έργου της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ ανα−
φορικά με το έργο «Ανάλυση Αγορών και Εκτίμηση της
Σημαντικής Ισχύος στις Αγορές: …» με θέμα: «Leased
Lines»,
ιθ. το γεγονός ότι για λόγους νομοτεχνικής εξειδίκευ−
σης και σαφέστερης ρυθμιστικής προσέγγισης εκδίδο−
νται δύο ξεχωριστές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά
με τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις
αγορές Μισθωμένων γραμμών χονδρικής και λιανικής
αντίστοιχα,
κ. την υπ’ αριθ. 26166/Φ.600/26.11.2012 Εισήγηση της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική
εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ
(Δρ Λ. Κανέλλου και Δρ Κων/νου Δεληκωστόπουλου),
κα. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού,
ΕΠΕΙΔΗ:
1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Την 10η Απριλίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 82/Α΄, ο
νέος νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ν. 4070/2012
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δη−
μοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο Νόμος).
1.2 Με τις διατάξεις του νεοθεσπισθέντος νόμου ρυθμί−
ζεται εκ νέου το κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Ελλάδα, α) με την ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002
σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώμα−
τα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι−
κού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των κατα−
ναλωτών», (EE L 337/11, 18.12.2009), και 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί−
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L
337/37, 18.12.2009, και β) με την τροποποίηση και συ−
μπλήρωση των διατάξεων του ν. 3431/2006 «περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος
καταργήθηκε δια του νέου ως άνω νόμου1.
1.3 Η Οδηγία Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ), όπως ισχύ−
ει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ2, ιδίως
το άρθρο 8 αυτής, (άρθρο 3 του ν. 4070/2012, ΦΕΚ
82/Α/2012) θέτει ως στόχους πολιτικής που διέπουν τη
δράση της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της
στον τομέα παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών την προώθηση του ανταγωνισμού,
τη συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και,
την προώθηση των συμφερόντων των χρηστών εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4 Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 8, παρ. 53 της Οδηγίας
Πλαίσιο, όπως αυτή κατά τα ως άνω τροποποιηθείσα,
ισχύει, ορίζει ότι «Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εφαρ−
μόζουν προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, αντικειμενικές,
διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές ρυθμιστικές
αρχές, ιδίως μέσω: α) της προαγωγής της κανονιστικής
προβλεψιμότητας μέσω της διασφάλισης συνεπούς κα−
νονιστικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια ενδεδειγμέ−
νων περιόδων ανασκόπησης, β) της εξασφάλισης ότι, σε
παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντι−
μετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) της εξασφάλι−
σης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών
και της προώθησης, κατά περίπτωση, ανταγωνισμού
υποδομών, δ) της προώθησης αποτελεσματικών επενδύ−
σεων και καινοτομιών όσον αφορά νέες και ενισχυμένες
υποδομές, συνυπολογίζοντας τη μέριμνα ότι οιαδήποτε
υποχρέωση πρόσβασης λαμβάνει δεόντως υπόψη τους
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγ−
ματοποιούν την επένδυση και επιτρέποντας διάφορες
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ επενδυτών και φορέων
1
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012, καταργήθηκε ο
ν. 3431/2006 (Α’/13), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι
τη δημοσίευση του ν. 4070/2012, με εξαίρεση την παράγραφο
2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν
τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
2
Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση
των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους,
και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, L 337/37, 18.12.2009.
3
Η παράγραφος 5 προστέθηκε στο άρθρο 8 δια του άρθρου
1, της παραγράφου (8), στοιχείου η) της ως άνω τροποποιητικής
της Οδηγίας Πλαίσιο Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, L 337/51,18.12.2009.
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που ζητούν πρόσβαση προκειμένου να επιμεριστεί ο
επενδυτικός κίνδυνος με ταυτόχρονη διασφάλιση του
ανταγωνισμού στην αγορά και της αρχής της μη ει−
σαγωγής διακρίσεων, ε) του δέοντος συνυπολογισμού
των ποικίλων συνθηκών όσον αφορά τον ανταγωνισμό
και τους καταναλωτές που υφίστανται στις διάφορες
γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους μέλους, στ) της
επιβολής ex ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον
εφόσον δεν υφίσταται αποτελεσματικός και βιώσιμος
ανταγωνισμός και της άρσης των υποχρεώσεων αυτών
αφ’ ης στιγμής πληρούται αυτή η προϋπόθεση.»
Στο πλαίσιο της παρούσας, και προς επίτευξη των
ανωτέρω στόχων, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει αντικειμενικές, δια−
φανείς, αμερόληπτες και αναλογικές ρυθμιστικές αρχές
για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση,
του κατά το μέγιστο, οφέλους για τους τελικούς χρή−
στες σε επίπεδο τιμής, επιλογών και ποιότητας.
1.5 Σύμφωνα με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομο−
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών αναφορικά με τον ορισμό σχετικών αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων
ρύθμιση, η ΕΕΤΤ βάσει των αρμοδιοτήτων της δυνάμει
του άρθρου 12 παρ.1 στοιχείο (α) του νέου Νόμου (ως
άνω), καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις
εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγρα−
φικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας
τη διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών που
περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (άρθρο 15) και το
Νόμο (άρθρο 42), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του
ιδίου Νόμου (και άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο,
ως ισχύει τροποποιηθείσα).
1.6 Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 και 24 της Οδηγί−
ας Πλαίσιο «1.Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν
ανάλυση των σχετικών αγορών βασιζόμενες στις αγο−
ρές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση αυτή να διεξά−
γεται, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. 2. Όταν εθνική ρυθ−
μιστική αρχή, δυνάμει των παραγράφων 3 ή 4 του πα−
ρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή του άρθρου 8 της
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), πρέπει
να καθορίσει εάν θα επιβληθούν, θα διατηρηθούν, θα
τροποποιηθούν ή θα αρθούν υποχρεώσεις επιχειρήσε−
ων, καθορίζει με βάση την ανάλυση αγοράς κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά πόσον μία
σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική».
1.7 Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του
Ν.4070/2012: «41. 3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη δι−
ενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού,
τον ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον
προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και
αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά
τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών, καθώς
και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση
4
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν
δια του άρθρου 1, της παραγράφου (18), στοιχείου α) της ως
άνω τροποποιητικής της Οδηγίας Πλαίσιο Οδηγίας 2009/140/
ΕΚ, L 337/ 37, 18.12.2009.
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των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η ΕΕΤΤ
μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγω−
νισμού».
1.8 Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει, και
ο Ν.4070/2012 (άρθρα 41 και 43) ορίζουν περαιτέρω ότι
κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών
αγορών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η
ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της αποτελε−
σματικότητας του ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέ−
ρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊ−
κής Επιτροπής, καθώς και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επι−
δέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση [(Ε(2007) 5406, (OJ
L344/65, 28−12−2007)] (εφεξής «Νέα Σύσταση»).
1.9 Βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 43 του Νόμου
καθώς και του άρθρου 16, παρ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο,
η ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση του
ανταγωνισμού, ότι μια συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν
είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή
τις επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά και επιβάλ−
λει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις
που επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται στα
άρθρα 9, 10, 11 και 13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγία
για την Πρόσβαση) ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω
υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα
με το Άρθρο 8, παρ. 2 της Οδηγίας για την Πρόσβα−
ση, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, και το Ν. 4070/2012,
η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην
Αγορά (ΣΙΑ)5 στις προσδιορισθείσες σχετικές αγορές.
Ειδικά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4070/2012 ορίζει μεταξύ
άλλων ότι: «4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς,
η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του
παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φο−
ρείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη
αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του
παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και
δικαιολογημένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευ−
σης σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος».
1.10 Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο ιβ και το άρθρο
17 του Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση
σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν
σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ’ εφαρμογή
του Νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνα−
τότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προ−
τεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
1.11 Σύμφωνα με τα άρθρα 12, στοιχ. ι΄, και 45, παρ. 1,
5 και 7, του Ν. 4070/2012: «1. Εάν δεν προβλέπεται άλ−
λως σε συστάσεις ή/και κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση κατά την οποία
η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμ−
φωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, προτίθεται
να αποφασίσει επί θέματος το οποίο:
α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 42 ή
43 ή 47 του παρόντος νόμου και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρα−
τών − μελών, κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο μέτρου
προσβάσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC
και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρα−
5
Βλέπε σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων
Αρχών.
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τών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών
των άλλων κρατών − μελών μόνον εφόσον υποβληθούν
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός.», «5. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά μέτρα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α΄
και β΄ του παρόντος άρθρου.», «7. Εάν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιήσει στην
ΕΕΤΤ και το BEREC τους λόγους για τους οποίους θε−
ωρεί ότι το σχέδιο μέτρου με το οποίο επιβάλλονται
υποχρεώσεις από την ΕΕΤΤ, είτε δημιουργεί φραγμούς
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά
τη συμβατότητά του με το κοινοτικό δίκαιο, η ΕΕΤΤ
δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρου για τρεις ακόμη μήνες
μετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής. Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει
το σχέδιο μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή όποιας
άλλης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής».
1.12 Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, όπως αυτή τρο−
ποποιηθείσα ισχύει, η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
πρέπει να ακολουθεί χρονικά τον ορισμό της σχετικής
αγοράς, ο οποίος λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυ−
νατό μετά την υιοθέτηση, ή τη μεταγενέστερη αναθε−
ώρηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις Σχετικές Αγορές6. Κατά τον ορισμό των σχετικών
αγορών και τη διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγω−
νισμού επί αυτών, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τη Σύσταση για τις Σχετικές
Αγορές καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1.13 Σχετικά με τη συχνότητα της διαδικασίας ανά−
λυσης αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.1, της
Οδηγίας Πλαίσιο, όπως ισχύει: « Οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών βασιζό−
μενες στις αγορές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες
γραμμές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση
αυτή να διεξάγεται, κατά περίπτωση, σε συνεργασία
με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.»
1.14 Η συγκεκριμένη συνθήκη πληρείται δεδομένης
της νέας Σύστασης της Επιτροπής (Σύσταση της 17ης
Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προ−
ϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
1.15 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1 και
άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4070/2012:
«42.1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον
τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά,
6
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύος,
ΕΕ 2002 C 165/3.

τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύ−
ουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του
δικαίου του ανταγωνισμού.»
«43.3. Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία
των άρθρων 16, 17 και 45. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση
της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το αντίστοιχο σχέ−
διο μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 45:
α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούμε−
νου μέτρου για την αγορά αυτή. Ωστόσο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μέ−
χρι τρία επιπλέον έτη, μετά από αιτιολογημένη πρόταση
της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον
η τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός μηνός
από την κοινοποιούμενη πρόταση,
β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρημένης
Σύστασης Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
1.16 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της «Νέας Σύστασης»:
«Κατά τον καθορισμό σχετικών αγορών κατάλληλων για
τα εθνικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρα−
φος 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές αναλύουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας
σύστασης».
1.17 Η υπ’ αριθμ. 2003/311/EC Σύσταση για τις Σχετικές
Αγορές, η οποία υιοθετήθηκε το 2003, θεωρούσε τη λια−
νική αγορά μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως
και 2 Mbps ως αγορά που υπόκεινται σε ex ante ρύθμιση
(Αγορά 7), ωστόσο η αγορά αυτή δεν περιλαμβάνεται
πλέον στη «Νέα Σύσταση». Σύμφωνα με το σημείο 17 του
Προοιμίου της «Νέας Σύστασης»: «Οι αγορές που απα−
ριθμούνται στο παράρτημα έχουν προσδιοριστεί βάσει
των τριών υπόψη σωρευτικών κριτηρίων. Για αγορές
που δεν έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύσταση, οι
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν τη
δοκιμασία των τριών κριτηρίων στην εκάστοτε αγο−
ρά. Για τις αγορές του παραρτήματος της σύστασης
2003/311/ΕΚ, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, οι οποίες δεν
έχουν περιληφθεί στο παράρτημα της παρούσας σύ−
στασης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη δοκιμασία των τριών
κριτηρίων για να εκτιμήσουν κατά πόσον, με βάση τα
εθνικά δεδομένα, μία αγορά συνεχίζει να επιδέχεται εκ
των προτέρων κανονιστική ρύθμιση».
1.18 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Νέας Σύστασης,
«Κατά τον προσδιορισμό αγορών άλλων από τις περι−
λαμβανόμενες στο παράρτημα, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές μεριμνούν ώστε να ικανοποιούνται σωρευτικά
τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) ύπαρξη υψηλών και μη
παροδικών φραγμών εισόδου. Τέτοιοι φραγμοί μπορεί
να είναι διαρθρωτικού, νομικού ή ρυθμιστικού χαρα−
κτήρα· β) διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς
την κατεύθυνση αποτελεσματικού ανταγωνισμού μέσα
στο σχετικό χρονικό ορίζοντα. Η εφαρμογή αυτού του
κριτηρίου προϋποθέτει εξέταση της κατάστασης του
ανταγωνισμού πίσω από τους φραγμούς εισόδου· γ)
ανεπάρκεια του δικαίου περί ανταγωνισμού μόνου να
αντιμετωπίσει ενδεδειγμένα τις εκάστοτε αστοχίες της
αγοράς.».
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1.19 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της νέας Σύστασης, αυτή
«δεν θίγει τους ορισμούς της αγοράς, τα αποτελέσμα−
τα αναλύσεων αγοράς και τις κανονιστικές υποχρεώ−
σεις που έχουν θεσπίσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και το άρθρο 16 της
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ πριν από την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας Σύστασης.»
1.20 Περαιτέρω, σύμφωνα με το σημείο 18 του Προ−
οιμίου της ως άνω νέας Σύστασης: «Το γεγονός ότι
η παρούσα σύσταση προσδιορίζει τις αγορές προϊό−
ντων και υπηρεσιών για τις οποίες δικαιολογείται εκ
των προτέρων κανονιστική ρύθμιση δεν σημαίνει ότι
δικαιολογείται πάντοτε κανονιστική ρύθμιση, ούτε ότι
στις εν λόγω αγορές θα επιβληθούν οι κανονιστικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ειδικές οδηγί−
ες. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να επιβληθεί, ή πρέπει
να αποσυρθεί, ρύθμιση εάν υπάρχει αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στις αγορές αυτές χωρίς ρύθμιση, εάν
δηλαδή κανένας φορέας δεν διαθέτει σημαντική ισχύ
στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ. Οι κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι
ενδεδειγμένες και να βασίζονται στο χαρακτήρα του
εντοπιζόμενου προβλήματος, να είναι αναλογικές και
αιτιολογημένες σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας
2002/21/ΕΚ, και, συγκεκριμένα, να μεγιστοποιούν τα οφέ−
λη για τους καταναλωτές, να διασφαλίζουν ότι δεν θα
υπάρχει στρέβλωση ή περιορισμός του ανταγωνισμού,
να ενθαρρύνουν αποδοτικές επενδύσεις στις υποδομές,
να προάγουν την καινοτομία και να ενθαρρύνουν την
αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των ραδιοσυχνο−
τήτων και των πόρων αριθμοδότησης.»
1.21 Ιστορικό – 1ος κύκλος ανάλυσης αγορών
1.21.1 Στo πλαίσιο του πρώτου κύκλου ανάλυσης
αγορών, η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ
1660/Β/13.11.06), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει
των Εθνικών συνθηκών, υφίσταται μία λιανική αγορά
μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps.
Το γεωγραφικό εύρος της ως άνω σχετικής αγοράς
είναι η Ελληνική επικράτεια.
1.21.2 Ακολούθως, η ΕΕΤΤ προέβη στην ανάλυση των
ανωτέρω αγορών και, στο μέτρο που αφορά στην αγορά
λιανικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία ΟΤΕ
ΑΕ κατείχε θέση Σημαντικής Ισχύος στην αγορά ανα−
φορικά με την παροχή λιανικών μισθωμένων γραμμών
χωρητικότητας έως και 2 Mbps, δυνάμει της οποίας
της (ΟΤΕ Α.Ε.) επιβλήθηκε μια σειρά κατάλληλων και
αναλογικών κανονιστικών υποχρεώσεων οι κυριότερες
εκ των οποίων είναι οι εξής:
i. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης),
ii. Υποχρέωση Διαφάνειας,
iii. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, και
iv. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού.
1.21.3 Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η ΕΕΤΤ εξειδίκευσε
επιπλέον τις ανωτέρω υποχρεώσεις, εκδίδοντας Απόφαση
αναφορικά με τις Μεθοδολογίες/Αρχές Κοστολόγησης
και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επι−
βληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου
τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένης και της λιανικής αγοράς μισθωμέ−
νων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps7.
7
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2 Δεύτερος γύρος ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορι−
σμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις
προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην εθνική
λιανική αγορά Μισθωμένων Γραμμών έως και 2 Mbps
Επισημαίνεται ότι για λόγους νομοτεχνικής εξειδίκευ−
σης και σαφέστερης ρυθμιστικής προσέγγισης κρίνεται
ότι παρόλο που διενεργήθηκε μία Εθνική ενιαία Δημόσια
Διαβούλευση και αντίστοιχη Κοινοποίηση στην ΕΕ, το
BEREC και τις λοιπές ΕΡΑ, κατ’ άρθρα 7επ. της Οδη−
γίας Πλαίσιο, όπως ισχύει, και 42επ. του ν. 4070/2012,
δύναται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές Αποφάσεις της
ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση του επι−
πέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστι−
κές υποχρεώσεις στις αγορές Μισθωμένων γραμμών
χονδρικής και λιανικής αντίστοιχα. Με την παρούσα, η
ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω διενεργηθείσα
ενιαία δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 634/136/22.12.2011),
και τη σχετική Κοινοποίηση στην ΕΕ του προς έκδοση
Σχεδίου Μέτρων (ΑΠ ΕΕΤΤ 652/11/17.05.2012, ΑΠ ΕΕΤΤ
654/13/31.05.2012, αρ. υπόθεσης EL/2012/1333), προβαί−
νει σε ξεχωριστή έκδοση Απόφασης αναφορικά με τον
ορισμό, την ανάλυση και τις προτεινόμενες ρυθμιστι−
κές υποχρεώσεις για την αγορά λιανικών μισθωμένων
γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps.
Πιο αναλυτικά:
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
2.1 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012
και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ) όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ, την
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ) όπως ισχύει τρο−
ποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ, τη «Νέα Σύστα−
ση» Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28−12−2007), τη «Σύσταση»
(2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 08.05.03) καθώς και τις «Κατευ−
θυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002/C
165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε σε νέα διαδικασία ορισμού
και ανάλυσης της σχετικής αγοράς που ανταποκρίνεται
στις συνθήκες της εθνικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη
τις επικρατούσες νομικές και πραγματικές συνθήκες.
2.2 Στο πλαίσιο των διαδικασιών της σχετικά με τον
ορισμό αγοράς, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,
ενόψει των εθνικών συνθηκών, εξακολουθεί να υφίστα−
ται διακριτή σχετική λιανική αγορά μισθωμένων γραμ−
μών χωρητικότητας έως και 2 Mbps. Το γεωγραφικό
εύρος της αγοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
ΕΕΤΤ, είναι η Ελληνική Επικράτεια.
2.3 Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο σημείο 17 του
Προοιμίου της «Νέας Σύστασης», δεδομένου ότι η λια−
νική αγορά μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως
και 2 Mbps δεν περιλαμβάνεται πλέον στη λίστα της
Νέας Σύστασης Σχετικών Αγορών, η ΕΕΤΤ εφάρμοσε
τη δοκιμασία των τριών (3) κριτηρίων και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην
Ελλάδα η ανωτέρω αγορά πληροί σωρευτικά και τα
τρία κριτήρια, ήτοι: (α) υπόκειται σε υψηλούς και μη πα−
ροδικούς φραγμούς εισόδου, (β) έχει τέτοια δομή ώστε
να μην τείνει προς αποτελεσματικό ανταγωνισμό μέσα
στο σχετικό χρονικό ορίζοντα και (γ) η εφαρμογή των
κανόνων του ανταγωνισμού δεν αρκεί αφ’ εαυτής για
την αντιμετώπιση των πιθανών αστοχιών των αγορών.
Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα στο κείμενο της Διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λιανική αγορά μισθω−
μένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps πρέπει
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να συνεχίσει να υπόκειται σε ex ante ρύθμιση. Ειδικό−
τερα, κατά την εφαρμογή της δοκιμασίας των τριών (3)
κριτηρίων, η ΕΕΤΤ σκέφθηκε ως εξής:
2.4 Σχετικά με το πρώτο κριτήριο, η ΕΕΤΤ επισημαίνει
ότι το δίκτυο χονδρικής που φέρει τα κυκλώματα ΜΓ
χαμηλής χωρητικότητας λιανικής δεν μπορεί εύκολα να
αναπαραχθεί, ενώ ο ΟΤΕ βρίσκεται σε θέση να ελέγχει
μια τέτοια υποδομή δικτύου. Αυτό δυνητικά δημιουρ−
γεί ένα φραγμό εισόδου στη λιανική αγορά κατωτέρου
σταδίου. Αν και η υφιστάμενη ρύθμιση των αγορών
ΜΓ χονδρικής στην Ελλάδα μειώνει σημαντικά τους
φραγμούς σε επίπεδο χονδρικής, η ύπαρξη οικονομιών
κλίμακος και σκοπού σε επίπεδο λιανικής (που συνδέε−
ται με κόστος όπως προώθηση, διαφήμιση, υποστήριξη
κλπ – αν και όχι τόσο σημαντικό όσο το κόστος χον−
δρικής) παρέχει στον ΟΤΕ ένα πρόσθετο πλεονέκτημα
κόστους. Παράλληλα, η λιανική αγορά υπηρεσιών ΜΓ
χαμηλής χωρητικότητας φαίνεται να συρρικνώνεται
και η συρρίκνωση αυτή της αγοράς μειώνει τα κίνητρα
των παρόχων που λειτουργούν σε αποδοτικό επίπεδο
να εισέλθουν στην εν λόγω αγορά. Επίσης, το κόστος
μεταστροφής (π.χ. ρήτρες για τη μη τήρηση μακροχρό−
νιων συμβάσεων, το αρχικό τέλος σύνδεσης, ο χρόνος/
προσπάθεια που απαιτείται για τη μετάβαση, η πιθανή
διακοπή της υπηρεσίας) περιορίζει τη δυνατότητα των
παρόχων να κερδίσουν νέους πελάτες. Τέλος, λόγω της
πανελλαδικής του παρουσίας, ο ΟΤΕ μπορεί να παρέχει
τεχνική υποστήριξη, που είναι δύσκολο να αναπαραχθεί
από τους άλλους Παρόχους. Οι παράγοντες αυτοί δη−
μιουργούν φραγμούς στην επέκταση των υφιστάμενων
παρόχων στη λιανική αγορά ΜΓ χαμηλής χωρητικότητας
(προκειμένου να περιορίσουν τη θέση του ΟΤΕ) και οι
άλλοι Πάροχοι φαίνεται να διστάζουν να εισέλθουν ή
να επεκτείνουν τη θέση τους στην αγορά αυτή.
2.5 Σε ό, τι αφορά στο δεύτερο κριτήριο, η ΕΕΤΤ συ−
μπέρανε ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν τείνει προς
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στο χρονικό πλαίσιο της
παρούσας εξέτασης. Η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι το μερίδιο
αγοράς του ΟΤΕ έχει παραμείνει σταθερό τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Το μερίδιο αγοράς 96% που είχε ο ΟΤΕ
το 2007 δεν μειώθηκε σημαντικά μέχρι τον Ιανουάριο
του 2012, όταν ο ΟΤΕ είχε ακόμα ένα μερίδιο αγοράς
92%, και ταυτόχρονα δε διαφαίνεται κάποια ένδειξη ότι
οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ θα βελτιώσουν σημαντικά τη
θέση τους στην αγορά κατά την περίοδο της παρούσας
εξέτασης της αγοράς.
2.6 Η ΕΕΤΤ έκρινε εν προκειμένω ότι η ex post εφαρ−
μογή του δικαίου του ανταγωνισμού δεν επαρκεί για να
ελέγξει αποτελεσματικά τη συμπεριφορά του ΟΤΕ και
να τον εμποδίσει να ακολουθήσει πρακτικές παρεμπό−
δισης εισόδου ή/ και έγερσης και ενίσχυσης φραγμών
εισόδου και επέκτασης, ώστε να προστατεύσει τη θέση
του (ΣΙΑ) έναντι πιθανών ή πραγματικών νεοεισερχόμε−
νων. Ενδεικτικά, ο ΟΤΕ μπορεί να επιδιώξει να αυξήσει
το κόστος μεταστροφής των πελατών στη λιανική αγο−
ρά μισθωμένων γραμμών. Η ισχύς στην αγορά δυνητικά
επιτρέπει σε έναν πάροχο με ΣΙΑ να διατηρεί τιμές
που είναι υψηλότερες αυτών που θα εφαρμόζονταν σε
μια ανταγωνιστική αγορά (καταχρηστική πρακτική) ή
εναλλακτικά θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ληστρικών
τιμών προκειμένου να εξωθήσει τους ανταγωνιστές από
την αγορά με στόχο την αύξηση των τιμών μεταγενέ−
στερα. Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς και διαρκείς

φραγμούς εισόδου και την απουσία μεσοπρόθεσμης
δυναμικής προς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, η
δημιουργία ενός περιβάλλοντος κανονιστικής βεβαι−
ότητας (π.χ. περιοδικές υποχρεώσεις ελέγχου τιμών)
κρίνεται ως εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας.
2.7 Σε συνέχεια του ορισμού της σχετικής λιανικής
αγοράς μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως
και 2 Mbps και της εξέτασης των τριών κριτηρίων, η
ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά με το εάν η εν λόγω
αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα
εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις εξακολουθούν
να κατέχουν σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) στη σχετική αγορά.
Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο του ανταγωνισμού
στην ορισθείσα αγορά και να εξετάσει την ύπαρξη ΣΙΑ,
η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά κριτηρίων, συμπε−
ριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: μερίδια
αγοράς, ύπαρξη φραγμών εισόδου και πιθανότητα δυ−
νητικού ανταγωνισμού, ύπαρξη ή μη αντισταθμιστικής
αγοραστικής δύναμης.
2.8 Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λιανική αγορά μισθωμέ−
νων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps εξακολου−
θεί να χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και ότι η εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπι−
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε» (εφεξής ΟΤΕ) εξακολουθεί
να κατέχει Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην ορισθείσα σχετική
αγορά.
2.9 Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εξέτασε την ανάγκη
διατήρησης ή/ και τροποποίησης των κανονιστικών υπο−
χρεώσεων που είχαν επιβληθεί στην κατέχουσα ΣΙΑ στη
σχετική λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών χωρητικό−
τητας έως και 2 Mbps, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου
ανάλυσης αγορών (2006), και πρότεινε τη διατήρησή
τους, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, οι προ−
τεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις περιελάμβαναν
τις κάτωθι:
i. Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης).
ii. Υποχρέωση Διαφάνειας.
iii. Υποχρέωση Ελέγχου τιμών και Κοστολόγησης, και
iv. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού.
2.10 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού
πλαισίου και ιδίως το άρθρο 6 και 7 της Οδηγίας Πλαί−
σιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ενιαία εθνική δημόσια διαβού−
λευση τόσο για τον ορισμό της σχετικής αγοράς, όσο
και για την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού
σε αυτή καθώς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υπο−
χρεώσεις (ΑΠ ΕΕΤΤ 634/136/22.12.2011), η οποία διήρκεσε
από την 23η−12−2011 έως και την 13η −02−2012.
2.11 Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετε−
χόντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε
αναλυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων
των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 652/10/17.05.2012 και
654/14/31.05.2012).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΣΤΟ BEREC ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΑ
2.12 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κα−
νονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ιδίως το άρθρο 12 (ι) του Ν. 4070/2012 και το άρθρο 7
της Οδηγίας Πλαίσιο, όπως ισχύει, η ΕΕΤΤ, αφού έλαβε
υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στην Εθνική δη−
μόσια διαβούλευση προέβη εν συνεχεία, και συγκεκρι−
μένα στις 22−05−2012, σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή, στο BEREC και στις λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου
Μέτρων της αναφορικά με τις Χονδρικές Αγορές Μι−
σθωμένων Γραμμών, καθώς και τη λιανική αγορά μι−
σθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps,
(ΑΠ ΕΕΤΤ 652/11/17.05.2012, ΑΠ ΕΕΤΤ 654/13/31.05.2012,
αρ. υπόθεσης EL/2012/1331, αρ. υπόθεσης EL/2012/1332
και αρ. υπόθεσης EL/2012/1333).
2.13 Στις 1 Ιουνίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέ−
στειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ, με θέμα «Case EL/2012/1331:
Wholesale market for terminating segments of leased lines
Case EL/2012/1332: Wholesale market for trunk segments
of leased lines Case EL/2012/1333: Retail market for leased
lines Request for information pursuant to Article 5(2) of
Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων και αναφορικά
με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ για την λιανική αγορά
μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 Mbps.
2.14 Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3965/F.960
/07.06.12 επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή με θέμα «Case EL/2012/1331: Wholesale market for
terminating segments of leased lines Case EL/2012/1332:
Wholesale market for trunk segments of leased lines Case
EL/2012/1333: Retail market for leased lines Request for
information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/
EC», η ΕΕΤΤ παρείχε τις αιτηθείσες συμπληρωματικές
πληροφορίες.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την από 25.06.2012 επι−
στολή της (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 23824/25.06.2012) με θέμα:
«Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση
EL/2012/1331: Χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων
μισθωμένων γραμμών στην Ελλάδα. Απόφαση της Επι−
τροπής σχετικά με την υπόθεση EL/2012/1332: Χονδρική
αγορά ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών στην
Ελλάδα. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπό−
θεση EL/2012/1333: Λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών
με χωρητικότητα έως και 2 Mbps στην Ελλάδα. Παρατη−
ρήσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγί−
ας 2002/21/ΕΚ», παρέθεσε τις κατωτέρω αναφερόμενες
παρατηρήσεις της και δεν έθεσε αντιρρήσεις (άρθρα
7 και 7α της Οδηγίας Πλαίσιο, όπως τροποποιηθείσα
ισχύει) επί των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει της
παρούσας. Ειδικότερα, με την ως άνω επιστολή της
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέτασε την κοινοποίηση και
τις συμπληρωματικώς παρασχεθείσες πληροφορίες και
γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ ότι δύναται να εγκρίνει το
προκύπτον σχέδιο μέτρων αφού λάβει ιδιαίτερα υπόψη
της τις παρατηρήσεις των άλλων εθνικών κανονιστικών
αρχών, του BEREC και της ΕΕ. Οι παρατηρήσεις της ΕΕ
επί του κοινοποιημένου Σχεδίου Μέτρων, στο μέτρο που
αφορούν στη λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών με
χωρητικότητα έως και 2 Mbps, έχουν ως ακολούθως:
i. Η ΕΕ επισημαίνει επί λέξει ότι «…η κοινοποίηση της
ΕΕΤΤ δεν περιέχει ρητή εκτίμηση ως προς το λόγο για
τον οποίο η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η πρόσθετη ρύθμιση της
λιανικής αγοράς είναι δικαιολογημένη και κατάλληλη
βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για την καθολική
υπηρεσία», και ως εκ τούτου, η Επιτροπή «…καλεί την
ΕΕΤΤ να αποδείξει αναλυτικά στο τελικό μέτρο της το
λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι η ρύθμιση της λιανικής
αγοράς εξακολουθεί, παρά τη συνεχή ρύθμιση τόσο
των ζευκτικών όσο και των τερματικών τμημάτων μι−
σθωμένων γραμμών, να είναι αναγκαία σύμφωνα με το
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άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας για
την καθολική υπηρεσία».
ii. Επιπλέον, η Επιτροπή παροτρύνει την ΕΕΤΤ να
εφαρμόσει με αυστηρότητα τη ρύθμισή της σε επίπε−
δο χονδρικής και να παρακολουθεί αυστηρά τις εξελί−
ξεις των αγορών τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και σε
επίπεδο χονδρικής. Στο πλαίσιο αυτό, i) σε περίπτωση
που η ΕΕΤΤ εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι υποχρεώ−
σεις σε επίπεδο χονδρικής είναι αναποτελεσματικές,
η Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ να τις προσαρμόσει χω−
ρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ii) σε περίπτωση
που οι υποχρεώσεις σε επίπεδο χονδρικής τεθούν σε
πλήρη ισχύ στην αγορά, η ΕΕΤΤ καλείται να αποσύρει
τη ρύθμιση σε επίπεδο λιανικής, ακόμη και πριν από
το τέλος της περιόδου εξέτασης του κοινοποιηθέντος
σχεδίου μέτρου.
iii. Επιπρόσθετα, η ΕΕ αναφέρει ότι «ακόμη και αν η
ΕΕΤΤ καταφέρει στο τελικό μέτρο της να αποδείξει την
ανάγκη για διαρκή ρύθμιση της λιανικής αγοράς μισθω−
μένων γραμμών με χωρητικότητα έως και 2 Mbps, η Επι−
τροπή αμφισβητεί την ανάγκη και την καταλληλότητα
της διαρκούς ρύθμισης των τιμών στην εν λόγω αγορά».
«Επομένως, η Επιτροπή ζητεί από την ΕΕΤΤ να δικαι−
ολογήσει περαιτέρω στο τελικό της μέτρο, βάσει των
ανωτέρω, την ανάγκη για συνεχή ρύθμιση των τιμών σε
επίπεδο λιανικής ή να τροποποιήσει την πρότασή της
καταργώντας την υποχρέωση του ΟΤΕ να χρεώνει τις
μισθωμένες γραμμές λιανικής με χωρητικότητα έως και
2 Mbps κοστοστρεφώς.»
3.2 Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο
β) της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία οι εθνικές
κανονιστικές αρχές επιβάλλουν κανονιστικές υποχρεώ−
σεις σε λιανική αγορά μόνο στην περίπτωση που αυτή
δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική και τα επα−
νορθωτικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη χονδρική
αγορά δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των
κανονιστικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο
8 της οδηγίας πλαισίου. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη την
παρατήρηση της ΕΕ (στοιχ. i της παρ. 3.1), ωστόσο επι−
βεβαιώνει εκ νέου τη διαπίστωσή της ότι, τα ρυθμιστικά
μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί στην αγορά χονδρικής
δεν έχουν επαρκώς μειώσει τους φραγμούς εισόδου και
επέκτασης στην αγορά λιανικής, τουλάχιστον σε βαθμό
τέτοιο ώστε η δοκιμασία των τριών κριτηρίων να μην
πληρείται (παρ. 2.4, 2.5 και 2.6 ανωτέρω). Ένα σημαντικό
μέρος ΜΓ λιανικής παρέχεται σε επιχειρησιακούς πε−
λάτες με στόχο τη σύνδεση πολλαπλών σημείων πα−
ρουσίας τους. Οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν μπορούν να
παρέχουν συνδέσεις σε διαφορετικά σημεία με την ίδια
καθολικότητα όπως ο ΟΤΕ, καθώς διαθέτουν παρουσία
σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.
Οι επιχειρησιακοί πελάτες αξιολογούν την δυνατότη−
τα να προμηθεύονται τις συνδέσεις που χρειάζονται
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, από έναν και
μόνο πάροχο (one stop shop), ως εκ τούτου προτιμούν
να απευθύνονται στον ΟΤΕ από το να επιμερίζουν τις
εμπορικές τους συνεργασίες σε διαφορετικούς παρό−
χους. Κατά την παρούσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα,
είναι ακόμα πιο απίθανο, να μπορέσουν οι εναλλακτικοί
πάροχοι να επεκτείνουν την παρουσία του δικτύου τους
προκειμένου να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα
τον ΟΤΕ στην ανταπόκριση των απαιτήσεων επιχειρη−
σιακών πελατών με διασκορπισμένα σημεία παρουσίας.
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Η ΕΕΤΤ επίσης σημειώνει ότι η αγορά ΜΓ λιανικής έως
2 Mbps παρουσιάζεται να συρρικνώνεται. Η μειούμενη
ζήτηση ΜΓ λιανικής χαμηλής χωρητικότητας, προφανώς
δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για είσοδο στην αγορά
αυτή και επέκταση του δικτύου από τους Εναλλακτικούς
παρόχους, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του παρό−
χου με ΣΙΑ. Τέλος, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι οι συνέπειες
των υφιστάμενων φραγμών εισόδου αντανακλώνται στο
μερίδιο του ΟΤΕ, το οποίο έχει παραμείνει σταθερά
υψηλό τα τελευταία 5 χρόνια. Στο πλαίσιο της παρού−
σας ανάλυσης δεν υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ότι
οι ανταγωνιστές του ΟΤΕ θα βελτιώσουν σημαντικά τη
θέση τους στην συγκεκριμένη αγορά κατά τη διάρκεια
του παρόντος κύκλου ανάλυσης. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ
εμμένει στη θέση της ότι η ρύθμιση των αγορών ΜΓ
χονδρικής δεν έχει ακόμα διασφαλίσει επαρκώς τη μεί−
ωση των φραγμών εισόδου και επέκτασης στην αγορά
ΜΓ λιανικής χαμηλής χωρητικότητας.
3.3 Σχετικά με τη δεύτερη παρατήρηση της ΕΕ (στοιχ.
ii της παρ. 3.1), όπου η ΕΕ καλεί την ΕΕΤΤ, σε περίπτω−
ση που εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις σε
επίπεδο χονδρικής είναι αναποτελεσματικές, να τις προ−
σαρμόσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η ΕΕΤΤ
σημειώνει ότι στο κοινοποιημένο σχέδιο μέτρων για
τις αγορές χονδρικής μισθωμένων γραμμών, προτείνει
την επιβολή όλων των διαθέσιμων κανονιστικών υπο−
χρεώσεων στον ΟΤΕ. Συνεπώς η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενδυνάμωσης της ρύθ−
μισης σε επίπεδο χονδρικής. Σημειώνει επίσης ότι ειδικά
μέσω της υποχρέωσης αμεροληψίας, την οποία επέβαλε
στον ΟΤΕ στις αγορές χονδρικής, η ΕΕΤΤ δύναται να
ελέγχει πρακτικές που πλήττουν τον ανταγωνισμό, συ−
μπεριλαμβανομένης της συμπίεσης περιθωρίου μεταξύ
χονδρικής και λιανικής. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη
το ανωτέρω σχόλιο της ΕΕ, η ΕΕΤΤ θα εφαρμόσει με
αυστηρότητα τη ρύθμισή της σε επίπεδο χονδρικής και
δεσμεύεται να παρακολουθεί αυστηρά τις εξελίξεις των
αγορών τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και σε επίπεδο
χονδρικής καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος κύκλου
ανάλυσης. Επιπρόσθετα, εφόσον η ρύθμιση σε επίπεδο
χονδρικής τεθεί σε πλήρη ισχύ και διαπιστωθεί η άρση
των ανωτέρω φραγμών εισόδου, η ΕΕΤΤ θα αποσύρει
τη ρύθμιση της αγοράς ΜΓ λιανικής, ακόμα και πριν το
πέρας του συγκεκριμένου κύκλου ανάλυσης.
3.4 Η ΕΕΤΤ λαμβάνει πλήρως υπόψη την παρατήρηση
της ΕΕ (στοιχ. iii της παρ. 3.1) και συνεκτιμά ότι:
i. παρά τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις σε επίπεδο
μισθωμένων γραμμών χονδρικής, το μερίδιο του ΟΤΕ
στην αγορά μισθωμένων γραμμών λιανικής χαμηλής
χωρητικότητας, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (92% τον Ια−
νουάριο του 2012) και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μετα−
βολές μέσα στα χρόνια (96% το 2007 και 97% το 2004),
ii. αν και τα ρυθμιστικά μέτρα που επιβάλλονται σε
επίπεδο χονδρικής δεν είναι ακόμα επαρκή για να μειώ−
σουν τους φραγμούς εισόδου στην αγορά μισθωμένων
γραμμών λιανικής χαμηλής χωρητικότητας σε τέτοιο
βαθμό ώστε η δοκιμασία των τριών κριτηρίων να πλη−
ρείται ή η εν λόγω αγορά λιανικής να είναι επαρκώς
ανταγωνιστική, ωστόσο φαίνεται να δικαιολογούν μία
ηπιότερη και αναλογικότερη ρύθμιση στην αγορά λια−
νικής δεδομένου ότι:
1. η αγορά λιανικής μισθωμένων γραμμών έως και
2 Mbps συρρικνώνεται σταδιακά, όπως αναλυτικά πα−

ρουσιάζεται στην Κοινοποίηση και στις απαντήσεις της
ΕΕΤΤ στα σχόλια της ΕΕ,
2. μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από
τους υπόλοιπους παρόχους να εισέλθουν στην αγορά
μισθωμένων γραμμών λιανικής χαμηλής χωρητικότητας
3. διατηρείται η ρύθμιση σε επίπεδο μισθωμένων
γραμμών χονδρικής και προσαρμόζεται ώστε να περι−
λαμβάνει και μισθωμένες γραμμές τεχνολογίας Ethernet
4. η αυστηρή εφαρμογή της ρύθμισης σε επίπεδο χον−
δρικής συμπεριλαμβανομένου όπου κρίνεται αναγκαίο
για πρακτικές συμπίεσης περιθωρίου διασφαλίζουν την
δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων να «επανα−
λάβουν» (replicate) τις αντίστοιχες σχετικές λιανικές
προσφορές του ΟΤΕ και διευκολύνουν την είσοδο των
εναλλακτικών παρόχων στην αγορά μισθωμένων γραμ−
μών λιανικής χαμηλής χωρητικότητας
iii. η ΕΕΤΤ παρακολουθεί την εν λόγω αγορά μέσω των
στοιχείων που υποβάλλονται από τους παρόχους και
αξιολογεί τα μερίδιά τους στην αγορά αυτή,
iv. αν και η πιθανότητα υπερβολικά υψηλών χρεώσεων
στην αγορά λιανικής από τον πάροχο με ΣΙΑ είναι σχετι−
κά χαμηλή, λόγω των ρυθμίσεων στην αγορά χονδρικής,
η πιθανότητα ωστόσο να εκδηλώσει ο ΟΤΕ πρακτικές
συμπίεσης περιθωρίου (margin squeeze) σε περιοχές
που δραστηριοποιούνται και οι εναλλακτικοί πάροχοι,
υφίσταται και αποτελεί κίνδυνο για την υγιή λειτουργία
του ανταγωνισμού. Μέσω των επιβαλλόμενων ρυθμίσε−
ων στις αγορές χονδρικής η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα
να εξετάζει εάν οι λιανικές τιμές του ΟΤΕ οδηγούν σε
τέτοιες πρακτικές.
3.5 Βάσει των προαναφερθέντων, η ΕΕΤΤ αποφασίζει
να τροποποιήσει την πρότασή της στο κοινοποιηθέν
Σχέδιο Μέτρων, σχετικά με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις
στην αγορά μισθωμένων γραμμών λιανικής χαμηλής
χωρητικότητας, ως ακολούθως:
i. Αποσύροντας την υποχρέωση κοστοστρέφειας και
λογιστικού διαχωρισμού, δεδομένου ότι, η ρύθμιση σε
επίπεδο χονδρικής, αναμένεται να περιορίσει σημαντικά
τη δυνατότητα του ΟΤΕ να χρεώνει υπερβολικά υψηλές
τιμές στο επίπεδο λιανικής,
ii. Διατηρώντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και μη
διακριτικής μεταχείρισης
iii. Επιβάλλοντας την υποχρέωση να κοινοποιεί στην
ΕΕΤΤ τις λιανικές τιμές τριάντα (30) ημέρες πριν αυτές
τεθούν σε ισχύ διευκολύνοντας έτσι τον έλεγχο της
υποχρέωσης μη διακριτικής μεταχείρισης από την ΕΕΤΤ.
3.6 Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, η ΕΕΤΤ
έχει λάβει υπόψη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα ανωτέρω (παράγραφο 3.1), καθώς και
τα σχόλια των Παρόχων που συμμετείχαν στην εθνική
δημόσια διαβούλευση, αποφασίζει:
Α. Την έκδοση της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα
με το κοινοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Ι. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών και
Γεωγραφικής Αγοράς:
1 Η ΕΕΤΤ ορίζει μια σχετική αγορά η οποία περιλαμβά−
νει τις μισθωμένες γραμμές λιανικής χωρητικότητας έως
και 2 Mbps (παραδοσιακές αναλογικές, παραδοσιακές
ψηφιακές και ψηφιακές τεχνολογίας Ethernet).
2 Το γεωγραφικό εύρος της ανωτέρω σχετικής αγο−
ράς είναι η Ελληνική Επικράτεια.
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ΙΙ. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην ως
άνω, υπό Ι. Σχετική Αγορά («ΣΙΑ»)
Η ΕΕΤΤ ορίζει ως επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών με Σημαντική Ισχύ στην ανωτέρω αγορά την
εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (εφεξής ΟΤΕ).
ΙΙΙ. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
1 Η EETT αποσύρει τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις
έλεγχου τιμών και κοστολόγησης καθώς και λογιστικού
διαχωρισμού που ισχύουν δυνάμει της προηγούμενης
ανάλυσης της σχετικής αγοράς ενώ διατηρεί τις υπο−
χρεώσεις διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης
με τροποποιήσεις.
2 Στα πλαίσια αυτά επιβάλλει στην επιχείρηση ΟΤΕ η
οποία κρίθηκε ότι κατέχει ΣΙΑ στην αγορά μισθωμένων
γραμμών λιανικής χωρητικότητας έως και 2 Mbps, την
κάτωθι υποχρέωση:
Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μεταχείρι−
σης) και Διαφάνειας. Η υποχρέωση τροποποιείται έτσι
ώστε να συμπεριλάβει την υποχρέωση του ΟΤΕ να
υποβάλει στην ΕΕΤΤ τις λιανικές τιμές των προϊόντων/
υπηρεσιών του στη σχετική αγορά, τριάντα (30) ημέρες
πριν τεθούν σε ισχύ.
3 Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχεί−
ρισης) και Διαφάνειας
Με βάση την υποχρέωση αμεροληψίας (μη διακριτικής
μεταχείρισης) και διαφάνειας, ο ΟΤΕ φέρει ειδικότερα
τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τα προϊόντα/υπηρεσίες
ΜΓ λιανικής χωρητικότητας έως και 2 Mbps:
3.1 Υποχρέωση να εφαρμόζει ίδιους όρους σε ομοει−
δείς περιστάσεις κατά την παροχή μισθωμένων γραμ−
μών χαμηλής χωρητικότητας σε τελικούς χρήστες.
3.2 Υποχρέωση να δημοσιεύει πληροφορίες που προσδι−
ορίζουν τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και
τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές απόδοσης
που εφαρμόζονται στο σημείο απόληξης του δικτύου.
3.3 Υποχρέωση να δημοσιεύει πληροφορίες που σχετί−
ζονται με την τιμολόγηση και οι οποίες περιλαμβάνουν
τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης, τις περιοδικές χρεώσεις μί−
σθωσης και τυχόν άλλες χρεώσεις. Σε περίπτωση που
η τιμολόγηση διαφοροποιείται, υποχρέωση να ορίζει
σαφώς τη διαφοροποίηση.
3.4 Υποχρέωση να δημοσιεύει τους όρους και προϋπο−
θέσεις σχετικά με την παροχή των εν λόγω προϊόντων/
υπηρεσιών λιανικής. Η εν λόγω δημοσίευση περιλαμβά−
νει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
i. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγγε−
λιοληψίας.
ii. Την τυπική περίοδο παράδοσης που είναι η περί−
οδος (από την ημερομηνία που ο χρήστης υποβάλει
μια πλήρη αίτηση για υπηρεσίες ΜΓ λιανικής χαμηλής
χωρητικότητας) στην οποία το 95% όλων των προϊό−
ντων/υπηρεσιών ΜΓ χαμηλής χωρητικότητας της ίδιας
κατηγορίας παραδόθηκαν στους πελάτες.
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Η περίοδος αυτή θα οριστεί με βάση τον πραγματικό
χρόνο παράδοσης προϊόντων/υπηρεσιών ΜΓ λιανικής
χαμηλής χωρητικότητας κατά τη διάρκεια ενός πρό−
σφατου χρονικού διαστήματος εύλογης διάρκειας. Ο
υπολογισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιπτώσεις
όπου ζητήθηκε μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης από
τους χρήστες.
iii. Τη συμβατική περίοδο η οποία περιλαμβάνει την
περίοδο που γενικά ορίζεται στη σύμβαση και την ελάχι−
στη συμβατική περίοδο που υποχρεούται να αποδεχθεί
ο χρήστης.
iv. Την τυπική περίοδο αποκατάστασης που είναι
η περίοδος (από τη στιγμή κατά την οποία δίνεται
μήνυμα βλάβης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΕ)
στην οποία το 80% όλων των βλαβών προϊόντων/
υπηρεσιών ΜΓ λιανικής χαμηλής χωρητικότητας της
ίδιας κατηγορίας έχουν αποκατασταθεί, και όπου
χρειάζεται, έχουν ενημερωθεί για τη λειτουργία οι
χρήστες. Όταν προσφέρονται διαφορετικές κατηγο−
ρίες αποκατάστασης για την ίδια κατηγορία προϊ−
όντων/υπηρεσιών ΜΓ λιανικής χαμηλής χωρητικότη−
τας, πρέπει να δημοσιεύονται οι διαφορετικοί χρόνοι
αποκατάστασης.
v. Τυχόν διαδικασίες αποζημιώσεων.
3.5 Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ως άνω υπο−
χρέωσης του σημείου 3.1 η ΕΕΤΤ επιβάλει στον ΟΤΕ
υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιμών προϊό−
ντων/υπηρεσιών ΜΓ λιανικής έως και 2 Mbps, τουλάχι−
στον τριάντα (30) ημέρες, πριν τεθούν σε ισχύ. Οι τιμές
περιλαμβάνουν τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης, τις περιοδι−
κές χρεώσεις μίσθωσης και τυχόν άλλες χρεώσεις. Σε
περίπτωση που η τιμολόγηση διαφοροποιείται, η ΕΕΤΤ
επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να ορίζει σαφώς τη
διαφοροποίηση.
Β. Ορίζει ότι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελ−
λάδος (ΟΤΕ Α.Ε.), ως επιχείρηση με ΣΙΑ, υποχρεούται να
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με
την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη
Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ορ−
γανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση
κατέχουσα ΣΙΑ στη σχετική αγορά Μισθωμένων Γραμ−
μών λιανικής.
Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή και το BEREC, σύμφωνα με τα άρθρα 16
παρ. 3 και 45, παρ. 5 του Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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