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Παποςζίαζη Πεπιεσομένυν σεδίος Μέηπυν  

ηελ παξνχζα Κνηλνπνίεζε παξνπζηάδνληαη ην ρέδην Μέηξσλ, ε εζληθή δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ, ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη απαληήζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ ζηα ζρφιηα απηά.  Ζ ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε αθνξά ηνλ 3ν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο 

εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα) 

(αγνξέο ππ‟ αξ. 3 θαη 5 παιαηάο χζηαζεο). Ζ δνκή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ έρεη σο εμήο: 

 Κεθάλαιο 1 – Διζαγυγή: ην πξψην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

θνηλνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ρέδην Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε 

ηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε 

ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο ζηελ Διιάδα) θαη πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά νη δηαθνξέο ηνπ ρεδίνπ 

Μέηξσλ κε ην θείκελν ηεο εζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

 Κεθάλαιο 2, σέδιο Μέηπυν: ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλαιπηηθφ ρέδην Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά 

εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ 

Διιάδα). Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη νη ηειηθέο ζέζεηο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ 

Οξηζκφ ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, φπσο 

απηέο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ θαη ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  ζρεηηθή 

εζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ.  

 Παπάπηημα 1 - Δθνική Γημόζια  Γιαβούλεςζη αναθοπικά με ηον  οπιζμό, 

ανάλςζη και ηιρ πςθμιζηικέρ ςποσπεώζειρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζευν πος 

παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ ζε ζηαθεπή θέζη ζηην 

Δλλάδα : ην πξψην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο παξαηίζεηαη ην θείκελν 

ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην 

γχξν αλάιπζεο γηα ηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα). 

 Παπάπηημα 2 - Απανηήζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν 

ηηλεπικοινυνιακών παπόσυν ζηην Δθνική Γημόζια Γιαβούλεςζη: ην δεχηεξν 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο πνπ παξείρε ε 



 

 

2 

ΔΔΣΣ επί ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ελ 

ιφγσ δηαβνχιεπζε θαζψο θαη απηνχζηα ηα θείκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

1.1 Δθνική Γημόζια Γιαβούλεςζη - Γιαθοπέρ σεδίος Μέηπυν με 

κείμενο εθνικήρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ 

Ζ ΔΔΣΣ δηεμήγαγε εζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γχξν αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ 

Διιάδα), θαιψληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο απφ ηελ 

29ε Απξηιίνπ 2013 έσο θαη ηελ 29ε Μαΐνπ 2013. Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ ζρνιίσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε ΔΔΣΣ παξείρε αλαιπηηθέο απαληήζεηο επί ησλ 

θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο (Ηνχληνο 2013). 

Σν παξφλ ρέδην Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην ζρεηηθφ θείκελν ηεο 

εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζην βαζκφ πνπ επηθαηξνπνίεζεθαλ ηα ζηνηρεία/κεξίδηα ησλ 

παξφρσλ ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο κε βάζε ηα πεξηνδηθά ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ησλ 

παξφρσλ πνπ αθνξνχλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012.  

1.2 Πεπίλητη σεδίος Μέηπυν  αναθοπικά με ηην αγοπά εθνικών 

κλήζευν πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ 

ζε ζηαθεπή θέζη ζηην Δλλάδα (κλήζειρ ππορ γευγπαθικούρ και 

μη γευγπαθικούρ απιθμούρ ζηην Δλλάδα) 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά ιηαληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε 

θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κία αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα). 

Σα ζηνηρεία θαη ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο 

ελ ιφγσ αγνξάο είλαη ε Διιεληθή επηθξάηεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ εθαξκφδνληαο ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, θαηέιεμε ζην αξρηθφ 

ζπκπέξαζκα φηη δελ  πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ηα ηξία θξηηήξηα γηα ηε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη αλ θαη πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ, 
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ηα ηειεπηαία ρξφληα (2010-2012) παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

ηνπ ΟΣΔ θαη κία πησηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο ησλ παθέησλ/ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ΟΣΔ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη κία ηάζε πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη αλακέλεη, 

δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηεο ζρεηηθήο ππφ αλάιπζε αγνξάο, ζην πξνζερέο δηάζηεκα ε 

αλσηέξσ ηάζε λα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ή/ θαη πεξαηηέξσ λα εληζρπζεί.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηάιεμε ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη 

κε νηθηαθνχο ρξήζηεο δελ απαηηείηαη λα εμαθνινπζήζεη λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε. 
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2 ΥΔΓΙΟ ΜΔΣΡΩΝ   

2.1 Διζαγυγή  

2.1.1 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

2.1.1.1 ηφρνη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ  

Ζ Οδεγία Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 

2009/140/ΔΚ1, ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο, (άξζξν 3 ηνπ λ. 4070/2012, ΦΔΚ 82/Α/2012) ζέηεη σο 

ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο Δζληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (ηεο ΔΔΣΣ) θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:  

 ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ  

 ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη,  

 ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 8, παξ. 52 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο απηή θαηά ηα σο άλσ 

ηξνπνπνηεζείζα, ηζρχεη, νξίδεη φηη «Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ πξνο επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, αληηθεηκεληθέο, 

δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηδίσο κέζσ: α) ηεο πξναγσγήο ηεο 

θαλνληζηηθήο πξνβιεςηκφηεηαο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ζπλεπνχο θαλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ελδεδεηγκέλσλ πεξηφδσλ αλαζθφπεζεο, β) ηεο εμαζθάιηζεο φηη, ζε 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, δελ γίλεηαη δηάθξηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γ) ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο, θαηά πεξίπησζε, 

αληαγσληζκνχ ππνδνκψλ, δ) ηεο πξνψζεζεο απνηειεζκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ 

φζνλ αθνξά λέεο θαη εληζρπκέλεο ππνδνκέο, ζπλππνινγίδνληαο ηε κέξηκλα φηη νηαδήπνηε 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

                                                

1 Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 
ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, L 337/37, 18.12.2009  

2 Ζ παξάγξαθνο 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 8 δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ (8), ζηνηρείνπ ε) ηεο σο άλσ 
ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/51,18.12.2009 
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επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ  επέλδπζε θαη επηηξέπνληαο δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επελδπηψλ θαη θνξέσλ πνπ δεηνχλ πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηκεξηζηεί ν επελδπηηθφο θίλδπλνο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

θαη ηεο αξρήο ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ, ε) ηνπ δένληνο ζπλππνινγηζκνχ ησλ πνηθίισλ 

ζπλζεθψλ φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ πθίζηαληαη ζηηο δηάθνξεο 

γεσγξαθηθέο δψλεο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο, ζη) ηεο επηβνιήο ex ante ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ κφλνλ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο θαη βηψζηκνο αληαγσληζκφο θαη 

ηεο άξζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ αθ’ εο ζηηγκήο πιεξνχηαη απηή ε πξνυπφζεζε.» 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, θαη πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ε ΔΔΣΣ 

εθαξκφδεη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ, θαηά ην κέγηζην, νθέινπο γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.  

2.1.1.2 Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην3 αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 

                                                                                                                                                    

 

3 Σν ελ ιφγσ πιαίζην  ζπλαπαξηίδεηαη ηδίσο απφ ηα θάησζη λνκνζεηηθά / θαλνληζηηθά θείκελα: 

 ηo Ν. 4070/2012, θαη ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 πεξηπηψζεηο α, η, θαη ηα, 16, 17, θαη ηα άξζξα 41 έσο θαη 54, απηνχ,  
(εθεμήο ν Νφκνο), 

 ηηο  Οδεγίεο: Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 
ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 108/33, 
24.4.2002, (εθεμήο Οδεγία Πιαίζην), Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, 
θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο (ΔΔ L 108/7, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), θαη Οδεγία 
2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (EE L 108, 24.4.2002), 
(εθεμήο Οδεγία γηα ηελ Αδεηνδφηεζε), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 
2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη 
κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, (EE L 337/37, 18.12.2009) 

 ηηο Οδεγίεο: Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 
ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  (ΔΔ L 108/51, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο), Οδεγία 
2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
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επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηηο σο άλσ αγνξέο, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο 

αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο 

ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, 

αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη νξηζκνχ αγνξψλ πνπ ηίζεηαη ζηελ Οδεγία 

Πιαίζην4, φπσο απηή ηξνπνπνηεζείζα ηζρχεη.   

χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 1 θαη 25 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο απηή ηζρχεη, «1.Οη 

εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ βαζηδφκελεο ζηηο αγνξέο 

πνπ ηαπηνπνηνχληαη ζηε ζχζηαζε θαη ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηνπο ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Τα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε αλάιπζε απηή λα δηεμάγεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αληαγσληζκνχ. 2. Όηαλ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή, 

δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 3 ή 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 

2002/22/ΕΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΕΚ 

(νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα επηβιεζνχλ, ζα δηαηεξεζνχλ, ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αξζνχλ ππνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη κε βάζε ηελ αλάιπζε 

                                                                                                                                                    

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα 
ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά 
κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, 
(EE L 337/11, 18.12.2009) 

 ηελ Οδεγία 2002/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο 
δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 249/21, 17.9.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηνλ 
Αληαγσληζκφ), 

 ηε χζηαζε Δ(2007)5406 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 
γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε  απηήο ( 
εθεμήο Νέα χζηαζε), 

 ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο 
ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (2002/C 165/03) (εθεμήο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο), 

 ηε χζηαζε  Δ (2008) 5925 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (2008/850/ΔΚ),  

 ERG 08 (20) final CP Geog Aspects 081016, ERG Common Position on Geographic Aspects of Market 
Analysis (definition and remedies), 

4 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 15, φπσο ηξνπνπνηήζεθε δηα ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 17 ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο 
Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/37,18.12.2009 

5 Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθαλ δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ (18), ζηνηρείνπ α) 
ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/ 37,18.12.2009 
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αγνξάο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πφζνλ κία ζρεηηθή αγνξά είλαη 

φλησο αληαγσληζηηθή».  

χκθσλα κε ην άξζξν 41 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4070/2012: «41. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνλ νξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρχ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη θάζε θνξά 

πνπ ην θξίλεη αλαγθαίν, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο απφ ηνλ παξφληα λφκν, ε ΕΕΤΤ 

κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Επηηξνπήο Αληαγσληζκνχ». 

Καηφπηλ έθδνζεο ηεο λέαο θαη ηζρχνπζαο πιένλ χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (εθεμήο Νέα χζηαζε), θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θαη‟ εξκελεία απηήο Αηηηνινγηθή Έθζεζε, (Δ(2007)5406), αλαθέξεηαη φηη: 

«Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αλαιχνπλ ηηο 

αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

ζχζηαζεο»6. 

Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη  δηθηχσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα «ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ» απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

επαξθψο ελαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο ηηκήο ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ 

ιφγσ αγνξά7. 

                                                

6 άξζξν 1 ηεο λέαο χζηαζεο 
7 Βι. παξαδείγκαηνο ράξηλ, Τπφζεζε Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ (“Ζ 
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χκθσλα κε ηε λέα χζηαζε, «[…]αθεηεξία πξνζδηνξηζκνχ αγνξψλ απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο αγνξψλ ιηαληθήο ζε κηα κειινληηθή πξννπηηθή, κε ζπλεθηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη απφ πιεπξάο πξνζθνξάο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί αγνξέο ιηαληθήο, ελδείθλπηαη ελ ζπλερεία ν 

πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθψλ αγνξψλ ρνλδξηθήο. Εάλ ε αγνξά ζηα θαηάληε εθνδηάδεηαη 

απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη 

(εκπνξηθή) αγνξά ειιείςεη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε αγνξά 

δηθαηνινγεί πξνζδηνξηζκφ, ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί ε ζχζηαζε πιαζκαηηθήο αγνξάο 

ρνλδξηθήο ζηα αλάληε. […]». Γεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε αγνξψλ, φπσο απηή δηεμάγεηαη 

απφ ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νθείιεη λα έρεη κία κειινληηθή πξννπηηθή 

(forward-looking), νη αγνξέο, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο αλσηέξσ 

χζηαζεο, νξίδνληαη αληηζηνίρσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σο άλσ εμειημηκφηεηα. ην 

ίδην πιαίζην, θαη ήδε κε ην πξννίκην 27 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, αλαθέξνληαλ φηη «[…] 

Σηελ αλάιπζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ε αγνξά έρεη αληαγσληζηηθέο πξννπηηθέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

θαηά πφζνλ ε ηπρφλ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα έρεη δηάξθεηα. Οη ελ 

ιφγσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα αληηκεησπίζνπλ επίζεο ην ζέκα ησλ αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ, φπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ, ε εηαηξεία πνπ εγείηαη ηεο αγνξάο είλαη πηζαλφ λα 

δηαζέηεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο αιιά δελ ζα πξέπεη λα ηεο επηβάιινληαη άηνπεο 

ππνρξεψζεηο. Η Επηηξνπή ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη απηέο παξακέλνπλ επίθαηξεο ζε κία ηαρέσο 

εμειηζζφκελε αγνξά. […]».Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξνζδηνξίδεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο ιφγσ 

ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη  δήηεζεο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε κηα ζεηξά κεζφδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

SSNIP ηεζη, φπνπ απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ8.  

                                                                                                                                                    

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ”), ΔΔ 1997 C 372/3, θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο 
Γξακκέο. 

8 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 
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Μηα «ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά» πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία νη 

ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, 

φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ.1 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο ηζρχεη, «…ζηε ζχζηαζε 

πξνζδηνξίδνληαη,…, νη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγνχλ ηελ επηβνιή ησλ 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο εηδηθέο νδεγίεο …». Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία θαη ηειηθά θαζηζηνχλ κία 

ζπγθεθξηκέλα αγνξά σο ππνθείκελε ζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε.9 χκθσλα κε 

ηε ζπλνδεπηηθή ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζην πιαίζην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ αγνξψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε ε 

θαλνληζηηθή παξέκβαζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη φρη κφλν κε 

ζηαηηθφ αιιά θαη (θπξίσο) κε δπλακηθφ ηξφπν. […] Ζ δπλακηθή ηεο αγνξάο δχλαηαη, κέζα ζην 

ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, λα – αλ φρη εμαθαλίζεη – πεξηνξίζεη νπζησδψο ηνπο θξαγκνχο 

εηζφδνπ, ζπλεπεία ηεο ηαρείαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. «Επίζεο, ζχγθιηζε ησλ, άιινηε, 

μερσξηζηά νξηζζεηζψλ αγνξψλ, δχλαηαη λα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ». Ή, απινχζηεξα, 

δχλαηαη λα πθίζηαληαη αξθεηνί «ελεξγνί» παίθηεο ζηελ αγνξά, ψζηε ν απνηειεζκαηηθφο 

αληαγσληζκφο λα αλαδπζεί «πίζσ» απφ ηνπο – εληνπηζζέληεο – θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά. […] Θα πξέπεη επίζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο δχλαηαη ή φρη λα δηθαηνινγνχλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, 

λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα χπαξμεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, παξά ηε δηαπίζησζε 

χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ. 10  

                                                

9 Βι. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 [SEC (2007), 1483 final], ζει. 6 
 

10 χκθσλα άιισζηε κε ην ζεκείν 75 ηνπ Πξννηκίνπ ησλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ 
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (2002/C 165/03), «…ε 
βαζκηαία κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά κπνξεί λα 
ππνδειψλεη φηη ε αγνξά απηή θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφηεξε, αιιά δελ εκπνδίδεη ηε δηαπίζησζε ζεκαληηθήο 
ηζρχνο ζηελ αγνξά...».  
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Πεξαηηέξσ, θαη γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζχκθσλα θαη κε ηε Νέα χζηαζε, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

ελδείθλπηαη ε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

− Ζ παξνπζία πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ (δηαξζξσηηθνχ, λνκηθνχ ή 

ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα), 

− Ζ δνκή ηεο αγνξάο λα κελ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζην 

ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα θαη 

− Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ λα κελ επαξθεί αθ‟ εαπηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Νέαο χζηαζεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα αγνξέο πνπ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζην Παξάξηεκα (σο άλσ) ηεο χζηαζεο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ θαηά πφζν πιεξνχληαη ηα ηξία απηά θξηηήξηα ζηελ εθάζηνηε αγνξά11. 

 

2.1.1.3 Ζ απφ ηελ ΔΔΣΣ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία 

απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ρξεζηψλ θαη 

παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

Ζ ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012 (ΦΔΚ 

82/Α/2012, εθεμήο ν «Νφκνο»). πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζηνηρείν (α) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Οξηζκφ ηνπ/ησλ Παξφρνπ/Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.  

Σν Άξζξν 12 παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν (ηβ) παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί 

δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 
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λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια Κξάηε Μέιε 

ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα12. 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο ex ante ξχζκηζεο ηνπ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φζν θαη γηα ex post έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο 

ηζρχνπζαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 38, παξ. 1 ηνπ 

Νφκνπ επηβάιιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ή ηηο απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, θαζψο θαη φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ. χκθσλα κε ην άξζξν 38, παξ. 5 ηνπ Νφκνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη άιιε πξνζεζκία, εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην αίηεκα. Ο 

Νφκνο νξίδεη έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ 

Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθνπλ ζηελ ΔΔΣΣ 

θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηo πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην 

ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξί Αληαγσληζκνχ 

Νφκνπ, λ. 3959/2011, (άξζξα 38 θαη 39, λ. 3959/2011, ΦΔΚ Α‟/ 93), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο 

έξεπλαο ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

                                                                                                                                                    

11 ζεκείν 17 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007 

12 Σα άξζξα 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην αληηθαηαζηάζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1, παξ. (6) ηεο Οδεγίαο 
2009/140/ΔΚ 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε ζρεδίνπ κέηξσλ ζρεηηθά κε θάζε αλάιπζε 

αγνξάο, ε νπνία  πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο αγνξψλ (δει. αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε παξφρσλ κε ΗΑ), θαζψο θαη 

ηα κέηξα ηα νπνία ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη ζηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο αγνξέο απνζηέιιεη 

ζηελ Δπηηξνπή, ην BEREC θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ησλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ 

Κνηλνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή, ην BEREC 

θαη νη άιιεο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζηελ 

ΔΔΣΣ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφο κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαιχεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεηαθέξεη ηελ άπνςή ηεο ζηελ 

ΔΔΣΣ, δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ΔΔΣΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ιάβεη επαξθψο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κέηξσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ην πξνηεηλφκελν κέηξν πξνθχπηεη ν νξηζκφο κηαο 

ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία δηαθέξεη απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε χζηαζε ή απνθαζίδεη 

εάλ θάπνηνο πάξνρνο έρεη αηνκηθή ή ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε θαη ηα κέηξα ζα επεξέαδαλ 

ην εκπφξην κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ θαη παξάιιεια ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ) έρεη δειψζεη 

φηη ην ρέδην Μέηξσλ ζα δεκηνπξγνχζε εκπφδηα ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ή έρεη ζνβαξέο 

επηθπιάμεηο σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην θαη ηνπο θαλνληζηηθνχο 

ζηφρνπο, ην ρέδην Μέηξσλ απηφ δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα δχν κήλεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ηεο θαηά ηα σο άλσ δίκελεο πξνζεζκίαο εθδψζεη 

απφθαζε κε ηελ νπνία δεηά απφ ηελ ΔΔΣΣ λα απνζχξεη ην ζρέδην κέηξνπ, ε ΔΔΣΣ 

ηξνπνπνηεί ή απνζχξεη ην ζρέδην κέηξνπ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην κέηξνπ 

ηξνπνπνηείηαη, ε ΔΔΣΣ δηελεξγεί δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ θαη θνηλνπνηεί εθ λένπ ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην κέηξνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Καηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, ε ΔΔΣΣ 

ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο ηα ζρφιηα ησλ άιισλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηνπ 

BEREC θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη θνηλνπνηεί ηελ Απφθαζε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. χκθσλα δε κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ, ε 

ΔΔΣΣ θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζην BEREC φια ηα εγθεθξηκέλα ηειηθά κέηξα 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρεία α‟ θαη β‟ ηνπ άξζξνπ 45.  

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ, κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ δηελεξγήζεη επαλεμέηαζε κηαο αγνξάο θαη δηαπηζηψζεη φηη ε ελ ιφγσ 

αγνξά είλαη φλησο αληαγσληζηηθή, ε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θνηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη 
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κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνχ εληχπνπ θνηλνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 6 ηεο 

χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, «Σα αθφινπζα ζρέδηα κέηξσλ 

πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Επηηξνπή κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνχ εληχπνπ θνηλνπνίεζεο πνπ 

πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ: α) ζρέδηα κέηξσλ πνπ αθνξνχλ αγνξέο νη νπνίεο έρνπλ 

αθαηξεζεί ή δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί εμαξρήο ζηνλ θαηάινγν ηεο ζχζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο 

αγνξέο, είηε φηαλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή φηη ε αγνξά είλαη 

αληαγσληζηηθή είηε φηαλ ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζεσξεί φηη δελ πιεξνχληαη ηα ηξία 

ζσξεπηηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 ηεο ζχζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο φζνλ 

αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, β) …, γ)…, 

δ)…». χκθσλα κε ην ζεκείν 12 ηεο αλσηέξσ χζηαζεο «Οη θνηλνπνηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 8 ζεσξνχληαη πιήξεηο. Εάλ νη 

πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε 

είλαη ειιηπείο σο πξνο νπζηψδε ζεκεία, ε Επηηξνπή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ νηθεία εζληθή 

θαλνληζηηθή αξρή εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη πξνζδηνξίδεη ζε πνην βαζκφ ζεσξεί φηη ε 

θνηλνπνίεζε είλαη ειιηπήο. Η θνηλνπνίεζε δελ θαηαρσξίδεηαη εθφζνλ ε εζληθή θαλνληζηηθή 

αξρή δελ ρνξεγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΕΚ, ε θνηλνπνίεζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ε Επηηξνπή ιακβάλεη ηηο πιήξεηο πιεξνθνξίεο».13 Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ επί ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, νπφηε θαη ηεο αλάγθεο ex ante θαλνληζηηθήο 

                                                

13 ην ζεκείν 16 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο  Δ (2008) 5925 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 

2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

(2008/850/ΔΚ), αλαθέξεηαη φηη «Έλα ζρέδην κέηξνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε κέζσ ζπλνπηηθνχ εληχπνπ 

θνηλνπνίεζεο δε ζα εγείξεη θαηαξρήλ παξαηεξήζεηο ηεο Επηηξνπήο πξνο ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΕΚ».  
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παξέκβαζεο,  θνηλνπνηείηαη, ζην πιαίζην ηεο θαη‟ άξζξν 16 ηνπ λ. 4070/2012 αλάπηπμεο ηεο 

εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ BEREC, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην BEREC.     

2.1.2 Αληηθείκελν Δμέηαζεο 

2.1.2.1 ηφρνο θαη εχξνο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

Ζ αξρηθή χζηαζε 2003/311/ΔΚ, ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο φξηδε 

ηηο εμήο δχν ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξνχζα εμέηαζε: 

 Γεκφζηεο ηνπηθέο θαη/ή εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο 

 Γεκφζηεο ηνπηθέο θαη/ή εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε γηα κε νηθηαθνχο πειάηεο, θαη 

ηελ Αλαζεσξεκέλε χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ε Δπηηξνπή δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

αλσηέξσ αγνξέο ζηε ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εθ ησλ πξνηέξσλ (ex 

ante) ξχζκηζε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Ωζηφζν, ε αλαζεσξεκέλε χζηαζε πξνβιέπεη φηη 

«Γηα ηηο αγνξέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο 2003/311/ΕΚ, ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, 

νη νπνίεο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο, 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».  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ εθείλσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπηθψλ ή/θαη εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ επί ηνπ 

παξφληνο λα ξπζκίδνληαη, ηα νπνία (ραξαθηεξηζηηθά) ζα θαζνξίζνπλ θαηά πφζνλ ε αλάγθε εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ή φρη. Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο 

αλσηέξσ αλάιπζεο, θαη κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο εζληθέο ζπλζήθεο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε 
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εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ14, ε πιήξσζε ή κε ησλ νπνίσλ ζα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί ηεο αλάγθεο ex ante ξχζκηζεο ηεο 

αλσηέξσ αγνξάο15.  

2.1.2.2 Γεχηεξνο γχξνο αλάιπζεο  

ην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, κε ηελ ΑΠ 595/013/10.13.2011 

(ΦΔΚ 533/B/6.4.2011), «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαληαη νη αθφινπζεο ζρεηηθέο αγνξέο: 

• Ληαληθή αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο). 

                                                

14 Ηδίσο θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ φηη νη αλσηέξσ αγνξέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα ηεο 
Αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ηνπ 2007.  

15 χκθσλα κε ηελ απφ 20/01/2011, κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ ….,  Δ(2011)356 SG-Greffe (2011) D/1043 

Δπηζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηελ ΔΔΣΣ κε ζέκα «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ ππφζεζε EL/2010/1160: Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ηνπηθέο θαη εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα. Απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε EL/2010/1161: Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θιήζεσλ πξνο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. 

ρνιηαζκφο θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο, 2002/21/EΚ», ε Δπηηξνπή 

ηνπνζεηήζεθε, ηδίσο θαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ σο αθνινχζσο: «Παξφηη ε 

Επηηξνπή δελ ακθηζβεηεί ηα ηειεπηαία ζπκπεξάζκαηα ηεο ΕΕΤΤ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ε Επηηξνπή θαιεί ηελ ΕΕΤΤ λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα επαλνξζσηηθά κέηξα ρνλδξηθήο πψιεζεο. Η Επηηξνπή δεηά 

επίζεο απφ ηελ ΕΕΤΤ λα αηηηνινγήζεη πεξαηηέξσ θαηά πφζν ηα πξνηεηλφκελα επαλνξζσηηθά κέηξα, θαη 

θπξίσο ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ, ζα είλαη αλάινγα ζην κέιινλ κε ηε θχζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Η 

Επηηξνπή δεηά επίζεο απφ ηελ ΕΕΤΤ λα επαλαμηνινγήζεη άκεζα ηηο αγνξέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αληαγσληζκφο αλαπηπρζεί θαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο (πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί απφ 

κηα πην ηαρεία κείσζε ζην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΤΕ) θαη θπξίσο αλ δελ πιεξνχληαη πιένλ ην πξψην θαη 

ην δεχηεξν θξηηήξην.». 
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• Ληαληθή αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο απφ 

ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε γεσγξαθηθψλ 

αξηζκψλ). 

Γεδνκέλνπ φηη νη ιηαληθέο αγνξέο δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο δελ πεξηιακβάλνληαη  

ζηε ιίζηα ηεο Νέαο χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ 

αλάιπζεο, εθάξκνζε ηε δνθηκαζία  ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ γηα ηηο δχν νξηζζείζεο ιηαληθέο 

αγνξέο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα νη 

αλσηέξσ δχν αγνξέο πιεξνχλ ζσξεπηηθά θαη ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο φηη νη ιηαληθέο 

αγνξέο δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ππφθεηληαη ζε 

ex−ante ξχζκηζε. 

ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξηζζείζεο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη φηη ν «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο 

Διιάδνο Α.Δ» έπξεπε λα νξηζζεί σο πάξνρνο κε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο θαη 

δηαηήξεζε, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είρε επηβάιιεη 

δπλάκεη ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ήηνη 

1. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζεο. 

2. Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

3. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο. 

4. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

5. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ζχδεπμε ζηε ιηαληθή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο 

έγθξηζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 
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2.1.3 Γνκή ρεδίνπ Μέηξσλ 

Η Ελφηεηα 2.2 παξνπζηάδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε. 

Ζ Ελφηεηα 2.3 αλαθέξεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ γηα δεκφζηα δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε. 

ηελ Ελφηεηα 2.4, ε ΔΔΣΣ εθαξκφδεη ηε δνθηκαζία  ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ ζηελ νξηζζείζα 

αγνξά. Ζ αλσηέξσ άζθεζε  είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά πνπ αθνξά ζηηο 

δεκφζηα δηαζέζηκεο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηελ Αλαζεσξεκέλε 

(λέα) Σχζηαζε Σρεηηθψλ Αγνξψλ ηνπ 2007. 

ηελ Ελφηεηα 2.5, ε ΔΔΣΣ παξνπζηάδεη ηελ πξφηαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  
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2.2 Υαπακηηπιζηικά ηηρ Δλληνικήρ αγοπάρ ζηαθεπήρ ηηλεθυνίαρ  

2.2.1 Σξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ηειεπηθνηλσληψλ (2001-2006), θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο, έλαο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ 

(OLOs) μεθίλεζε λα παξέρεη αξρηθά ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Οξηζκέλνη 

λενεηζεξρφκελνη πάξνρνη εζηίαζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε πεξηνρέο κε πςειή 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη πξνζέθεξαλ 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θπξίσο κέζσ Δπηινγήο ή/θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κέζσ πιήξσο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.  

ηε ζπλέρεηα ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ κέζσ Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ) πνπ νθείιεηαη ζηηο 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηνπο ζε ππνδνκή, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κε 

θξαηηθή επηδφηεζε (θπξίσο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2009). Απηφ νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ γξακκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππεξεζίεο 

θσλήο θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Παξαηεξήζεθε επίζεο ε δηάζεζε απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο λέσλ παθέησλ ππεξεζηψλ, θπξίσο δεζκνπνηεκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ππεξεζίεο απφ δηαθνξεηηθέο αγνξέο (φπσο απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη 

επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θιπ). Σα ζπγθεθξηκέλα παθέηα πηνζεηήζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνπο έιιελεο θαηαλαισηέο. Ο θνηλνπνηεκέλνο πάξνρνο αληαπνθξίζεθε ζηελ 

αλσηέξσ πνιηηηθή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δηαζέηνληαο ηα δηθά ηνπ δεζκνπνηεκέλα 

παθέηα. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ, ην πξφηεξν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 

επηινγήο θαη πξνεπηινγήο θνξέα (ΔΦ/ΠΦ), ην νπνίν απνηέιεζε ην βαζηθφ κνληέιν θαηά ηελ 

αξρηθή πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο (2001-2006), πεξηνξίζηεθε εμαηξεηηθά. Οη 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νδήγεζαλ ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

ελψ νξηζκέλνη πάξνρνη, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ βαζηδφκελνη θπξίσο ζηελ ΔΦ/ΠΦ εμήιζαλ απφ 

ηελ αγνξά. 



 

 

20 

2.2.2 Τθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηηο ιηαληθέο αγνξέο 

ιηαληθήο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο  

ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πθίζηαηαη κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη πην, ζπγθεθξηκέλα:  

Επιλογή και Προεπιλογή Φορέα  

Οη κεραληζκνί ηεο Δπηινγήο θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία 

αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε πιήξεο αλάπηπμε δηθηχνπ απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν. Ζ επηινγή θνξέα 

επηηξέπεη ζε έλαλ ζπλδξνκεηή πνπ αγνξάδεη πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ δεκφζην 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα λα επηιέγεη έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θιήζεψλ ηνπ, κέζσ ηεο πιεθηξνιφγεζεο ελφο πξνζέκαηνο. Ζ 

πξνεπηινγή θνξέα επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ αγνξάδνπλ πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ 

δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα λα αγνξάδνπλ φιεο ή θάπνηεο 

θαηεγνξίεο θιήζεσλ απφ έλα ελαιιαθηηθφ πάξνρν ρσξίο λα πιεθηξνινγνχλ θάπνην πξφζεκα.  

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 573/17/22.07.2010 (ΦΔΚ 

1353/Β/01.09.2010)16, ε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ κέζσ επηινγήο θαη πξνεπηινγήο17 

θνξέα δηαηεξήζεθε σο ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε  ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο 

εθθίλεζεο θιήζεσλ.  

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 478/114/06.05.2008 (ΦΔΚ 

1106/B/13.06.2008)18, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο ηξεηο δπλαηφηεηεο πξνεπηινγήο θνξέα: (α) 

δηεζλείο θιήζεηο, (β) ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη θιήζεηο πξνο θηλεηά θαη (γ) φιεο νη θιήζεηο, πνπ 

                                                

16 ΑΠ ΔΔΣΣ 573/17/22.07.2010: «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή 
ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν , Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε 
εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)». 

17 Ζ ππνρξέσζε παξνρήο θιήζεσλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ ΟΣΔ ην 2002. 

18 ΑΠ ΔΔΣΣ 478/114/06.05.2008: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. ΔΔΣΣ 366/48/8.12.2005 «Σξνπνπνίεζε θαη 
Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Δηζαγσγήο ηεο Πξνεπηινγήο Φνξέα ζηελ Διιεληθή 
Αγνξά»». 
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πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεζλείο, αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη ηηο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ 

πξνο θηλεηφ19.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ θάλμα! Σο απσείο πποέλεςζηρ ηηρ αναθοπάρ δεν βπέθηκε., ν 

αξηζκφο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ γξακκψλ κέζσ πξνεπηινγήο θνξέα άγγημε ην πην πςειφ ηνπ 

επίπεδν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2007. Απφ ην 2007 θαη κεηά ε ρξήζε ηεο ΠΦ άξρηζε λα 

κεηψλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ ζηα ηέιε ηνπ 2012 λα πιεζηάδεη ηηο 122 ρηιηάδεο, 

αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε 3,9% ησλ γξακκψλ PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ. 

Πίνακαρ 1: Απιθμόρ γπαμμών ΠΦ20 και ΥΔΓ   

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Γξακκέο 

Πξνεπηινγήο  

906.119 955.538 788.729 502.546 276.103 203.824 183.228 121.838 

Δθ ησλ 

νπνίσλ 

γξακκέο ΥΔΓ         

42.405 71.883 82.091 63.964 

Γξακκέο ΠΦ 

σο % ησλ 

γξακκψλ 

PSTN θαη 

ISDN BRA 

ηνπ ΟΣΔ 16,5% 17,8% 15,5% 10,8% 6,4% 5,3% 5,3% 3,9% 

Γξακκέο ΥΔΓ 

σο % ησλ 

γξακκψλ 

PSTN θαη 

ISDN BRA 

ηνπ ΟΣΔ         1,0% 1,9% 2,4% 2,0% 

Πεγή: EETT 

                                                

19 Αλ θαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ΠΦ πνπ επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ 
αθνξνχζε φιεο ηηο θιήζεηο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ήηαλ αληίζεηνη ζηε δηάζεζε κίαο δπλαηφηεηαο ΠΦ ε 
νπνία λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ. 

20 Οη ελεξγνπνηεκέλεο γηα Δπηινγή Φνξέα γξακκέο δελ παξνπζηάδνληαη δεδνκέλνπ φηη ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνπο παξφρνπο ζηελ ΔΔΣΣ δελ ζεσξνχληαη επαξθψο αμηφπηζηα. 

Αθελφο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ζπκπεξίιεςεο κε-ελεξγψλ γξακκψλ ΔΦ θαη 

αθεηέξνπ, γξακκέο κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνεπηινγήο ελδέρεηαη λα 

έρνπλ παξαζρεζεί ζηελ ΔΔΣΣ θαη σο γξακκέο επηινγήο θαη σο γξακκέο πξνεπηινγήο.  
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Χονδρική Εκμίζθωζη Γραμμών 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 411/017/22.11.200621 (ΦΔΚ 

1873/Β/28.12.2006), επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ γηα πξψηε θνξά ε ππνρξέσζε παξνρήο 

ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ (ΥΔΓ) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ΗΑ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο. Ζ ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ είλαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα κπνξνχλ λα κηζζψλνπλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

ηε γξακκή πξφζβαζεο (PSTN θαη ISDN BRA) θαη λα ηε κεηαπσινχλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 614/011/8.08.201122 (ΦΔΚ 1907/Β/30.8.2011) δηαηήξεζε ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ. Ωζηφζν, ε ρξήζε ΥΔΓ απφ 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ηελ 

ππεξεζία ΥΔΓ παξείραλ δχν κφλν πάξνρνη ζε πεξίπνπ 64.000 ζπλδξνκεηέο (βι. θάλμα! 

Σο απσείο πποέλεςζηρ ηηρ αναθοπάρ δεν βπέθηκε.), δειαδή ζε πεξίπνπ 2% ησλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ. 

Έλεγτος Λιανικών Τιμών 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 614/011/8.08.2011 (ΦΔΚ 1907/Β/30.8.2011), 

αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αγνξάο 

ζηαζεξήο ιηαληθήο πξφζβαζεο, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ιηαληθψλ ηηκψλ 

κε πξνζέγγηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price-cap) ζηε κεζνζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή ηνπ ΟΣΔ 

γηα πξντφληα ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζηελήο δψλεο, (δει. γηα εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN, 

                                                

21 ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/22/11/2006: «Οξηζκφο ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA−ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

πειάηεο, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ». 
 

22 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/28.07.2011: «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed 

VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)». 
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πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN, εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ISDN-BRA θαη πάγην ηέινο 

κίζζσζεο γξακκήο ISDN).  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 595/013/10.13.2011 (ΦΔΚ 

533/B/6.4.2011) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ν ΟΣΔ 

ππνρξεψζεθε λα ηεξεί αλψηαην φξην ηηκήο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο 

άιισλ παξφρσλ 

 Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ  πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ  

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο 

παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο  

 Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο 

ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν άιισλ 

παξφρσλ 

Φορηηόηηηα Αριθμών  

χκθσλα κε ην Άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία, ηα Κξάηε Μέιε 

ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη ρξήζηεο δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ δεκφζησλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο) έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. Ζ ππνρξέσζε 

απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εθαξκφζηεθε πιήξσο γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ζηαζεξψλ αξηζκψλ απφ ηελ 01/04/2004 θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θηλεηψλ απφ ηελ 

01/06/2004. 
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Σελ 18ε Απξηιίνπ 2013 δεκνζηεχζεθε ν Ν.4146/2013“Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, (ΦΔΚ 

90/Α/18-4-2013), κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ νη παξάγξαθνη 4 θαη 

6 ηνπ λ. 4070/2012. Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 68, παξ. 4, ηνπ λ. 4070/2012 φπσο θαηά ηα σο 

άλσ ηξνπνπνηήζεθε νξίδεηαη φηη «ε κεηαθνξά αξηζκψλ θαη ε επαθφινπζε ελεξγνπνίεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ζπληνκφηεξεο δπλαηήο πξνζεζκίαο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηε 

κεηαθνξά αξηζκνχ ζε λέα επηρείξεζε, γίλεηαη κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί 

λα θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκψλ, έρνληαο ππφςε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

απψιεηα ππεξεζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εξγάζηκε εκέξα. Ζ 

ΔΔΣΣ ιακβάλεη επίζεο, αλ ρξεηαζηεί, κέηξα κε ηα νπνία λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλδξνκεηέο 

πξνζηαηεχνληαη θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θνξέα 

παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε επηβνιήο ησλ θαη‟ άξζξν 77 ηνπ 

παξφληνο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, λα ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ λα 

απνδεκηψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο 

κεηαθνξάο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο επηβνιήο ηεο 

ππνρξέσζεο, ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ». Δπηπξνζζέησο, ε παξάγξαθνο 6 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ  Ν.4146/2013 

πξνβιέπεη φηη «κε ηελ επηθχιαμε ηεο φπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο, ε ΔΔΣΣ 

εμαζθαιίδεη φηη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο δελ ιεηηνπξγνχλ 

απνηξεπηηθά γηα ηελ αιιαγή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη δελ δχλαληαη λα ζέηνπλ 

νπνηνδήπνηε θψιπκα, φπσο νη ζπκβαηηθνί φξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε 

αηηεκάησλ θνξεηφηεηαο». 

2.2.3 Δμέιημε ηαζεξψλ Γξακκψλ Πξφζβαζεο θαη Γηείζδπζε  

ηo ηέινο ηνπ 2012 ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηηκάηαη ζην 43,46%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 4,906 

εθαηνκκχξηα γξακκέο. ηνλ Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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γξακκψλ πξφζβαζεο θαη ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (βάζεη ησλ γξακκψλ) ζηνλ 

πιεζπζκφ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, απφ ηα ηέιε ηνπ 2006 έσο ην ηέινο ηνπ 2012 

παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο δηείζδπζεο θαηά 5,03 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 488.377 ιηγφηεξεο γξακκέο.  

Πίνακαρ 2: Απιθμόρ ζηαθεπών γπαμμών ππόζβαζηρ και διείζδςζη αςηών ζηον 

πληθςζμό 

  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Αξηζκφο 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

5.394.501 5.327.864 5.253.695 5.248.056 5.203.292 5.073.490 4.906.124 

Πιεζπζκφο 

Διιάδνο23 
   11.125.179       11.171.740       11.213.785       11.260.402       11.305.118       11.309.885    

   

11.290.06724    

Γηείζδπζε ησλ 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

ζηνλ πιεζπζκφ 

48,49% 47,69% 46,85% 46,61% 46,03% 44,86% 43,46% 

εκείσζε: ηηο ζηαζεξέο γξακκέο πξφζβαζεο πεξηιακβάλνληαη νη γξακκέο PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA 

ηνπ ΟΣΔ θαη νη γξακκέο πνπ παξέρνληαη κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ 

Πεγή: EETT 

2.2.4 Πάξνρνη ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

Ο ΟΣΔ ιεηηνπξγεί έλα εζληθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πιήξνπο γεσγξαθηθήο 

θάιπςεο. Ο αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Διιάδα παξνπζίαζε αχμεζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

αγνξάο, ελψ ηα επφκελα ρξφληα άξρηζε λα κεηψλεηαη. ηνλ Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηαζεξψλ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ απφ ην 2007 έσο ηα κέζα ηνπ 2012. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα δελ 

πεξηιακβάλνληαη πάξνρνη κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ.  

                                                

23 Πεγή:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00001 

24 Πξνζσξηλή εθηίκεζε  
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ηα κέζα ηνπ 2012, ζπλνιηθά 8 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζέθεξαλ θιήζεηο, έμη (6) εμ‟ απηψλ 

κέζσ άκεζεο πξφζβαζεο (εμαηξνπκέλεο ηεο ΥΔΓ) θαη έμη (6) κέζσ ΔΦ/ΠΦ. 

Πίνακαρ 3: Απιθμόρ εναλλακηικών παπόσυν ζηαθεπών δημόζιυν ηηλεθυνικών 

ςπηπεζιών 

Απιθμόρ Δναλλακηικών Παπόσυν 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2012 

Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο 

κέζσ άκεζεο πξφζβαζεο, 

(εμαηξνπκέλεο ηεο ΥΔΓ) 

8 8 7 7 6 6 

Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο 

κέζσ ΔΦ/ΠΦ 12 12 8 8 8 6 

- εθ ησλ νπνίσλ πάξνρνη πνπ 

παξέρνπλ θαη πξφζβαζε κέζσ ΥΔΓ   1 2 2 2 

χλνιν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θιήζεηο 13 13 10 10 10 8 

Πεγή: ΔΔΣΣ 

2.2.5 Γηάξζξσζε ηεο αγνξάο πξφζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

Ζ είζνδνο λέσλ παξφρσλ έρεη νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζηελ αγνξά ηεο παξνρήο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζηα ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή 

ζέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα (βι. Πίλαθαο 4), ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ απφ ζρεδφλ 100% ζην 

ηέινο ηνπ 2006 εθηηκάηαη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ζην 62,4% ησλ γξακκψλ ζηαζεξήο ηειεθσληθήο 

πξφζβαζεο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ν κεγαιχηεξνο, βάζεη ησλ κεξηδίσλ, αληαγσληζηήο ηνπ 

ΟΣΔ θαηείρε κεξίδην αγνξάο 10,5%, ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά κεγαιχηεξνο 

ελαιιαθηηθφο θαηέγξαςαλ κεξίδηα 9,9% θαη 8,3% αληίζηνηρα. 

Πίνακαρ 4: Μεπίδια αγοπάρ βάζει ηυν γπαμμών ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο 

ηηλεθυνικό δίκηςο πος παπέσεηαι ζε ζηαθεπή θέζη, Γεκ. 2006 – Γεκ. 2012  

Πάποσοι 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

OTE 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 66,0% 62,4% 

Πάξνρνο 

1 0,0% 1,2% 3,5% 5,6% 8,4% 9,7% 10,5% 

Πάξνρνο 

2 0,0% 0,3% 2,0% 5,0% 7,2% 8,9% 9,9% 
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Πάξνρνο 

3 0,0% 1,4% 3,0% 3,7% 5,4% 6,9% 8,3% 

Πάξνρνο 

4 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,4% 4,7% 6,1% 

Πάξνρνο 

5 0,0% 0,8% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,7% 

Λνηπνί 0,2% 0,6% 0,8% 1,5% 1,9% 1,9% 1,1% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

εκείσζε: Λακβάλνληαη ππφςε γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη ISDN PRA ηνπ ΟΣΔ, γξακκέο  πνπ παξέρνληαη 

κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ.  

Πεγή: EETT 

2.2.6 Γηάξζξσζε ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ  

Οη Πίλαθεο 5(α) θαη 5(β) θαησηέξσ παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

φγθνπ ηεο θίλεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2007 

έσο θαη ην 2012. Σα ζηνηρεία (θίλεζε θαη κεξίδηα) εκθαλίδνληαη αλά ηχπν θιήζεο, γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο θιήζεσλ: εζληθέο ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (δει. ην ζχλνιν αζηηθψλ 

θαη ππεξαζηηθψλ), θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζε (εζληθφ) θηλεηφ, δηεζλείο, dial-up25. Δπηπξφζζεηα, 

ππφ ηνλ ηίηιν “ινηπέο (εθηφο ηνπ dial-up) θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ” 

παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη θιήζεηο ζε πξνζσπηθνχο αξηζκνχο, νη θιήζεηο ζε 

ππεξεζίεο ζχληνκσλ θσδηθψλ, νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο κεξηδφκελνπ θφζηνπο (ηεο ζεηξάο 

801), νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο αηεινχο ρξέσζεο (ηεο ζεηξάο 800) θαη νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ζεηξάο 90. 

O φξνο „άκεζε πξφζβαζε‟ αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ ζπλδξνκεηψλ 

ελφο παξφρνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο είηε κέζσ δηθήο ηνπ 

(ηδηφθηεηεο) ππνδνκήο είηε κέζσ γξακκήο πιήξνπο ΑΠΣΒ. Ο φξνο „έκκεζε πξφζβαζε‟ 

αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ έκκεζα ζπλδεδεκέλσλ ζπλδξνκεηψλ ελφο παξφρνπ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. 

                                                

25 εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο θιήζεηο dial-up εμαηξνχληαη νη θιήζεηο 801 ζην Internet.   
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο Πίλαθεο 5(α) θαη 5(β) ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ νη ππεξεζίεο 

θσλεηηθψλ θιήζεσλ κε ρξήζε πξσηνθφινπ IP (VoIP), ηελ πνηφηεηα ησλ νπνίσλ ππεξεζηψλ 

ειέγρεη ν πάξνρνο δηθηχνπ πνπ ηηο πξνζθέξεη (βι. θαη Δλφηεηα 3.7).  

Βάζεη ηνπ Πίλαθα 5(α), ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ ησλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ dial-

up θιήζεσλ) βαίλεη κεηνχκελν, κε ηελ κείσζε ην 2012 ζπγθξηηηθά κε ην 2007 λα ππνινγίδεηαη 

ζην 9,4%.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 5(β), ε πησηηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζπλερίζηεθε ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα, κε ην κεξίδηφ ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο 

εμαηξνπκέλεο ηεο dial-up λα εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε ηo 2012 ζην 52% (αληίζηνηρα 52,2% 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο dial-up) απφ 71,1% ην 2007 (αληίζηνηρα 76,1% 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο dial-up). Αλά ηχπν θιήζεο ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην βαζκφ κείσζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο ην κεξίδην κεηψζεθε απφ 69,1% ην 2007 ζε 52,4% ην 2012, ελψ ζηηο 

θιήζεηο πξνο θηλεηφ απφ 71,2% ην 2007 ζε 57,3% ην 2012. ηηο δηεζλείο θιήζεηο κεηαμχ 2007 

θαη  2012 παξαηεξήζεθε κείσζε απφ 66,3% ζε 28,2% θαη ζηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ θιήζεσλ dial-up απφ 97,2% ζε 63,1%.  

Πίνακαρ 5 (α) και (β): Όγκορ κλήζευν (ζε λεπηά) και μεπίδια αγοπάρ βάζει όγκος κλήζευν  

Πίνακαρ 5(α): Όγκορ κλήζευν (ζε λεπηά) 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

ΒΑΙΚΟΙ 
ΣΤΠΟΙ 
ΚΛΗΔΩΝ 

Αζηικέρ και 
ςπεπαζηικέρ             

OTE 11.674.005.486 11.541.157.941 11.433.100.372 10.485.397.259 9.268.750.021 8.498.832.135 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 825.481.741 2.755.946.701 4.210.039.600 5.326.822.064 6.315.420.735 7.360.619.884 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 4.398.213.228 2.670.771.038 1.498.313.600 884.696.582 643.955.045 371.554.161 

χλνιν 16.897.700.455 16.967.875.680 17.141.453.572 16.696.915.905 16.228.125.801 16.231.006.180 

ε κινηηό             

OTE 1.844.999.142 1.746.328.344 1.586.064.317 1.363.039.672 1.192.672.444 1.077.304.123 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 134.558.168 284.997.378 428.656.039 558.927.425 659.590.075 735.245.148 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 612.160.503 407.581.953 235.919.387 137.096.344 109.261.039 66.751.443 

χλνιν 2.591.717.813 2.438.907.675 2.250.639.743 2.059.063.441 1.961.523.558 1.879.300.714 

Γιεθνήρ (μη 
ζςμπεπιλαμβανομένυν             
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καπηών) 

OTE 280.721.373 270.211.072 244.409.587 262.322.057 256.253.522 229.750.274 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 31.172.209 142.644.089 300.028.651 576.102.882 597.930.387 570.534.822 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 111.817.419 74.452.113 47.694.049 54.536.681 39.600.634 15.290.738 

χλνιν 423.711.001 487.307.274 592.132.287 892.961.620 893.784.543 815.575.834 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΣΤΠΟΙ 
ΚΛΗΔΩΝ 

Κλήζειρ dial-up ζηο 
Internet             

ΟΣΔ 4.585.978.948 2.480.270.048 1.256.837.431 502.259.730 193.059.873 84.948.285 

OLOs 48.590.935 28.050.517 10.171.566 2.278.418 1.183.897 691.991 

χλνιν 4.634.569.883 2.508.320.565 1.267.008.997 504.538.148 194.243.770 85.640.276 

Λοιπέρ (εκηόρ ηος dial-
up) κλήζειρ ππορ 
παπόσοςρ ςπηπεζιών 
(πποζυπικοί 
απιθμοί,ζύνηομοι 
κυδικοί, κλήζειρ 801, 
800 και 90)              

ΟΣΔ 1.299.878.505 734.952.031 414.143.706 299.518.751 233.752.664 203.943.865 

OLOs 37.344.432 80.853.425 71.835.274 98.867.163 108.626.873 119.046.387 

χλνιν 1.337.222.937 815.805.456 485.978.980 398.385.914 342.379.537 322.990.252 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ             

ΟΣΔ 19.685.583.454 16.772.919.436 14.934.555.413 12.912.537.469 11.144.488.524 10.094.778.682 

OLOs 6.199.338.635 6.445.297.214 6.802.658.166 7.639.327.559 8.475.568.685 9.239.734.574 

χλνιν 25.884.922.089 23.218.216.650 21.737.213.579 20.551.865.028 19.620.057.209 19.334.513.256 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ 
(εξαιποςμένος dial-up)             

ΟΣΔ 15.099.604.506 14.292.649.388 13.677.717.982 12.410.277.739 10.951.428.651 10.009.830.397 

OLOs 6.150.747.700 6.417.246.697 6.792.486.600 7.637.049.141 8.474.384.788 9.239.042.583 

χλνιν 21.250.352.206 20.709.896.085 20.470.204.582 20.047.326.880 19.425.813.439 19.248.872.980 

 

 

Πίνακαρ 5(β): Μεπίδια αγοπάρ βάζει όγκος κλήζευν 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

ΒΑΙΚΟΙ 
ΣΤΠΟΙ 
ΚΛΗΔΩΝ 

Αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ             

OTE 69,1% 68,0% 66,7% 62,8% 57,1% 52,4% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 4,9% 16,2% 24,6% 31,9% 38,9% 45,3% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 26,0% 15,7% 8,7% 5,3% 4,0% 2,3% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ε κινηηό             

OTE 71,2% 71,6% 70,5% 66,2% 60,8% 57,3% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 5,2% 11,7% 19,0% 27,1% 33,6% 39,1% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 23,6% 16,7% 10,5% 6,7% 5,6% 3,6% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Γιεθνήρ (μη 
ζςμπεπιλαμβανομένυν 
καπηών)             
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OTE 66,3% 55,4% 41,3% 29,4% 28,7% 28,2% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 7,4% 29,3% 50,7% 64,5% 66,9% 70,0% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 26,4% 15,3% 8,1% 6,1% 4,4% 1,9% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΣΤΠΟΙ 
ΚΛΗΔΩΝ 

Κλήζειρ dial-up ζηο 
Internet             

ΟΣΔ 99,0% 98,9% 99,2% 99,5% 99,4% 99,2% 

OLOs 1,0% 1,1% 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Λοιπέρ (εκηόρ ηος dial-
up) κλήζειρ ππορ 
παπόσοςρ ςπηπεζιών 
(πποζυπικοί 
απιθμοί,ζύνηομοι 
κυδικοί, κλήζειρ 801, 
800 και 90)              

ΟΣΔ 97,2% 90,1% 85,2% 75,2% 68,3% 63,1% 

OLOs 2,8% 9,9% 14,8% 24,8% 31,7% 36,9% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ             

ΟΣΔ 76,1% 72,2% 68,7% 62,8% 56,8% 52,2% 

OLOs 23,9% 27,8% 31,3% 37,2% 43,2% 47,8% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ 
(εξαιποςμένος dial-up)             

ΟΣΔ 71,1% 69,0% 66,8% 61,9% 56,4% 52,0% 

OLOs 28,9% 31,0% 33,2% 38,1% 43,6% 48,0% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη αζξνηζηηθά ηνλ φγθν ησλ αζηηθψλ, ησλ ππεξαζηηθψλ, ησλ θιήζεσλ 

απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη ησλ δηεζλψλ θιήζεσλ. Οη ηέζζεξηο (4) πξναλαθεξζέληεο ηχπνη 

θιήζεσλ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη φπσο έρεη ήδε ιερζεί (βι. „Δπηινγή θαη Πξνεπηινγή Φνξέα‟ ζηελ 

Δλφηεηα 2.2.), απνηεινχλ ηνπο κνλαδηθνχο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ δχλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ.  

Βάζεη ηνπ Πίλαθαο 6 θαησηέξσ, απφ ην 2007 παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλδξνκεηέο έκκεζεο πξφζβαζεο (ΔΦ/ΠΦ), ελψ 

αληίζεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο απφ ζπλδξνκεηέο άκεζεο πξφζβαζεο. 

Ζ κείσζε ηεο θίλεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ δελ θαίλεηαη σζηφζν λα νδήγεζε ζε 

ηζνδχλακε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, παξά ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ γηα ηελ παξνρή άκεζεο πξφζβαζεο. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί, πνπ αξρηθά εηζήιζαλ ζηελ αγνξά κέζσ ΔΦ/ΠΦ, άξρηζαλ λα 
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επελδχνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ θαη λα κεηαθέξνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο 

ηνπο απφ ηελ έκκεζε ζηελ άκεζε πξφζβαζε. Ζ παξνπζία ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ΑΠΣΒ θαη ε πξνζθνξά εθπησηηθψλ παθέησλ πνπ 

παξέρνπλ απεξηφξηζηεο θιήζεηο (π.ρ., αζηηθέο/ππεξαζηηθέο θαη δηεζλείο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πξννξηζκνχο) έλαληη ελφο ζηαζεξνχ πάγηνπ ηέινπο, δεκηνχξγεζε αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο πνπ έσο ηφηε πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο κέζσ ΔΦ/ΠΦ θαη δελ είραλ επελδχζεη 

ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν.  

Πίνακαρ 6: Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν κλήζευν (αζηικέρ, ςπεπαζηικέρ, από ζηαθεπό ζε κινηηό και 

διεθνείρ), μεπίδια αγοπάρ (βάζει όγκος), εηήζια μεηαβολή ηος όγκος και % εηήζια μεηαβολή ηος όγκος, για 

άμεζα και έμμεζα ζςνδεδεμένοςρ ζςνδπομηηέρ 

Όγκος κλήζεων 

(ζε εκαηομ. 

λεπηά) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΟΤΕ 13.799.726.001 13.557.697.357 13.263.574.276 12.110.758.988 10.717.675.987 9.805.886.532 

OLOs 

(άμεση+έμμεση) 
6.113.403.268 6.336.393.272 6.720.651.326 7.538.181.978 8.365.757.915 9.119.996.196 

OLOs- άμεση 

πρόσβαση  
991.212.118 3.183.588.168 4.938.724.290 6.461.852.371 7.572.941.197 8.666.399.854 

OLOs- έμμεση 

πρόσβαση 
5.122.191.150 3.152.805.104 1.781.927.036 1.076.329.607 792.816.718 453.596.342 

Σύνολο (άμεση 

+έμμεση) 
19.913.129.269 19.894.090.629 19.984.225.602 19.648.940.966 19.083.433.902 18.925.882.728 

Μερίδια 

αγοράς 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΟΤΕ 69,3% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 51,8% 

OLOs 
(άμεση+έμμεση) 

30,7% 31,9% 33,6% 38,4% 43,8% 48,2% 

OLOs- άμεση 

πρόσβαση  
5,0% 16,0% 24,7% 32,9% 39,7% 45,8% 

OLOs- έμμεση 
πρόσβαση 

25,7% 15,8% 8,9% 5,5% 4,2% 2,4% 

Σύνολο (άμεση 

+έμμεση) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Εηήζια 

μεηαβολή ηοσ 

όγκοσ (ζε 

εκαηομ. λεπηά)   2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

ΟΤΕ   -242.028.644 -294.123.081 -1.152.815.288 -1.393.083.001 -911.789.455 

OLOs 

(άμεση+έμμεση) 
  222.990.004 384.258.054 817.530.652 827.575.937 754.238.281 

OLOs- άμεση 

πρόσβαση  
  2.192.376.050 1.755.136.122 1.523.128.081 1.111.088.826 1.093.458.657 

OLOs- έμμεση 

πρόσβαση 
  -1.969.386.046 -1.370.878.068 -705.597.429 -283.512.889 -339.220.376 

Σύνολο (άμεση 

+έμμεση) 
  -19.038.640 90.134.973 -335.284.636 -565.507.064 -157.551.174 

% Εηήζια 

μεηαβολή ηοσ 

όγκοσ   2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

ΟΤΕ   -1,8% -2,2% -8,7% -11,5% -8,5% 

OLOs 

(άμεση+έμμεση) 
  3,6% 6,1% 12,2% 11,0% 9,0% 

OLOs- άμεση 

πρόσβαση  
  221,2% 55,1% 30,8% 17,2% 14,4% 

OLOs- έμμεση   -38,4% -43,5% -39,6% -26,3% -42,8% 
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πρόσβαση 

Σύνολο (άμεση 
+έμμεση) 

  -0,1% 0,5% -1,7% -2,9% -0,8% 

εκεηψζεηο: (1) Οη θιήζεηο κέζσ θαξηψλ εμαηξνχληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. 

2.3 Οπιζμόρ σεηικήρ Αγοπάρ 

2.3.1 Πιαίζην 

χκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη ηηο 

ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 

νξηζκνχ αγνξψλ φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 42 απηνχ (ηνπ Νφκνπ 4070/2012). Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά ηφζν ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε Αλαζεσξεκέλε 

χζηαζε φζν θαη ηπρφλ πξφζζεηεο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ δχλαηαη λα νξίζεη ε ΔΔΣΣ. χκθσλα 

κε ην Νφκν 4070/2012, ε ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηε χζηαζε, θαζψο θαη ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 

 

Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο 

ελαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, ηεο ηηκήο ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη 

ηε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηα ελ ιφγσ πξντφληα.  

Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ εληνπίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηηκνινγηαθή 

πξαθηηθή ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ, ε 

ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππφςε ηεο κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ SSNIP test, φπνπ 

είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα εθαξκνζηεί. Με βάζε ην ελ ιφγσ ηεζη, κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή 

έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ζπληζηά ρσξηζηή ζρεηηθή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο 
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πάξνρνο κπνξνχζε λα επηβάιεη κηα κηθξή αιιά νπζηψδε (έσο θαη 10%), κε πξνζσξηλή 

αχμεζε ηηκήο πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο, κε 

ζπλέπεηα ε αχμεζε ηεο ηηκήο λα απνβεί θεξδνθφξνο. Ο νξηζκφο ηεο αγνξάο εμεηάδεη ηελ 

πηζαλή αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο πειαηψλ (φρη νξηαθψλ), δειαδή φρη 

απαξαηηήησο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ. 

Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ, 

ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ 

γεηηνληθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο. 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ην εχξνο ησλ θαηάιιεισλ αγνξψλ ιηαληθήο γηα ηελ παξνρή δεκφζηα 

δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξέο «θιήζεσλ»). ην πιαίζην 

απηφ, έιαβε ππφςε ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ιηαληθήο, ηελ αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ θαη ην ηζηνξηθφ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ζηηο δπλεηηθά αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο. 

Δλφςεη ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο, ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ αγνξάο έρεη εμεηάζεη ηα εμήο ζεκεία πνπ 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο πξντφλησλ; 

 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ; 

 Αλήθνπλ νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ;  

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο πξνο θηλεηφ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο 

θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ ίδηα 

ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ; 

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο VoIP ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά; 
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 Τπάξρνπλ ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γηα νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο; 

 

2.3.2 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ; 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

νξηζκφ ρσξηζηψλ αγνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ. ην πιαίζην απηφ ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

θαη ηεο πξνζθνξάο.  

2.3.2.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εθηηκά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη θαηαλαισηέο 

πξνηίζεληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ππφ εμέηαζε ππεξεζία κε άιιεο ππεξεζίεο.  

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί  φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, νη πειάηεο 

ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (δει. ε 

πξφζβαζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο). Δπηπιένλ, είλαη 

απίζαλν φηη έλαο πειάηεο ζα απνθηνχζε πξφζβαζε ρσξίο λα επηζπκεί ηελ απφθηεζε 

ππεξεζηψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. 

Έσο ηελ εηζαγσγή ηεο επηινγήο θαη πξνεπηινγήο θνξέα ην έηνο 2002, ε πξφζβαζε θαη νη 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο παξέρνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπλδπαζηηθά. Πξφζβαζε θαη 

θιήζεηο, αλ θαη παξνπζηάδνληαλ σο μερσξηζηέο ππεξεζίεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο, παξέρνληαλ 

απφ ηνλ ΟΣΔ σο κηα δέζκε ππεξεζηψλ. Ζ επηινγή θαη ε πξνεπηινγή θνξέα έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ πξφζβαζε 

απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν πάξνρν αιιά γηα ηηο θιήζεηο ηνπο (είηε επί ηε βάζεη ηεο θάζε 
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πξαγκαηνπνηνχκελεο θιήζεο είηε γηα φιεο ηηο θιήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε 

θαηεγνξία θιήζεσλ) λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο. Οη ελ ιφγσ θιήζεηο εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν ηνπ παξέρνληνο ηελ πξφζβαζε 

παξφρνπ θαη δξνκνινγνχληαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

παξφρνπ. 

Σν 2006, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο αλάιπζεο ιηαληθήο αγνξάο ζηαζεξήο πξφζβαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΔΣΣ, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε παξνρήο Υνλδξηθήο 

Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (ΥΔΓ), πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα 

«κεηαπσινχλ» νπζηαζηηθά ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΠΦ. Έηζη, ελψ νη 

ελαιιαθηηθνί δελ έρνπλ ηνλ ηερληθφ ή ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο ζχλδεζεο πξφζβαζεο, σζηφζν 

είλαη ζε ζέζε λα ηηκνινγνχλ ηνλ πειάηε ηφζν γηα ηηο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί κέζσ ΠΦ, 

φζν θαη γηα ηε ζχλδεζε πξφζβαζεο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ θαη απηνί (θαη‟ 

αλαινγία κε ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο) «εληαία ηηκνιφγεζε» ζηνπο ζπλδξνκεηέο 

ηνπο.  

Oη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο παξέρνληαη επίζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν (ίδηα κέζα) ή κέζσ ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ 

αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν 

ελαιιαθηηθφο πάξνρνο έρεη ηνλ πιήξε ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο γξακκήο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 

ηνπ, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε πξφζβαζε ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο. Τπάξρεη ζπλεπψο 

δεζκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ε νπνία δηαηεξεί ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.  

Αξηζκνί Πειαηψλ 

Σα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ ππνδεηθλχνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ  θαηαλαισηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο παξακέλεη 

πςειφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φπσο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηνλ  



 

 

36 

Πίλαθαο 7 ζηα ηέιε ηνπ 2006 ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιάκβαλαλ 

ηνπιάρηζηνλ26 955 ρηιηάδεο ρξήζηεο, ελψ πξφζβαζε κφιηο 12 ρηιηάδεο. ηα ηέιε ηνπ 2012, νη 

ζπλδξνκεηέο πνπ ιάκβαλαλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ 1,9 εθαηνκκχξηα ελψ απηνί πνπ ιάκβαλαλ πξφζβαζε πεξίπνπ 1,84 

εθαηνκκχξηα.  

Δπίζεο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 ην 66% θαη ην 62,4% αληίζηνηρα ησλ ζπλδξνκεηψλ 

ζηαζεξήο πξφζβαζεο ιάκβαλαλ ππεξεζία ιηαληθήο πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ (βι.  

Πίλαθαο 7), ελψ γηα ην 2012 ην πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ ηνπ ΟΣΔ εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαλ ζην 

52,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν (βι. Πίλαθα 5(β)). Αληίζηνηρα, ην 

2007 ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηε ιηαληθή πξφζβαζε ήηαλ πάλσ απφ 95% ελψ ζηηο 

θιήζεηο 76,1%. Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 6, ην 2,4% ηνπ φγθνπ ησλ 

βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ (αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ, θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη 

δηεζλψλ) πξνήιζε ην 2012 απφ ηνπο έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο. 

 

Πίνακαρ 7: ηαθεπέρ Γπαμμέρ Ππόζβαζηρ, γπαμμέρ ΠΦ και μεπίδιο αγοπάρ ηος OTE βάζει ηυν γπαμμών 

ππόζβαζηρ 

  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2012 

Γξακκέο ΟΣΔ 

ρσξίο ΥΔΓ 
5.382.325 5.095.282 4.664.461 4.267.773 3.784.911 3.349.216 

3.180.055 

 
3.062.308 

Πιήξεο ΑΠΣΒ 12.176 232.582 589.234 937.878 1.346.498 1.642.183 1.730.529 1.779.852 

ΥΔΓ - - - 42.405 71.883 82.091 
68.017 

 
63.964 

χλνιν ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο (OTE, 

Πιήξεο ΑΠΣΒ, 

ΥΔΓ) 

5.394.501 5.327.864 5.253.695 5.248.056 5.203.292 5.073.490 4.978.601 4.906.124 

                                                

26 ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζπλδξνκεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 
θιήζεσλ κέζσ ΔΦ 
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Μεξίδην αγνξάο 

ηνπ OTE βάζεη 

ησλ ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 66,0% 63,9% 62,4% 

ΠΦ (πεξηιακβάλεη 

ΥΔΓ) 
955.538 788.729 502.546 276.103 203.824 183.228 138.479 121.838 

 

Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη, παξά ηελ θνηλή πξαθηηθή ζχδεπμεο 

(bundling) ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θιήζεσλ, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αληαγσληζηηθή δπλακηθή. 

Σπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο (bundles)  

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλδπαζηηθέο πξνζθνξέο (bundles), ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο 

ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ θαηά 

ηελ εμέηαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο. Πξάγκαηη, ζηελ ελφηεηα 3.2 ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο 

ηεο χζηαζεο, ε Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη φηαλ νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ 

ππεξεζίεο απφ έλα πξνκεζεπηή, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο, ε ζπλδπαζηηθή 

πξνζθνξά «κπνξεί λα απνηειεί ηελ ζρεηηθή αγνξά πξντφληνο». Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε “…in the presence of a small but significant non-transitory increase in 

price there is evidence that a sufficient number of customers would “unpick” the bundle and 

obtain the service elements of the bundle separately, then it can be concluded that the 

service elements constitute the relevant markets in their own right and not the bundle27.  

Δπηπιένλ, ην BEREC εμέδσζε αλαθνξά ην 2010 αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ζηνλ νξηζκφ αγνξψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο28. χκθσλα κε ηελ 

ελ ιφγσ αλαθνξά «It is possible that there is a separate market for each individual service, 

                                                

27 «…ζηελ πεξίπησζε κηαο κηθξήο αιιά νπζηψδεο, κε πξνζσξηλήο αχμεζεο ηηκήο πάλσ απφ ην 
αληαγσληζηηθφ επίπεδν, αλ πξνθχςεη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ ζα «δηαρψξηδε» ηελ 
ζπλδπαζηηθή πξνζθνξά θαη ζα αγφξαδε ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλδπαζηηθή 
πξνζθνξά μερσξηζηά, ηφηε κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο 
ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο εκπίπηνπλ απφ κφλεο ηνπο ζε ζρεηηθέο αγνξέο θαη φρη ε ζπλδπαζηηθή 
πξνζθνξά. 

28 BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market definition, December 2010 [BoR (10) 
64] 
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and that bundles should be considered part of these individual markets. This may be the case 

where a hypothetical monopolist of the bundle is unable to maintain price profitably above the 

competitive level without consumers unpicking the bundle but where the availability of 

bundles constrains the ability of a hypothetical monopolist of an individual service to maintain 

prices profitably above the competitive level»29.  

Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζε εθαξκνγή ηνπ SSNIP test γηα ηηο ηξεηο δεκνθηιέζηεξεο30, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιιεη ν ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ γηα ην Γεθέκβξε ηνπ 2012, ζπλδπαζηηθέο 

πξνζθνξέο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ SSNIP test ε ΔΔΣΣ 

αμηνπνίεζε ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπ λα παξέρεη 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα εγθξηζέληα παθέηα/πξνζθνξέο. Απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο ΔΔΣΣ πξνέθπςε φηη ε δαπάλε γηα ηελ κεκνλσκέλε αγνξά ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηηο ηηκέο ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ θαη ζπλεπψο 

κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ αζθεί πίεζε 

ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ (θαη αληίζηξνθα). Με 

βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηα 

ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κεκνλσκέλα (δει. ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε).  

Τηκνιφγεζε 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσλίαο. πλεπψο, είλαη αξθεηά ζαθέο φηη νη πειάηεο δελ δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε ηεο κίαο ππεξεζίαο κεηαζηξεθφκελνη ζε, ή απνθηψληαο πεξηζζφηεξε 

απφ, ηελ άιιε ππεξεζία, δειαδή δελ πξφθεηηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε πάλσ απφ 

                                                

29 «είλαη δπλαηφ, λα ππάξρεη κηα μερσξηζηή αγνξά αλά κεκνλσκέλε ππεξεζία θαη νη ζπλδπαζηηθέο 
πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ησλ αγνξψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ. Απηή 
κπνξεί λα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο 
αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη ηε ηηκή θεξδνθφξν πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν ρσξίο νη θαηαλαισηέο 
λα δηαρσξίζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο αιιά φπνπ ε δηάζεζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ 
πξνζθνξψλ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ κηαο κεκνλσκέλεο 
ππεξεζίαο λα δηαηεξήζεη ηε ηηκή θεξδνθφξν πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν.        

30 Όινη νη ππνινγηζκνί πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο εκπηζηεπηηθφ  
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ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο απνθηψληαο ππεξεζίεο θιήζεσλ (θαη 

αληηζηξφθσο). 

2.3.2.2 Τπνθαηάζηaζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο  

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο εμεηάδεη εάλ άιινη πάξνρνη, πέξα απφ 

απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία, ζα κεηαζηξέθνληαλ (βξαρππξφζεζκα) ζηελ 

πξνζθνξά ππνθαηάζηαησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε ζεκαληηθά πξφζζεηα 

θφζηε. Όηαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, ε 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Σν γεγνλφο φηη 

έλαο θνξέαο κπνξεί λα δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη αδηάθνξν φηαλ απαηηείηαη ζεκαληηθή πξφζζεηε επέλδπζε 

γηα ηελ θεξδνθφξν είζνδν ζηελ αγνξά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.  

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο αθελφο θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θσλεηηθήο 

ηειεθσλίαο αθεηέξνπ, απαηηνχληαη μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο/ππεξεζίεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο, σο αληαπφθξηζε ζε κηα 

αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή, έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ππνδνκέο πξφζβαζεο είηε ηδηφθηεηεο είηε 

κηζζσκέλεο (π.ρ., ΑΠΣΒ, απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα («dedicated capacity»)), είηε 

κεηαπσινχκελεο (π.ρ., ΥΔΓ). Σα πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ ήδε ιακβάλεη έλαο ελαιιαθηηθφο 

πάξνρνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (π.ρ., εθθίλεζε κε ΠΦ), δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο. 

Παξνκνίσο, έλαο ππνζεηηθφο πάξνρνο πξφζβαζεο πνπ νπζηαζηηθά δελ ειέγρεη ή δηαζέηεη 

ππνδνκέο πξφζβαζεο (π.ρ., έλαο θνξέαο πνπ κεηαπσιεί πξφζβαζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ππεξεζία ρνλδξηθήο φπσο ε ΥΔΓ) ρξεηάδεηαη αθ‟ ελφο πξντφληα ρνλδξηθήο φπσο ε ΔΦ/ΠΦ 

θαη ε ζρεηηθή εθθίλεζε θιήζεσλ θαη αθ‟ εηέξνπ εθηελή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη θίλεηξν λα μεθηλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο.  

Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο. 

Τηκνιφγεζε 
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Ζ θξίζηκε εξψηεζε είλαη θαηά πφζνλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πνπ απαηηείηαη λα 

αλαιεθζεί απφ έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν πξφζβαζεο θαη έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν ηειεθσλίαο, 

αληίζηνηρα, είλαη ηέηνην πνπ ζα κεηαζηξέθνληαλ ζηελ παξνρή ηεο άιιεο ππεξεζίαο ζε 

πεξίπησζε ηηκνινγηαθήο αχμεζεο έσο θαη 10% πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν. Δίλαη 

ζαθέο φηη κέζα ζε κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ επθνιηψλ 

πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ειέγμνπλ (π.ρ., ΑΠΣΒ, ΥΔΓ) σο αληαπφθξηζε ζε κηα 

ηέηνηα αχμεζε. ε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο δηαηίζεληαη ζε 

θνζηνζηξεθείο ηηκέο, έλαο πθηζηάκελνο πάξνρνο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο μεθηλψληαο λα παξέρεη 

ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο. Βέβαηα πάληνηε απαηηείηαη ν ππνζεηηθφο απηφο πάξνρνο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εθηελή δηαζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.  

Σσμπέραζμα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη φρη ππνθαηάζηαηεο. Δπνκέλσο, δελ αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά.  

2.3.3 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ; 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ χπαξμε 

ρσξηζηψλ αγνξψλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

2.3.3.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θξίλεη  φηη ππάξρεη κηα αγνξά γηα ππεξεζίεο θηλεηήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο θιήζεηο θηλεηήο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ ππεξεζίεο 

ζηαζεξήο. Ζ θχξηα ιεηηνπξγηθή δηαθνξά αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ελππάξρεη ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θηλεηήο. Δλψ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ ήδε ηελ παξνρή παξφκνησλ 
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ππεξεζηψλ31 είηε σο ζηαζεξέο είηε σο θηλεηέο ππεξεζίεο, νη ζηαζεξέο ππεξεζίεο δελ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θηλεηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ελδέρεηαη λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κφλν 

πξνο ηελ κία θαηεχζπλζε, δειαδή κε ηελ ππνθαηάζηαζε ζηαζεξψλ θιήζεσλ απφ θηλεηέο 

ππεξεζίεο.  

Παξά ηελ πηζαλή ππνθαηάζηαζε πξνο ηε κία θαηεχζπλζε, νη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο (π.ρ. ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ) 

παξακέλνπλ. 

χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Καηαλαισηψλ Ηνπλίνπ 2012 πνπ δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ΔΔΣΣ32, ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ θαηνρή θαη ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, ζεσξνχλ ηελ „πνηφηεηα ηεο θιήζεο‟33 ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα θάλνπλ κία θιήζε απφ ζηαζεξφ ή απφ 

θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Ζ „πνηφηεηα θιήζεο‟ παξνπζηάδεηαη σο ν 

δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο εξσηεζέληεο κεηά ηελ „ρξέσζε ηεο θιήζεο‟, 

ηελ νπνία αληίζηνηρα ζεσξεί ζεκαληηθή ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ πνηφηεηα πνπ 

αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

παξάγνληα „επθνιία‟  (ν νπνίνο θξίζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ην 84%), ηνπο „ιφγνη 

πγείαο‟ (αληίζηνηρα 81%) θαη ηελ „αζθάιεηα επηθνηλσλίαο/ δηαζθάιηζε απνξξήηνπ‟ (80%). 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηνπο εξσηεζέληεο µε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν ην 57% (έλαληη 55% 

ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2009) ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε φηη „φζνλ αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ην ιφγν ρξήζεο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δελ ππάξρεη 

άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε πέξα απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσλία‟. Με ηελ πξφηαζε απηή 

δηαθψλεζε ην 18% (έλαληη 25% ην 2009), ελψ ην 24% (20% ην 2009) δελ πήξε ζαθή 

ζέζε. Δπίζεο, ην 51% (έλαληη 53% ην 2009) ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ 

ηειέθσλν δελ πηζηεχεη φηη νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ην ζηαζεξφ ηειέθσλν, ελψ ην 20% (έλαληη 23% ην 2009) δήισζε φηη ην πηζηεχεη.  

                                                

31  Π.ρ. ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

32 εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα αθνξνχζε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη 
δηελεξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Metron Analysis, κε ηελ κνξθή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα λνηθνθπξηά 
ησλ εξσηψκελσλ (έλαο εξσηψκελνο αλά λνηθνθπξηφ, ηνλ Ηνχλην 2012, ζε παλειιαδηθφ δείγκα 2004 αηφκσλ, 
ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ). 

33 Ο φξνο „πνηφηεηα θιήζεο‟ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο θιήζεο ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. 
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πλεπψο, είλαη ζαθέο φηη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ππάξρεη ε αληίιεςε ηεο χπαξμεο 

ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ζπλδέζεσλ/ θιήζεσλ. 

Οη δχν απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

(Vodafone θαη Cosmote) πξνζθέξνπλ, ε κία απφ ην 2007 θαη ε άιιε απφ ην 2008 ππεξεζίεο 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone). Οη ππεξεζίεο απηέο, κέζσ κηαο θάξηαο 

SIM θαη κε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνζθέξνπλ ζηνλ ζπλδξνκεηή ηε 

δπλαηφηεηα, εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (νηθηαθή δψλε), λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο ζε ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζε ηηκέο ζπγθξίζηκεο κε ηηο 

ηηκέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ. Σνπ επηηξέπνπλ επίζεο λα ιακβάλεη θιήζεηο κέζσ ελφο 

ζηαζεξνχ γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ.  

Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο 

(Homezone) εθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζηε πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, 

παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη 

εμήο: 

 Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεξρφκελσλ θιήζεσλ απφ ην ζπλδξνκεηή Homezone, 

δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ θαινχκελν ν ζηαζεξφο γεσγξαθηθφο ηνπ αξηζκφο, αιιά είηε 

εκθαλίδεηαη ν θηλεηφο αξηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή Homezone είηε γίλεηαη απφθξπςε 

αξηζκνχ. 

 Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ ππεξεζία Homezone 

απαηηνχλ ζπλερή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα ε ππεξεζία λα κε 

ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  

 Γελ παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο fax, θιήζεηο ζπζηεκάησλ 

ζπλαγεξκνχ.   

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή επηβαξχλεηαη κε ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Ζ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη εθηθηή αιιά απνηειεί επί ηνπ 

παξφληνο αθξηβφηεξε ιχζε απφ ην ADSL  
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Απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Homezone έσο ζήκεξα ε ρξήζε ηνπο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ 

χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Homezone θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.  

O αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ έρεη εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο Homezone παξακέλεη αξθεηά 

κηθξφο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 8 νη ζπλδξνκέο Homezone αλέξρνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 

2012 ζηηο 153 πεξίπνπ ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 3,1% πεξίπνπ ησλ ζηαζεξψλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο. 

Πίνακαρ 8: ςνδπομέρ Homezone (ζε εκαηομ.) 

  31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

πλδξνκέο 

Homezone 

(ζε εθαηνκ) 

0,099 0,187 0,178 0,140 0,144 0,153 

Αξηζκφο 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

(ζε 

εθαηνκ.) 

5,328 5,254 5,248 5,203 5,073 4,906 

πλδξνκέο 

Homezone 

σο % ησλ 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

1,9% 3,6% 3,4% 2,7% 2,8% 3,1% 

Πεγή: EETT 

Αληίζηνηρα, ε θίλεζε Homezone πνπ εθθηλεί εληφο ηεο νηθηαθήο δψλεο είλαη ηάμεο κηθξφηεξε 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ θίλεζε πνπ εθθηλεί απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ  

 

 

Πίλαθαο 9 θαησηέξσ, ν φγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ Homezone ην 2011 αληηζηνηρεί ζην 

1,8% ηνπ φγθνπ ησλ αληίζηνηρσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν. 
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Πίνακαρ 9: Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν κλήζευν (on-net, off-net, ππορ ζηαθεπό, διεθνείρ) πος εκκινούν 

από Homezone ηηλέθυνο (ζε εκαηομ.λεπηά)  

Πεγή: EETT 

Εμέιημε ηνπ φγθνπ θίλεζεο θιήζεσλ  

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ εμέιημε ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ 

ζηαζεξφ θαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ησλ 

θιήζεσλ απφ θηλεηφ θαη αληίζηξνθα. Ζ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ 

πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ θαη απφ ζηαζεξφ παξνπζηάδεηαη ζηνπο δχν παξαθάησ πίλαθεο. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Όγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ (on-net, off-net, πξνο 

ζηαζεξφ, δηεζλείο) πος 

εκκινούν από Homezone 

ηηλέθυνο (ζε εθαηνκ.ιεπηά)  

121 455 546 408 347 347 

Όγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ (αζηηθέο, 

ππεξαζηηθέο, πξνο θηλεηφ, 

δηεζλείο) πος εκκινούν από 

ζηαθεπό ηηλέθυνο (ζε 

εθαηνκ.ιεπηά) 

19.913 19.894 19.984 19.648 19.083 18.926 

Όγθνο βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ Homezone σο % ηνπ 

φγθνπ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 

0,6% 2,3% 2,7% 2,1% 1,8% 1,8% 
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Πίνακαρ 10: Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν κλήζευν (κλήζειρ ενηόρ δικηύος, κλήζειρ εκηόρ δικηύος, κλήζειρ 

ππορ ζηαθεπό και διεθνείρ κλήζειρ) πος εκκινούν από κινηηό ηηλέθυνο (ζε εκαηομ. λεπηά) 

Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν 

κλήζευν πος εκκινούν από 

κινηηό ηηλέθυνο (ζε εκαηομ. 

λεπηά) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Κιήζεηο εληφο δηθηχνπ (on-net) 9.063 12.247 15.700 19.848 21.746 

Κιήζεηο εθηφο δηθηχνπ (off-net) 5.094 5.211 4.733 4.137 3.609 

Κιήζεηο πξνο ζηαζεξφ (OTE θαη 

ελαιιαθηηθνί) 2.009 2.422 2.533 2.418 2.267 

Κιήζεηο πξνο δηεζλείο πξννξηζκνχο 417 583 616 526 708 

ύνολο 16.583 20.462 23.582 26.929 28.329 

Πεγή: EETT 

Πίνακαρ 11: Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν κλήζευν (αζηικέρ, ςπεπαζηικέρ, από ζηαθεπό ζε κινηηό και 

διεθνείρ) πος εκκινούν από ζηαθεπό ηηλέθυνο (ζε εκαηομ. λεπηά) 

Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν 

κλήζευν πος εκκινούν από 

ζηαθεπό ηηλέθυνο (ζε εκαηομ. 

λεπηά) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Αζηηθέο θαη Τπεξαζηηθέο 16.898 16.968 17.141 16.697 16.228 

ηαζεξφ πξνο θηλεηφ 2.592 2.439 2.251 2.059 1.962 

Γηεζλείο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαξηψλ) 424 487 592 893 894 

ύνολο 19.913 19.894 19.984 19.649 19.083 

Πεγή: EETT 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 12, ελψ ππάξρεη έλαο ηζρπξφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ 

θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ (ηδίσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2010), ν ξπζκφο κείσζεο 

ησλ ιεπηψλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ δελ είλαη ηέηνηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδεζεί κε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2009 ν φγθνο ησλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ παξέκεηλε 

ζρεδφλ ακεηάβιεηνο, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-11 παξαηεξήζεθε κία κηθξή κείσζε34.  

                                                

34Γελ παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ην 2012 επεηδή ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο θιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 
ηειέθσλν δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκα 
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Πίνακαρ 12: Όγκορ ηυν βαζικών ηύπυν κλήζευν πος εκκινούν από ζηαθεπό και κινηηό ηηλέθυνο, εηήζια 

μεηαβολή, % εηήζια μεηαβολή  

Όγκορ βαζικών ηύπυν κλήζευν 

(ζε εκαηομ. λεπηά) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  16.583 20.462 23.582 26.929 28.329 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 19.913 19.894 19.984 19.649 19.083 

χλνιν 36.496 40.356 43.566 46.578 47.412 

Δηήζια Μεηαβολή (ζε εκαηομ. 

λεπηά) 
 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  
 

3.879 3.120 3.347 1.400 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 
 

-19 90 -335 -566 

χλνιν  3.860 3.210 3.012 834 

% Δηήζια Μεηαβολή  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  
 

23% 15% 14% 5% 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 
 

0% 0% -2% -3% 

χλνιν  11% 8% 7% 2% 

Πεγή: EETT 

Τηκνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζηνλ πειάηε κηα αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή 

ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ψζηε ν πειάηεο λα επηιέμεη λα θάλεη θιήζεηο κέζσ 

θηλεηνχ αληί γηα θιήζεηο κέζσ ζηαζεξνχ.  

Ζ ηηκή αλά ιεπηφ θιήζεο παξακέλεη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο 

ρξήζηεο ζα πξαγκαηνπνηνχζε θιήζεηο απφ ζηαζεξφ αληί γηα θιήζεηο απφ θηλεηφ. Καηά 

θαλφλα νη θιήζεηο απφ θηλεηφ πσινχληαη σο ηκήκα κηαο δεζκνπνηεκέλεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ηφζν ηα 

πξνπιεξσκέλα φζν θαη ηα ζπκβφιαηα) ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηα ιεγφκελα «δσξεάλ» 
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ιεπηά θιήζεσλ (κε δηάθνξνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ π.ρ. ην δίθηπν 

ηνπ θαινχκελν θιπ). Δπηπιένλ, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ν ΟΣΔ 

πξνζθέξνπλ αξθεηά εθπησηηθά παθέηα πνπ παξέρνπλ θιήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξή 

πξφζβαζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζίεο  ζηαζεξήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο) έλαληη ελφο πάγηνπ ηέινπο. Καζψο είλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ νη 

ηηκέο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο, ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επίζεο απέρεη απφ ηνλ λα είλαη άκεζε. 

πλεπψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο πειάηεο απνθηά ππεξεζίεο ζην πιαίζην ελφο 

δεζκνπνηεκέλνπ παθέηνπ κε ελζσκαησκέλν ρξφλν νκηιίαο, έρεη θίλεηξν λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πιήξσο απηά ηα ιεπηά νκηιίαο παξά λα θάλεη αληί απηψλ άιιεο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ 

αληίζηνηρα.  

Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε ζρεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ 

κπνξεί λα κελ είλαη ζαθήο γηα ηνπο πειάηεο. Σα δηαζέζηκα ηηκνινγηαθά παθέηα δελ 

ηηκνινγνχλ απαξαίηεηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ή δελ ην θάλνπλ κε ζπγθξίζηκν ηξφπν. Δπηπιένλ, 

νη «δσξεάλ» θιήζεηο θαη ηα εθπησηηθά παθέηα πεξηπιέθνπλ πεξαηηέξσ ηηο φπνηεο 

ηηκνινγηαθέο ζπγθξίζεηο κπνξεί λα επηδηψμνπλ λα θάλνπλ νη πειάηεο.  

Ωο απνηέιεζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο 

ηηκνιφγεζεο ζηε δήηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο. 

2.3.3.2 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη εάλ έλαο 

πάξνρνο θηλεηήο ζα αληαπνθξηλφηαλ άκεζα ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ 

απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν απφ έλα ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ζηαζεξψλ 

ππεξεζηψλ μεθηλψληαο λα παξέρεη ζηαζεξέο ππεξεζίεο θαη αληηζηξφθσο.  

Έλαο πάξνρνο θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή ηνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ. Ωζηφζν, ζα έπξεπε λα ην θάλεη 

ππφ φξνπο (ηδίσο ηηκνινγηαθνχο) πνπ θαζηζηνχλ ην ζπλνιηθφ παθέην ππνθαηάζηαην ησλ 

ζηαζεξψλ ππεξεζηψλ. Γηαθνξεηηθά, ε θηλεηή ππεξεζία ζα παξέκελε ζπκπιεξσκαηηθή, θαη φρη 

ππνθαηάζηαην, ησλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ.  
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Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε Vodafone θαη ε Cosmote δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηηο ππεξεζίεο 

Homezone, ε δηείζδπζε ησλ νπνίσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε θαη νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ελ 

ζπληνκία ζηελ Δλφηεηα 3.3.1. 

Αλ θαη ηα πξντφληα Homezone πξνζθέξνληαη ήδε ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα θηλεηά δίθηπα 

δηαζέηνπλ θάιπςε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη επαξθή ξαδηνθάιπςε εληφο ηεο νηθίαο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο. πλεπψο, γηα λα πξνζθέξνπλ νη 

πάξνρνη δηθηχσλ θηλεηψλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν ζε κηα κεγάιε πειαηεηαθή 

βάζε σο ππεξεζία αληαγσληζηηθή θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην δίθηπφ ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα 

ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο/ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηελ Δλφηεηα 3.3.1. Απηφ ζα 

απαηηνχζε, ηνπιάρηζηνλ, επελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ θαη, πηζαλφλ, ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ θεξαηψλ γηα λα εληζρπζεί ην ζήκα 

εληφο ησλ θηεξίσλ ζηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη 

θηλεηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο ππνδνκέο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο επί ηνπ παξφληνο δελ παξέρνπλ θάιπςε. Οη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη θηλεηήο 

θαηαζθεπάδνπλ ηα δίθηπά ηνπο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ πιεζπζκηαθή θαη φρη γεσγξαθηθή 

θάιπςε. Πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ έλα πιήξεο ζηαζεξφ δίθηπν πξφζβαζεο, ζα πξέπεη 

λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηα θελά ζηελ θάιπςε. 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επέλδπζε πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ θαζηζηνχλ απηή ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απίζαλε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο.  

Σπκπεξάζκαηα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο ιηαληθήο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ρνλδξηθήο πξνζθνξάο, δελ ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ 

θαη ησλ θιήζεσλ απφ θηλεηφ θαη ζπλεπψο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.  
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2.3.4 Αλήθνπλ νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ; 

ηνλ πξνεγνχκελν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ 

Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ είλαη 

ηέηνηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ έληαμε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θιήζεσλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ. ηνλ ηξίην γχξν αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη εάλ νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δηθαηνινγνχλ ηελ έληαμε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θιήζεσλ ζηελ ίδηα 

ζρεηηθή αγνξά.    

2.3.4.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Εήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη ζσζηφ λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά 

ηεο δήηεζεο μεθηλψληαο απφ ηελ ζηελφηεξε δπλαηή ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην φκσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην ή ζσζηφ λα νξηζηνχλ 

ζρεηηθέο αγνξέο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θαινχκελν αξηζκφ (αλ θαη ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη κηα θιήζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ 

κηα θιήζε ζε έλαλ άιιν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ). Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη πην ζσζηφ λα 

εμεηαζηεί εάλ νη θιήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (π.ρ. αζηηθέο θιήζεηο) πνπ 

παξέρνληαη ππφ ηζνδχλακνπο φξνπο είλαη ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ θιήζεσλ άιισλ 

θαηεγνξηψλ (π.ρ. ππεξαζηηθέο θιήζεηο) πνπ παξέρνληαη ππφ ηζνδχλακνπο φξνπο. 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα γηα ηνπο πειάηεο. Ζ ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

ππεξεζηψλ είλαη αλεπαξθήο γηα λα κπνξεί έλαο πειάηεο λα κεηαζηξαθεί θάλνληαο 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ 

κνλνπσιηαθφ πάξνρν αζηηθψλ θιήζεσλ (ή αληηζηξφθσο). 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο έλα πιήζνο δεζκνπνηεκέλσλ παθέησλ/εθπησηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηα νπνία πξνζθέξνπλ ππφ νκνηφκνξθνπο φξνπο ηηο ππεξεζίεο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ.  
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Τηκνιφγεζε 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή γηα ηηο 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ζα νδεγνχζε ηνπο πειάηεο 

λα κεηαζηξαθνχλ ζηηο αζηηθέο θιήζεηο (θαη αληηζηξφθσο). Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθήο 

ππνθαηάζηαζεο απνθιείεη απηή ηε κεηαζηξνθή. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ νη δχν 

ππεξεζίεο, ζην πιαίζην δεζκνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ, πξνζθέξνληαη ζηελ ίδηα ηηκή 

ην SSNIP ηεζη δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί. 

2.3.4.2 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο 

Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ παξνρή θσλεηηθψλ θιήζεσλ είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθή ηνπο ππνδνκή είηε κέζσ ηεο κίζζσζεο άιισλ ππνδνκψλ.   

Γελ ππάξρνπλ ηερληθνί ιφγνη πνπ λα απνηξέπνπλ έλαλ πάξνρν ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ λα 

παξέρεη θαη αζηηθέο θιήζεηο (ή αληηζηξφθσο). Γηα παξάδεηγκα, νη πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ 

θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο θιήζεσλ ρξεηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο εθθίλεζεο, ηνπ ηεξκαηηζκνχ, θαη 

ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ θέληξσλ. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη αζηηθέο θιήζεηο, έλαο 

πάξνρνο ρξεηάδεηαη ηηο ίδηεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηελ 

παξνρή ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ (θαη αληηζηξφθσο).  

Ωζηφζν, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηαμχ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ, εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ ηαθηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηε ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ, 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηερληθά δεηήκαηα φπσο ε κεηαγσγή θαη ηα ζεκεία παξνπζίαο θαζψο 

θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο (π.ρ. νη ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηνπηθή 

δηαζχλδεζε θαη ζηε δηαζχλδεζε αλσηέξνπ επηπέδνπ) θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ιηαληθήο.  

Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη έλαο πάξνρνο αζηηθψλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ θαηά 

10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. Αλ θαη έλαο πάξνρνο ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ 

δελ ζα ζηξεθφηαλ ζεσξεηηθά ζηελ παξνρή αζηηθψλ θιήζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δχν 

ππεξεζίεο (αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο) παξέρνληαη ππφ νκνηφκνξθνπο φξνπο 

ηηκνιφγεζεο δελ ζα είρε ιφγν λα κελ ζηξαθεί. Αμίδεη λα αλαθεξζεί άιισζηε  φηη φινη νη 
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πάξνρνη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ παξνρή 

αζηηθψλ θιήζεσλ θαη επί ηνπ παξφληνο πξνζθέξνπλ αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο είηε 

ρσξηζηά είηε σο δεζκνπνηεκέλε ππεξεζία (ε νπνία απνηειεί ηελ βαζηθή θαη πην 

δηαθεκηδφκελε ππεξεζία γηα φινπο ηνπο παξφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΣΔ). 

Σπκπέξαζκα 

Βαζηδφκελε ζηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη αζηηθέο 

θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ.  

2.3.5 Αλήθνπλ νη Κιήζεηο πξνο Κηλεηφ ζηελ ίδηα ρεηηθή Αγνξά Πξντφλησλ κε ηηο 

αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο.  

2.3.5.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Μία θιήζε απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη κία αζηηθή ή ππεξαζηηθή 

θιήζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιείηαη ν ίδηνο ηειηθφο ρξήζηεο. Ζ απφθαζε ηνπ 

ζπλδξνκεηή εάλ ζα θαιέζεη έλαλ άιιν ζπλδξνκεηή ζην θηλεηφ ή ζην ζηαζεξφ ηνπ ηειέθσλν 

ζα βαζηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηηκή ησλ δχν ππεξεζηψλ. 

  

 

Τηκνιφγεζε 

Ζ ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηνπ 3νπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο Αγνξάο Σεξκαηηζκνχ Φσλεηηθψλ Κιήζεσλ 

ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, θαζφξηζε ηέιε ηεξκαηηζκνχ γηα ηα δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν Πίλαθαο 1335: 

                                                

35 ΑΠ ΔΔΣΣ 675/10/11-12-2012 (ΦΔΚ3330/Β/2012), 
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Πίνακαρ 13: Σέλη ηεπμαηιζμού κινηηήρ 

Υπονική πεπίοδορ 1/1/2013-31/12/2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2015- 

ΣΣΚ (c€/min) 1,269 1,168 1,099 

 

Σα ελ ιφγσ ηέιε ηεξκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ απηά πνπ είραλ θαζνξηζζεί 

ζην πιαίζην ηνπ 2νπ γχξνπ αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή-ζηφρνπ γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ 

θηλεηήο γηα ηελ 1.1.2011 ήηαλ 4,95 c€/min. Σν ηέινο ηεξκαηηζκνχ ησλ θιήζεσλ ζε θηλεηά 

δίθηπα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θφζηνπο ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη 

ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη ε ελ ιφγσ κείσζε (ηεο ηάμεσο ηνπ 75% κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 

2013) ζα επεξεάζεη ηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ. 

Πξάγκαηη, νη ηηκέο ηνπ ΟΣΔ γηα θιήζεηο πξνο θηλεηφ κεηψζεθαλ απφ 0,1054€/ιεπηφ 36 (ηηκή 

Μαΐνπ 2011) ζε 0,06161 €/ιεπηφ 37 (ηηκή Απξηιίνπ 2013). Αληίζηνηρα, ε ηηκή ηεο ππεξαζηηθήο 

θιήζεο έρεη παξακείλεη ζηαζεξή, απφ ην Μάην ηνπ 2011, ζε  0,06765 €/ιεπηφ38. πλεπψο, νη 

ηηκέο ηνπ ΟΣΔ γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά είλαη πιεφλ ζπγθξίζηκεο κε εθείλεο ησλ ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ.   

Μέρξη πξφζθαηα νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απνηεινχζαλ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο 

θιήζεσλ ησλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε εθπησηηθά παθέηα ηφζν απφ 

ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα θιήζεηο πξνο θηλεηά, ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ 

νκηιίαο πξνο θηλεηά πνπ εκπεξηέρεηαη είλαη πεξηνξηζκέλνο, ζε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ 

αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν θίλεζεο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Ζ εηαηξεία 

Forthnet ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 εηζήγαγε ζηελ αγνξά έλα δεζκνπνηεκέλν παθέην πνπ 

                                                

36 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23% 

37 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23% 

38 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Σηο Κπξηαθέο ε ηηκή είλαη 0,03198 €/ιεπηφ 
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πεξηιακβάλεη απεξηφξηζηεο θιήζεηο πξνο ζηαζεξά θαη πξνο θηλεηά39. Δπηπξνζζέησο, ε 

εηαηξεία Forthnet, ζηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θιήζεηο πξνο θηλεηφ, 

εθαξκφδεη εληαία ηηκή γηα ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ θαη ηηο θιήζεηο πξνο ζηαζεξφ (ήηνη 0,0299 

€/ιεπηφ). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο ζηαζεξφ δελ είλαη πιένλ ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θζελφηεξεο απφ ηηο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη ζπλεπψο ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε ππνζεηηθή αχμεζε θαηά 10% ησλ ηηκψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ππνθαζηζηψληαο ηηο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο κε θιήζεηο πξνο θηλεηφ. 

2.3.5.2 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη επηθεξδψο ηηο ηηκέο ηνπ θαηά 10% πάλσ απφ ην 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά νη πάξνρνη ζηαζεξψλ πξνο θηλεηά 

(θαη αληηζηξφθσο).   

Σέηνηνη πηζαλνί λενεηζεξρφκελνη ήδε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο (κέζσ 

ηεο πθηζηάκελεο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ 

παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, ην θφζηνο ηεο εηζφδνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

πηζαλφλ ζα είλαη εθηθηφ βξαρππξφζεζκα. 

2.3.5.3 πκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη νη αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο είλαη ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 

                                                

39 Γηα ηηο απεξηφξηζηεο θιήζεηο πξνο θηλεηά ηζρχεη πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο 720 ιεπηά κε βήκα ρξέσζεο 

αλά ιεπηφ. Μεηά ηε θαηαλάισζε ησλ 720 ιεπηψλ αλά κήλα, νη θιήζεηο ρξεψλνληαη κε 0,0299€/ιεπηφ 
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2.3.6 Αλήθνπλ νη Κιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ ίδηα 

ρεηηθή Αγνξά Πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο 

θηλεηφ; 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηφ) αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο 

αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ.  

2.3.6.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Οη θιήζεηο απφ ζηαζεξή ζέζε πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ πξνο θηλεηφ) πεξηιακβάλνπλ ηηο θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε-

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ dial-up γηα πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ησλ θιήζεσλ κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ) θαη ηηο θιήζεηο ζε 

πξνζσπηθνχο αξηζκνχο.  

Ζ ππεξεζία πξνζσπηθψλ αξηζκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο λα δέρνληαη θιήζεηο 

ή/θαη κελχκαηα SMS/MMS, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ αξηζκνχ, ζε θάζε ηειεθσληθφ 

αξηζκφ πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί, φπσο γεσγξαθηθνχο θαη αξηζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ζπλεπψο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο 

θηλεηά. Οκνίσο, νη θιήζεηο κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ, κεηαμχ άιισλ, αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη θιήζεηο πξνο 

θηλεηφ κε ηε ρξήζε αξηζκψλ ηεο ζεηξάο 807.  

Κάπνηνη ηχπνη θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο απφ ζηαζεξή ζέζε πξνο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε-γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ dial-up γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) δελ κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά 

ππνθαηάζηαηα ησλ αζηηθψλ,  ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά, ηδίσο 

εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θιήζεηο πξνο ηνλ ίδην θαινχκελν. Οη αξηζκνί απηνί 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, φπσο 
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ηε dial-up πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πσιήζεηο40,  πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππνζηήξημε 

πειαηψλ.  

Oη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΦ/ΠΦ (εθηφο απηψλ πνπ ηε ζπλδπάδνπλ κε ΥΔΓ) δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θιήζεηο ζε κε-γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ πξνο θηλεηά) κέζσ ηνπ παξφρνπ ΔΦ/ΠΦ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πειάηεο ΑΠΣΒ 

θαη ΥΔΓ πξαγκαηνπνηνχλ (ή ρξεψλνληαη γηα) φιεο ηηο θιήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

παξφρνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο Πίλαθαο 1 θαη  

Πίλαθαο 7 παξαπάλσ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπλδξνκεηψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ 

επηιέγεη λα ιάβεη ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ ή ζπλδπάδνληαο ΠΦ κε ΥΔΓ. Δπηπξνζζέησο, ε 

θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ θιήζεηο dial-up έρεη κεησζεί εμαηξεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθαο 5 (α), ε θίλεζε dial-up έρεη κεησζεί ην 2011 θαηά 

98% ζε ζρέζε κε ην 2007 θαη θαηά ην 2012 ε θίλεζε dial-up απνηειεί πεξίπνπ ην 0,4% ηεο 

ζπλνιηθήο θίλεζεο. πλεπψο, νη ζπλδξνκεηέο, θαηά θαλφλα, πξνκεζεχνληαη φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θιήζεσλ απφ έλαλ θαη κνλαδηθφ πάξνρν.  

 Τηκνιφγεζε 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο41  ε ιηαληθή ρξέσζε θιήζεσλ πξνο πξνζσπηθνχο αξηζκνχο 

πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ ή/ θαη θηλεηφ δίθηπν δελ ππεξβαίλεη ηε ρξέσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θιήζε πξνο γεσγξαθηθφ αξηζκφ ή αξηζκφ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

Ζ ρξέσζε αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ 

θαξηψλ κέζσ αξηζκψλ ηεο ζεηξάο 807 θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε ρξέσζε 

ησλ θιήζεσλ πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

                                                

40 Πνιιέο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνχο ηεο ζεηξάο 801 γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή γηα 
ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο, δηαζέηνπλ παξάιιεια γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο γηα πξφζβαζε ζηελ ίδηα ππεξεζία. 

41 ΑΠ ΔΔΣΣ 677/03/2013 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο ησλ  
Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο» (ΦΔΚ 170/Β/2013), σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα 
κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 685/016/2013 (ΦΔΚ 734/Β/2013) 
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2.3.6.2 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη 

θιήζεσλ πξνο θηλεηά ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη επηθεξδψο ηηο ηηκέο ηνπ θαηά 10% πάλσ 

απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά νη πάξνρνη ζηαζεξψλ 

θιήζεσλ ζε ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο  (θαη αληηζηξφθσο).   

Σέηνηνη πηζαλνί λενεηζεξρφκελνη ήδε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο (κέζσ 

ηεο πθηζηάκελεο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ 

παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, ην θφζηνο ηεο εηζφδνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

πηζαλφλ ζα είλαη εθηθηφ βξαρππξφζεζκα. 

Αλ θαη, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ, εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ ηαθηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηε ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ, 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηερληθά δεηήκαηα φπσο ε κεηαγσγή θαη ηα ζεκεία παξνπζίαο θαζψο 

θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο (π.ρ. νη ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηνπηθή 

δηαζχλδεζε θαη ζηε δηαζχλδεζε αλσηέξνπ επηπέδνπ) θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ιηαληθήο, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο θιήζεηο 

πξνο θηλεηά θαη ηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. 

Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη έλαο πάξνρνο αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή θιήζεσλ ζε ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, σο 

αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ θαηά 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν θαη 

ζπλεπψο, ζεσξεί φηη ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη 

θιήζεσλ πξνο θηλεηά θαη ησλ θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε-γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. 

2.3.6.3 πκπέξαζκα 

Παξφηη νξηζκέλνη ηχπνη θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο δελ απνηεινχλ 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ θιήζεσλ πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, ε ΔΔΣΣ, δεδνκέλνπ 

θαη ηεο χπαξμεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξά πξνζθνξάο, πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε 

φηη νη θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαη νη αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη 

θιήζεηο πξνο θηλεηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 
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2.3.7 Αλήθνπλ νη θιήζεηο VoIP ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά;   

Ο φξνο VoIP (Voice over Internet Protocol)  είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηε κεηάδνζε θσλήο κέζσ δηθηχσλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε 

ρξήζε κεηαγσγήο παθέησλ (packet switching), ζε αληίζεζε κε ηελ κεηαγσγή θπθισκάησλ 

(circuit switching) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή ηειεθσλία.  

Οη ππεξεζίεο VoIP πνπ πξνζθέξνληαη επί ηνπ παξφληνο δηαθέξνπλ σο πξνο ην εχξνο ηνπο 

θαη θαιχπηνπλ απφ κηα απιή εθαξκνγή peer-to-peer κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έσο ηελ παξνρή 

ζρεδφλ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ππεξεζίαο ηειεθσλίαο. 

ηελ Διιάδα έρνπλ εκθαληζζεί απφ ην 2004 δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε VoIP, αλ 

θαη ε δηείζδπζή ηνπο ζηελ αγνξά ζεσξείηαη αθφκα αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

Ζ ΔΔΣΣ δηαρσξίδεη αλάκεζα ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλ θαη θαηά ηελ εκπνξηθή ηνπο δηάζεζε ηα φξηα δελ είλαη πνιχ ζαθή. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεζκεπηηθή γηα 

ηνπο παξφρνπο. Οη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο είλαη: 

 VOIP από πάποσο ςπηπεζιών διαδικηύος: ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηαλαισηήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ ππνινγηζηή, θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αθνπζηηθφ-κηθξφθσλν 

ππνινγηζηή) θαη επξπδσληθή (φρη dial-up) πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Μέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

θσλήο πνπ πξνζθέξνληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη ππεξεζίεο απηέο 

πξνυπνζέηνπλ ηε ιήςε (download) ελφο ινγηζκηθνχ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζπλήζσο δελ ρξεψλνπλ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο φηαλ θαινχλ άιινπο ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο 

(ηζνδχλακα/αληίζηνηρα κε on-net). Ωζηφζν, ρξεψλνπλ θάπνηα ηέιε (θαηά θαλφλα 

ρακειφηεξα απφ ηνπο παξφρνπο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο) γηα ηεξκαηηζκφ ζε 

ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, θηλεηά, θιπ. Δπίζεο, εθαξκφδνπλ θάπνηα ηέιε γηα 

θιήζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζηνλ ρξήζηε VOIP. Ζ ππεξεζία απηή ζπλήζσο πξνζθέξεη 

λνκαδηθφηεηα, δειαδή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ιακβάλεη ή λα πξαγκαηνπνηεί 

θιήζεηο, κέζσ νπoηαζδήπνηε ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Απηή ε θαηεγνξία ππεξεζίαο είλαη επίζεο γλσζηή σο Voice over Internet ή 

“VoI”, θαζψο ε θιήζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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 VOIP από πάποσο δικηύος: Απηή είλαη ε πεξίπησζε φπνπ νη πάξνρνη εθαξκφδνπλ 

ηερλνινγία VOIP ζην δίθηπφ ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηερλνινγίαο απηήο. Πξψηνλ, ε ρξήζε VOIP ζην δίθηπν θνξκνχ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηερλνινγία PSTN ζην δίθηπν πξφζβαζεο, αιιά νη θιήζεηο PSTN 

πξηλ εηζέιζνπλ ζην δίθηπν θνξκνχ κεηαηξέπνληαη ζε θίλεζε IP, ε νπνία δξνκνινγείηαη 

κέζσ ηνπ ζπλνιηθνχ data-IP δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ηερλνινγία VOIP ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα δίθηπα πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

έλαο ελαιιαθηηθφο ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη ΑΠΣΒ απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν θνξέα 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί πειάηεο κφλν γηα θσλή ή γηα θσλή θαη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο. Ο ελαιιαθηηθφο απηφο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία VOIP σο 

ππνθαηάζηαην ηεο θιαζηθήο ηερλνινγίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Σέινο, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο πάξνρνο ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

ζην δίθηπν πξφζβαζεο αιιά παξάιιεια ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία VOIP κέζσ ηεο 

επξπδσληθήο ζχλδεζεο ελφο ζπλδξνκεηή γηα λα δηαζέζεη κία δεχηεξε (πξναηξεηηθή, 

βνεζεηηθή) γξακκή θσλήο. Καηά θαλφλα νη ππεξεζίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

θαηεγνξίαο «VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» θαη δηαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο 

εγγπήζεηο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. Καηά θαλφλα, νη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνπλ 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. 

2.3.7.1 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Όπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ ε θαηεγνξία «VOIP απφ πάξνρν δηθηχνπ» πξνζθέξεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Ζ κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζή ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ αθνχ ε δηαζεζηκφηεηα κηαο ππεξεζίαο VoIP εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνρή ξεχκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ππάξρεη θαη θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο θαηεγνξίαο 

«VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ». Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο «VOIP απφ πάξνρν 
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ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» έρνπλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κε ηηο ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο:  

 Ννκαδηθφηεηα: Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο VoI κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ ππεξεζία απφ 

νπνπδήπνηε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα ιακβάλεη ή λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ θσδηθφ ηεο πεξηνρήο. 

 Πνηφηεηα Τπεξεζίαο: Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο VoI δελ είλαη πάληα εγγπεκέλε θαη 

κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην είδνο ηεο ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο ή ηνλ φγθν ηεο θίλεζεο ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ, ηελ 

πνιηηηθή ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο, θιπ. 

 Πξφζβαζε ζε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ VoI, 

νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη ζην θέληξν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο είλαη αλεπαξθείο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ππεξεζία VoI δελ παξέρεη 

νχηε ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Απφξξεην ησλ θιήζεσλ: Όηαλ κηα θιήζε δξνκνινγείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ, ε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο θιήζεο απηήο είλαη πνιχ δχζθνιε.  

Τηκνιφγεζε 

Δθαξκφδνληαη πνιιά κνληέια ηηκνιφγεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο επηινγήο «VOIP 

παξφρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» (δηαθνξεηηθά ηέιε γηα “on-net” θιήζεηο, δηαθνξεηηθά γηα 

εθθίλεζε, θαζψο θαη άιια γηα ηεξκαηηζκφ). Ωζηφζν, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ζρεηηθά κε 

ηνλ πηζαλφ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο απφ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο. Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο VoIP, είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή «VOIP παξφρσλ δηθηχσλ» ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη πάξνρνη 

δηθηχνπ εθαξκφδνπλ παξφκνηεο ή ηαπηφζεκεο ρξεψζεηο κε ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο θαη ζπλεπψο έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα αχμεζε πάλσ απφ 

ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ησλ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο απνθηψληαο 

ππεξεζίεο ηεο επηινγήο VOIP παξφρσλ δηθηχσλ (θαη αληηζηξφθσο). 
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2.3.7.2 Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη εάλ έλαο 

πάξνρνο δηθηχνπ πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο VoIP ζα αληαπνθξηλφηαλ άκεζα ζε κηα 

ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν απφ έλα ππνζεηηθφ 

κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο μεθηλψληαο λα παξέρεη ηέηνηεο 

θιήζεηο θαη αληηζηξφθσο.  

Έλαο ηέηνηνο πηζαλφο λενεηζεξρφκελνο (πάξνρνο δηθηχνπ - ηδηφθηεηνπ ή κέζσ ΑΠΣΒ) ήδε ζα 

ιάκβαλε πνιιά απφ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο (κέζσ ηεο πθηζηάκελεο πξφζβαζεο θαη 

ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Ζ είζνδφο 

ηνπ φκσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά απαηηεί παξάιιεια θαη ηερλνινγηθή κεηαζηξνθή, ψζηε λα 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ππεξεζίεο θιαζηθήο ηειεθσλίαο (δει. κεηαγσγήο θπθιψκαηνο) πάλσ 

απφ ην δίθηπν κεηαγσγήο παθέησλ. Κάηη ηέηνην απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο κε ηε  κνξθή 

κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο. πλεπψο κηα ηέηνηα είζνδνο δε κπνξεί λα είλαη άκεζε, ψζηε λα 

θαηαζηήζεη κε επηθεξδή ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ. εκεηψλεηαη δε 

φηη κηα ηέηνηα ηερλνινγηθή κεηαζηξνθή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηηο 

λέεο αξρηηεθηνληθέο δηθηχνπ, πνπ ζαθψο νδεγνχλ ζε δίθηπα κεηαγσγήο παθέησλ ηφζν ζηελ 

πξφζβαζε φζν θαη ζηνλ θνξκφ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαζηξνθή ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο 

ζηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ VoIP ζεσξείηαη ινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη αθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο 

ηάζεηο θαη απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζε ησλ 

πφξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ κεηαγσγήο παθέησλ. Παξφια ε είζνδνο απηά δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε, δεδνκέλνπ φηη απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο.    

Ζ ΔΔΣΣ ζπλεπψο ζεσξεί φηη ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα είζνδν 

θαζηζηνχλ απηή ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απίζαλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. 

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ managed VoIP βάζεη 

παξφρνπ δηθηχνπ, πνπ πξνζθέξνληαη καδί κε επξπδσληθή ζχλδεζε νη νπνίεο δηαζέηνπλ φιεο 
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ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα ζεσξεζνχλ 

ππνθαηάζηαην ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Γεδνκέλνπ φηη νη ελαιιαθηηθνί πξνζθέξνπλ 

απηήλ ηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ ρσξίο λα ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο απηέο 

εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο (δει. κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο).  

Γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ VoIP (βάζεη παξφρσλ ππεξεζηψλ ή VoI), δεδνκέλσλ ησλ 

ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δηαθνξψλ κε ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη, εάλ απαηηεζεί, ζα 

εμεηάζεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζε κηα κειινληηθή αλάιπζε. 

  

2.3.8 Τπάξρνπλ Υσξηζηέο ρεηηθέο Αγνξέο Ληαληθήο ηαζεξήο Σειεθσλίαο γηα 

Οηθηαθνχο θαη Με Οηθηαθνχο Πειάηεο;  

Δμεηάδνληαο εάλ νη ιηαληθέο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο 

εκπίπηνπλ ζε κηα εληαία αγνξά, ε ΔΔΣΣ εθηίκεζε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο παξνρήο ησλ ελ ιφγσλ ππεξεζηψλ (ηφζν απφ άπνςε ηηκήο φζν θαη απφ άιινπο 

ιφγνπο) πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη νη πειάηεο δελ ζεσξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο σο ππνθαηάζηαηεο.  

Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε δπλακηθή ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ ιηαληθψλ θιήζεσλ ζηνπο νηθηαθνχο θαη ζηνπο κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. 

2.3.8.1 Τπνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο δήηεζεο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο επηινγέο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηελ ηηκνιφγεζε, θαη ηνπο άιινπο φξνπο παξνρήο θαη αληίιεςεο απφ 

πιεπξάο ηειηθνχ θαηαλαισηή ππνδεηθλχνπλ φηη νη νηθηαθνί ρξήζηεο ζα αληαπνθξίλνληαλ ζε 

κηα αχμεζε ηεο ηηκήο έσο θαη 10% άλσ ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθψλ 

θιήζεσλ κεηαζηξεθφκελνη ζε κηα ππεξεζία γηα κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη αληίζηξνθα. 
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Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε θαη δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ πειάηε 

Οη ππεξεζίεο ιηαληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο είλαη 

νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο.  

Τηκνιφγεζε  

Δπί ηνπ παξφληνο, ν ΟΣΔ πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ εθπησηηθά παθέηα γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο. Ωζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ παξέρνληαη δελ 

δίλνπλ ζαθή θαη αζθαιή θξηηήξηα ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε νηθηαθνχο θαη 

κε νηθηαθνχο ρξήζηεο, νχηε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο πειάηε σο νηθηαθνχ ή κε νηθηαθνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ΟΣΔ παξέρεη θάπνηα εθπησηηθά παθέηα γηα ιηαληθέο θιήζεηο ζε φινπο ηνπο 

πειάηεο. Δπί ηεο αξρήο, ηφζν νη νηθηαθνί φζν θαη νη κε νηθηαθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ζπλδξνκεηέο απηψλ ησλ εθπησηηθψλ ζρεκάησλ.  

Δπίζεο, ελψ ν ΟΣΔ δελ δηαθξίλεη νχηε θαηεγνξηνπνηεί ηνπο πειάηεο ηνπ σο νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο, θαη επνκέλσο δελ δηαθνξνπνηεί σο πξνο ηνπο φξνπο παξνρήο κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ππάξρεη κηα επηρεηξεζηαθή κνλάδα εληφο ηνπ ΟΣΔ πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ κε νηθηαθψλ πειαηψλ. Οη αλσηέξσ 

πειάηεο ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ θαη ππνζηήξημε. Ωο 

εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο 

(πέξαλ ηεο ηηκήο) παξνρήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε νξηζκέλνπο πειάηεο 

2.3.8.2 Τπνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο 

Αλ θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πνπ δπλεηηθά δηαζέηνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

θιήζεσλ ζε πειάηεο κε κεγαιχηεξν κέζν φξν δαπάλεο θαζηζηνχλ ηελ είζνδν ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηέηνηνπο πειάηεο πην ειθπζηηθή, είλαη ιίγα ηα θίλεηξα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ γηα ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ππνδνκέο. Δλψ ππάξρνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζπγθέληξσζε 

κε νηθηαθψλ πειαηψλ είλαη πςειή (π.ρ., εκπνξηθέο πεξηνρέο ζηελ Αζήλα), ην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο πειάηεο ζε πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε νηθηαθψλ πειαηψλ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε κε νηθηαθνχο 

πειάηεο εληφο εκπνξηθψλ πεξηνρψλ.  Δπίζεο, ην έζνδν αλά γξακκή απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 
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θαηεγνξίεο πειαηψλ κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ δελ έρεη επαξθή 

ζηνηρεία θαη δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθνο θαη ζθνπνχ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

ρξήζηεο 

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δπλακηθή ηεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο ζηελ αγνξά δελ 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ζαθή θαη ζηαζεξά θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ νηθηαθψλ θαη κε 

νηθηαθψλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο δελ ππνδεηθλχνπλ φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο πξνζθνξάο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

θσλεηηθήο ηειεθσλίαο ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζε κε-νηθηαθνχο ρξήζηεο 

απφ ηελ άιιε, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ.   

2.3.9 Ζ ρεηηθή Γεσγξαθηθή Αγνξά  

Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη νη νπνίεο δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ απφ γεηηνληθέο 

πεξηνρέο, δηφηη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθέο ζηηο πεξηνρέο 

απηέο. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ θείκελν Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ42, νη ΔΡΑ ζα πξέπεη 

λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ νη ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο ζε Δζληθφ επίπεδν, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο: 

 Φξαγκνί εηζφδνπ 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ 

 Καηαλνκή κεξηδίσλ αγνξάο 

                                                

42 ERG 08 (20) ERG draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and 

remedies) 
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 Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, νη πθηζηάκελνη θξαγκνί 

εηζφδνπ είλαη δηαξζξσηηθνί. Σφζν ην επίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο, φζν θαη νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη ζθνπνχ, θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαζηξνθήο δε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ πεξηνρή. 

Παξάιιεια, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θιήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

δηαηεξνχλ ππνδνκέο (ίδηα κέζα ή κέζσ ΑΠΣΒ), ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πξνζθέξνπλ ή 

δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ θιήζεηο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ/ 

αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ν πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είλαη εζληθφο. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν ΟΣΔ δελ εθαξκφδεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη 

εκπνξηθήο πξνψζεζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ο ΟΣΔ ρξεψλεη γεσγξαθηθά 

εληαίεο ηηκέο γηα ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη παξέρεη ηηο ελ ιφγσ 

ππεξεζίεο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο ζε εζληθφ επίπεδν.  

Δπί ηεο βάζεο ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε αγνξέο αθνξά νιφθιεξε ηελ εζληθή επηθξάηεηα. 

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ δηακφξθσζε ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρεη κηα δηαθξηηή γεσγξαθηθή αγνξά ζηελ 

Διιάδα γηα ππεξεζίεο ιηαληθψλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ.  

2.3.10 Γεληθφ πκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρεη κία ζρεηηθή αγνξά πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε αγνξά αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη θιήζεσλ πξνο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζηελ Διιάδα.  
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2.4 Η δοκιμαζία ηυν ηπιών κπιηηπίυν 

2.4.1 Πιαίζην 

Γεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηελ 

Αλαζεσξεκέλε Σχζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο43, είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηεο 

«δνθηκαζίαο ησλ 3 θξηηεξίσλ» πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ ε αγνξά απηή εμαθνινπζεί λα ρξήδεη 

ex ante ξχζκηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. Σα ηξία θξηηήξηα 

εμεηάδνπλ εάλ: 

1. ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί 

εηζφδνπ, 

2. ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλεη 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 ζηελ αγνξά απηή. 

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

ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε. 

2.4.2 Δμέηαζε ηεο δνθηκαζίαο ηξηψλ θξηηεξίσλ 

2.4.2.1 Ύπαξμε πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εληνπίδεη δχν θαηεγνξίεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο, θαη 

(β) λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο. 

                                                

43 χζηαζε C (2007) 5406 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 
γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (2007/879/EC) 
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Έλαο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο πθίζηαηαη φηαλ ην επίπεδν δήηεζεο, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ αζχκκεηξεο ζπλζήθεο 

κεηαμχ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη λενεηζεξρφκελσλ, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ή απνηξέπνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη 

ππάξρνπλ πςεινί δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ φηαλ ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πςειά κε αλαθηήζηκα θφζηε. 

Οη λνκηθνί ή ξπζκηζηηθνί θξαγκνί δελ βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά πξνέξρνληαη 

απφ λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά ή άιια θξαηηθά κέηξα ηα νπνία επηδξνχλ άκεζα ζηηο ζπλζήθεο 

εηζφδνπ ή/θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξφρσλ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη 

θάπνηνπο λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θξαγκνί εηζφδνπ ζηε 

ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. 

Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ εζηηάδεη ζηνπο δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο θαη αλαιχεη ηνπο θάησζη 

θξαγκνχο: 

 Δπίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ 

 Ύπαξμε θξαγκψλ ζηε κεηαζηξνθή ιηαληθψλ πειαηψλ. 

Επίπεδο μη ανακηήζιμοσ κόζηοσς και οικονομίες κλίμακος και ζκοπού  

Οη νηθνλνκίεο θιίκαθνο γεληθά αλαθέξνληαη ζην πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη 

έλαο πάξνρνο κεγάιεο θιίκαθνο έλαληη ελφο κηθξφηεξνπ παξφρνπ ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην 

νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο κεηψλεηαη ελψ ε παξαγσγή απμάλεηαη. Οη νηθνλνκίεο ζθνπνχ 

αλαθέξνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα έλα πάξνρν  κέζσ ηεο 

δηάζεζεο κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα θνηλή ηερλνινγηθή πιαηθφξκα. 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ελφο παξφρνπ θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε, είηε κέζσ ππεξεζηψλ 

ΔΦ/ΠΦ, είηε κέζσ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ, απαηηεί εθηεηακέλε δηαζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ζ επξεία δηαζπνξά ησλ ηνπηθψλ θφκβσλ ηνπ ΟΣΔ απαηηεί ηελ αλάιεςε ζεκαληηθνχ 

κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηηχρεη 

δηαζχλδεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν κεηνλέθηεκα θφζηνπο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ 
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έλαληη ηνπ ΟΣΔ αλακέλεηαη επνκέλσο λα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ν λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο 

δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ επηηπγράλεη ν ΟΣΔ. 

ε πεξίπησζε παξνρήο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζεκείσλ 

δηαζχλδεζεο, έλαο ελαιιαθηηθφο αλαγθάδεηαη λα αγνξάδεη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο, γεγνλφο 

πνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε δηαπίζησζε χπαξμεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. πλεπψο, αλ θαη ε επηινγή απηή είλαη ηερληθά εθηθηή, 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, φζνλ αθνξά ζηηο θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

κέζσ ΔΦ/ΠΦ, ηα θίλεηξα εηζφδνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηα αληίζηνηρα πεξηζψξηα θέξδνπο. Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηε 

ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζηνρεχεη έλαο πάξνρνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε ηεο ρνλδξηθήο θαη ηηο ηερληθέο απνθάζεηο, δηαδξακαηίδνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία αληηθηλήηξσλ εηζφδνπ. Ζ απνηπρία ησλ ελαιιαθηηθψλ λα 

εηζέιζνπλ κέρξη ζήκεξα ζηελ αγνξά θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

κέζσ ΔΦ/ΠΦ (εθηφο ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά) απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έιιεηςε επαξθνχο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηελ παξνρή ησλ θιήζεσλ απηψλ. 

Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ελφο παξφρνπ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο 

ρσξίο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πσιήζεηο θαη πξνψζεζε, ηηκνιφγεζε, πξνζσπηθφ 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ, θιπ., θαζψο φια ηα αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηα.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ, κπνξεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ν 

ζηαζεξφο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ππνδνκήο (π.ρ., ην δίθηπν κπνξεί λα 

θαηαλεκεζεί κεηαμχ αζηηθψλ θιήζεσλ, ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ, θιήζεσλ πξνο θηλεηφ, 

θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαη ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο φπσο εθθίλεζε, 

δηαβίβαζε θαη ηεξκαηηζκφο). πλεπψο, ν ΟΣΔ δηαζέηεη έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ πνπ δχλαηαη λα επηηχρεη απφ ηε ρξήζε θνηλψλ 

ζηνηρείσλ 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.  
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Φραγμοί ζηη μεηαζηροθή  

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ θξαγκνί ζηελ είζνδν/επέθηαζε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά σο 

απνηέιεζκα θξαγκψλ ζηε κεηαζηξνθή ησλ ζπλδξνκεηψλ κεηαμχ παξφρσλ θιήζεσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε ηηκή εμαθνινπζεί λα είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή 

ησλ πειαηψλ ζηελ απφθαζε κεηαθίλεζεο κεηαμχ παξφρσλ θιήζεσλ, θαίλεηαη πηζαλφ φηη 

έλαο λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ή ζεκαληηθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηε κεηαθίλεζε πειαηψλ. Ζ 

αλσηέξσ ζηξαηεγηθή είλαη δχζθνιε φηαλ ν λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο εμαξηάηαη απφ ηα 

πξντφληα ρνλδξηθήο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ιηαληθέο ηνπ 

ππεξεζίεο. Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο δχλαηαη λα έρεη 

απνηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ζην ελαιιαθηηθφ έλαληη ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα θπξίσο σο πξνο 

ηε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ηνπ πξψηνπ λα αληιήζεη επαξθή έζνδα ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη ην θφζηνο εηζφδνπ θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηηο 

ππεξεζίεο ή ηνπο πειάηεο ή πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 

Σν αλσηέξσ νδήγεζε ηνπο παξφρνπο ΑΠΣΒ ζηελ παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

πξφζβαζεο θαη θσλήο, ηα νπνία νη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο.  

Έλαο πξφζζεηνο θξαγκφο ζηε κεηάβαζε ελφο ζπλδξνκεηή απφ έλαλ πάξνρν ζε έλαλ άιιν, 

είλαη ε νξηζκέλε ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ θαη παξφρσλ, νη 

νπνίεο ζπλήζσο ππνγξάθνληαη φηαλ νη ηειεπηαίνη πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ζε ζπλδπαζηηθά 

παθέηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξφζβαζε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν, θσλεηηθέο θιήζεηο ή/θαη 

επξπδσληθή πξφζβαζε θαη άιιεο ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ζπλδξνκεηέο πξέπεη 

λα παξακείλνπλ κε ηνλ πάξνρν γηα κηα ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ έλα ηέινο απνζχλδεζεο.  

Σσμπεράζμαηα  

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ 

ζηε ιηαληθή αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο 
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ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

ζηελ Διιάδα). 

2.4.2.2 Εεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ 

Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ ε αγνξά δηαζέηεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζα ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ρσξίο ηελ 

χπαξμε ex ante ξχζκηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ 

επηπέδνπ αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη φηαλ κηα αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο 

θξαγκνχο εηζφδνπ, άιινη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κπνξεί λα 

νδεγνχλ ηελ αγνξά απηή ζην λα ηείλεη πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ (π.ρ. 

δηαθνξνπνηεκέλε δηάξζξσζε θφζηνπο, ειαζηηθή δήηεζε, πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα, 

ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο) 44. 

H EETT, ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ, εμεηάδεη ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

- Μεξίδηα αγνξάο  

- Σάζε ησλ ηηκψλ θαη ηηκνινγηαθή ζπκπεξηθνξά 

- Φξαγκνί επέθηαζεο θαη δπλεηηθφο αληαγσληζκφο 

Μερίδια αγοράς 

Ζ ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο απνηειεί ηελ πξψηε νπζηαζηηθή έλδεημε γηα ην αλ κία αγνξά 

ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.  Ζ δηαηήξεζε πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλδεημε χπαξμεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παξφρνπ, ελψ αληίζηνηρα κία πησηηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο απνηειεί έλδεημε αχμεζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ45. 

                                                

44 Βι. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 [SEC (2007), 1483 final], ζει. 6 
 

45 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 
2007, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο δχλαηαη ή φρη λα δηθαηνινγνχλ ηελ εθ 
ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα χπαξμεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 
παξά ηε δηαπίζησζε χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ.  
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Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε αλαθνξά ζηνλ φγθν ηεο θίλεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθαο 14, έρεη κεησζεί απφ ην 2007 έσο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 πεξίπνπ θαηά 23 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 76,2% ζε 53,6%. Παξάιιεια ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ 

βαίλεη απμαλφκελε. 

Πίνακαρ 14: Μεπίδια ΟΣΔ 

 Μεπίδιο αγοπάρ ηος 

ΟΣΔ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αγνξά εζληθψλ 

θιήζεσλ (θιήζεηο 

πξνο γεσγξαθηθνχο 

θαη κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο) 76,2% 72,6% 69,5% 64,3% 58,1% 53,3% 

 Μεηαβολή ηος 

μεπιδίος αγοπάρ 

ηος ΟΣΔ  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/ 2011 

  -3,6% -3,1% -5,1% -6,2% -4,8% 

 

Ζ ελ ιφγσ κείσζε ζην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα) πξνέξρεηαη απφ κεηψζεηο ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζησλ ελ ιφγσ αγνξά φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Πίλαθαο 5 (β) αλσηέξσ.   

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πηψζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ππνδεηθλχεη φηη πθίζηαηαη ζηελ 

αγνξά θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε κία ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηεο αγνξάο. 

Τάζη ηων ηιμών και ηιμολογιακή ζσμπεριθορά 

Ο ΟΣΔ, σο απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ αλάιπζεο, ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο εζληθψλ θιήζεσλ κε ηε κνξθή 
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price-cap πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο. Καηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ 

αλάιπζεο, ν ΟΣΔ δελ πξνέβε ζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ εληφο δηθηχνπ ελψ γηα ηελ πεξίπησζε θιήζεσλ εθηφο δηθηχνπ (θιήζεηο πξνο θηλεηά 

θαη αζηηθέο-ππεξαζηηθέο θιήζεηο εθηφο δηθηχνπ) έζεζε ηηκέο γηα ηα ηέιε παξαθξάηεζεο ίζεο κε 

ην νξηζζέλ price-cap46.  

Αλ θαη ζηε κεκνλσκέλε πψιεζε δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα πησηηθή ηάζε ηηκψλ/ηειψλ 

παξαθξάηεζεο, νη ηηκέο ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ ηνπ ΟΣΔ κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ κείσζε.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κε ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (4+8)47,  ν ΟΣΔ παξείρε, 

έλαληη ρξέσζεο 22,756€ ρσξίο ΦΠΑ θαηά ηνπο πξψηνπο 4 κήλεο θαη θαηφπηλ ρξέσζε γηα 

ηνπο επφκελνπο 8 κήλεο κε ηηκνιφγην 24,80€ ρσξίο ΦΠΑ, ηειεθσληθή ζχλδεζε (πάγην), 

απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο (εζληθέο) θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ θαη 

επηπιένλ 60 ιεπηά γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά. Ζ κέζε κεληαία δαπάλε ελφο ζπλδξνκεηή γηα ηελ 

αγνξά ηνπ παθέηνπ OTE Απεξηφξηζηα PLUS (4+8) γηα έλα ρξφλν αλέξρεηαη ζε 24,12€ ρσξίο 

ΦΠΑ.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2012, ν ΟΣΔ δηέζεζε εκπνξηθά ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (6+6) 

ην νπνίν παξέρεη, έλαληη ρξέσζεο 19,43€ ρσξίο ΦΠΑ θαηά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο θαη θαηφπηλ 

ρξέσζε γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο κε ηηκνιφγην 22,68€ ρσξίο ΦΠΑ, ηειεθσληθή ζχλδεζε 

(πάγην), απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο (εζληθέο) θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ 

θαη επηπιένλ 60 ιεπηά γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά. Ζ κέζε κεληαία δαπάλε ελφο ζπλδξνκεηή γηα 

ηελ αγνξά ηνπ παθέηνπ OTE Απεξηφξηζηα PLUS (6+6) γηα έλα ρξφλν αλέξρεηαη ζε  21,055€ 

ρσξίο ΦΠΑ.  

Απφ ηηο αλσηέξσ δχν παξαγξάθνπο ζπλάγεηαη φηη ν ΟΣΔ γηα παθέηα κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηηκψλ. Μπνξεί ζπλεπψο λα ππνζηεξηρζεί φηη ν ΟΣΔ 

                                                

46 Παξφιν πνπ ν ΟΣΔ έζεζε ηηκέο γηα ηα ηέιε παξαθξάηεζεο ίζεο κε ηα νξηζζέληα price-cap, νη ηηκέο ησλ αζηηθψλ 
θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ εθηφο δηθηχνπ είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο εληφο δηθηχνπ, ελψ νη ηηκέο 
ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά βαίλνπλ ζπλερψο κεηνχκελεο. Σα παξαπάλσ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 
πησηηθή ηάζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. 

47 Ο ΟΣΔ μεθίλεζε λα παξέρεη ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (4+8) ζηηο 17.6.2011 θαη ζηακάηεζε ηε 
δηάζεζή ηνπ ζηηο 25/6/2012 



 

 

72 

πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηεί ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, πξνβαίλεη 

ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ιηαληθψλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ ηνπ.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε  κίαο ηάζεο 

πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.   

 

Φραγμοί επέκηαζης και δσνηηικός ανηαγωνιζμός 

ηηο πεξηπηψζεηο αγνξψλ ησλ νπνίσλ νη θξαγκνί επέθηαζεο είλαη ζρεηηθά ρακεινί, ν 

αληαγσληζκφο αλαπηχζζεηαη επθνιφηεξα. Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηνπο δπλεηηθνχο θξαγκνχο 

επέθηαζεο πνπ πθίζηαληαη πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ.   

Λφγσ ησλ πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ, νη πειάηεο δχλαληαη λα επηιέμνπλ έλαλ απφ ηνπο 

ππάξρνληεο παξφρνπο ιηαληθψλ θιήζεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θάπνηνπ 

λενεηζεξρφκελνπ.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ πθηζηάκελσλ παξφρσλ, νη θξαγκνί επέθηαζεο δελ 

είλαη ηφζν πςεινί, θπξίσο ιφγσ ηεο ξχζκηζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ αλσηέξνπ επηπέδνπ 

(ρνλδξηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο, ρνλδξηθή αγνξά θπζηθψλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο). Παξφηη νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα 

ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο, ε αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνδεηθλχεη φηη 

ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαζψο θαη δπλεηηθφο αληαγσληζκφο. 

Σσμπεράζμαηα  

Βάζεη ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ην δεχηεξν θξηηήξην δελ 

πιεξείηαη, θαζψο ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη ε αγνξά ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. 
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2.4.2.3 Αλεπάξθεηα κφλνπ ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά θξηηεξίνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

2.4.2.4 πκπέξαζκα  

Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη δελ  πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ηα ηξία θξηηήξηα 

γηα ηε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. Αλ θαη πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (2010-2012) παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη κία 

πησηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο ησλ παθέησλ/ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ΟΣΔ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη πθίζηαηαη κία ηάζε πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη αλακέλεη, δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηεο ζρεηηθήο ππφ 

αλάιπζε αγνξάο, ζην πξνζερέο δηάζηεκα ε αλσηέξσ ηάζε λα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ή/ θαη 

πεξαηηέξσ λα εληζρπζεί. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ιηαληθή αγνξά 

δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο δελ απαηηείηαη λα εμαθνινπζήζεη λα ππφθεηηαη ζε ex ante 

ξχζκηζε. 

2.5 Κανονιζηικέρ ςποσπεώζειρ 

2.5.1 Τθηζηάκελεο Τπνρξεψζεηο  

ην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο αγνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε 

έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ιηαληθψλ θιήζεσλ, ε 

ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

1. Έιεγρνο ηηκψλ ιηαληθήο, ππφ ηε κνξθή: 

 Αλσηάηνπ νξίνπ ηηκήο ζηε ιηαληθή ηηκή ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ 

dial-up πξνο internet πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη αλσηάηνπ νξίνπ 

ηηκήο ζην ηέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη ζην ηέινο 

παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη dial-up θιήζεηο πξνο Internet πνπ 

ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 
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  Τπνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ αζηηθψλ, 

ππεξαζηηθψλ θαη dial-up θιήζεσλ πξνο Internet πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ηνπ 

ΟΣΔ, γηα ην ηέινο παξαθξάηεζεο θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη γηα ηα ηέιε 

παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, dial-up πξνο Internet θαη θιήζεηο πξνο 

άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θιήζεηο ηεξκαηίδνπλ ζην 

δίθηπν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

 Τπνρξέσζε θνζηνιφγεζεο βάζεη ηνπ ππάξρνληνο ΠΚΚ-ΣΚ (FDC-CCΑ) κνληέινπ. 

2. Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα φιεο ηηο θιήζεηο.  

3. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα φιεο ηηο θιήζεηο. 

4. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο γηα φιεο ηηο θιήζεηο  

5. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή 

2.5.2 Άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ  

ε πεξίπησζε πνπ απνηχρεη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα κία ξπζκηδφκελε αγνξά, φιεο νη 

πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα απνζπξζνχλ/ αξζνχλ (Άξζξν 16.3 ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην), δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ αγνξά δελ κπνξεί πιένλ λα ξπζκίδεηαη ex ante.   

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ νθείιεη λα γίλεηαη κε μεθάζαξεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζε ζαθψο νξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ αγνξά ιηαληθήο, θαη ζην πιαίζην απηφ δελ επεξεάδεη 

ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη απφ ηνλ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ 

πξνηείλεη ηελ άξζε ηνπο, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 
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Παπάπηημα Α – ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ 
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Παπάπηημα 1 - Δθνική Γημόζια  Γιαβούλεςζη αναθοπικά με ηον 3ο 
γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζευν πος παπέσονηαι ζε 
οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ ζε ζηαθεπή θέζη ζηην Δλλάδα 
(κλήζειρ ππορ γευγπαθικούρ και μη γευγπαθικούρ απιθμούρ ζηην 
Δλλάδα) 

Βιέπε επηζπλαπηφκελν Annex 1. 
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Παπάπηημα 2 - Αποηελέζμαηα ηηρ Δθνικήρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ 
ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών 
κλήζευν πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ ζε 
ζηαθεπή θέζη ζηην Δλλάδα (κλήζειρ ππορ γευγπαθικούρ και μη 
γευγπαθικούρ απιθμούρ ζηην Δλλάδα), ζύμθυνα με ηο Άπθπο 6 ηηρ 
Οδηγίαρ 2002/21/ΔΚ, όπυρ ιζσύει ηποποποιηθείζα (Άπθπο 17 ηος Ν. 
4070/2012 [ΦΔΚ82/Α/10.04.2012]) 

 

Βιέπε επηζπλαπηφκελν Annex 2. 
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Γηεμαγωγή Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ [ζύκθωλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ 

Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπωο 

ηξνπνπνηεζείζα, ηζρύεη], αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γύξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο εζληθώλ 

θιήζεωλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεωγξαθηθνύο θαη κε γεωγξαθηθνύο αξηζκνύο ζηελ 

Διιάδα) 
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1 Δηζαγωγή  

1.1 Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

1.1.1 Σηόρνη βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ  

Ζ Οδεγία Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 

2009/140/ΔΚ
1
, ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο, (άξζξν 3 ηνπ λ. 4070/2012, ΦΔΚ 82/Α/2012) ζέηεη 

σο ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο Δζληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο (ηεο ΔΔΣΣ) 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:  

 ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ  

 ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη,  

 ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 8, παξ. 5
2
 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο απηή θαηά ηα σο άλσ 

ηξνπνπνηεζείζα, ηζρχεη, νξίδεη φηη «Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ πξνο επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, αληηθεηκεληθέο, 

δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηδίσο κέζσ: α) ηεο πξναγσγήο 

ηεο θαλνληζηηθήο πξνβιεςηκφηεηαο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ζπλεπνχο θαλνληζηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελδεδεηγκέλσλ πεξηφδσλ αλαζθφπεζεο, β) ηεο εμαζθάιηζεο 

φηη, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, δελ γίλεηαη δηάθξηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γ) ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο, θαηά πεξίπησζε, 

αληαγσληζκνχ ππνδνκψλ, δ) ηεο πξνψζεζεο απνηειεζκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ 

φζνλ αθνξά λέεο θαη εληζρπκέλεο ππνδνκέο, ζπλππνινγίδνληαο ηε κέξηκλα φηη νηαδήπνηε 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ  επέλδπζε θαη επηηξέπνληαο δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επελδπηψλ θαη θνξέσλ πνπ δεηνχλ πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηκεξηζηεί ν επελδπηηθφο θίλδπλνο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

                                                 

1
 Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο
 Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, L 337/37, 18.12.2009  
2
 Ζ παξάγξαθνο 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 8 δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ (8), ζηνηρείνπ ε) ηεο σο άλσ 

ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/51,18.12.2009 
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θαη ηεο αξρήο ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ, ε) ηνπ δένληνο ζπλππνινγηζκνχ ησλ πνηθίισλ 

ζπλζεθψλ φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ πθίζηαληαη ζηηο δηάθνξεο 

γεσγξαθηθέο δψλεο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο, ζη) ηεο επηβνιήο ex ante ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ κφλνλ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο θαη βηψζηκνο αληαγσληζκφο θαη 

ηεο άξζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ αθ’ εο ζηηγκήο πιεξνχηαη απηή ε πξνυπφζεζε.» 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, θαη πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ε ΔΔΣΣ 

εθαξκφδεη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ, θαηά ην κέγηζην, νθέινπο γηα 

ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.  

1.1.2 Καλνληζηηθό Πιαίζην 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην
3
 αλαθνξηθά κε ηνλ 

νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

                                                 

3 Σν ελ ιφγσ πιαίζην  ζπλαπαξηίδεηαη ηδίσο απφ ηα θάησζη λνκνζεηηθά / θαλνληζηηθά θείκελα: 

 ηo Ν. 4070/2012, θαη ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 πεξηπηψζεηο α, η, θαη ηα, 16, 17, θαη ηα άξζξα 41 έσο θαη 54, απηνχ,  

(εθεμήο ν Νφκνο), 

 ηηο  Οδεγίεο: Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 

ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 108/33, 

24.4.2002, (εθεμήο Οδεγία Πιαίζην), Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο 

θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο (ΔΔ L 108/7, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), θαη Οδεγία 2002/20/ΔΚ 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (EE L 108, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα 

ηελ Αδεηνδφηεζε), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (EE L 337/37, 18.12.2009) 

 ηηο Οδεγίεο: Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά 

κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ  (ΔΔ L 108/51, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο), Οδεγία 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ 

πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε 

ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 

ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, (EE L 337/11, 18.12.2009) 

 ηελ Οδεγία 2002/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο 

δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 249/21, 17.9.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηνλ 

Αληαγσληζκφ), 

 ηε χζηαζε Δ(2007)5406 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα 

θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε  απηήο ( εθεμήο Νέα 

χζηαζε), 

 ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ 

αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ (2002/C 165/03) (εθεμήο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο), 



-7- 

επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηηο σο άλσ αγνξέο, ε ΔΔΣΣ 

θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο 

ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη νξηζκνχ 

αγνξψλ πνπ ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην
4
, φπσο απηή ηξνπνπνηεζείζα ηζρχεη.   

χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 1 θαη 25 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο απηή ηζρχεη, «1.Οη 

εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ βαζηδφκελεο ζηηο αγνξέο 

πνπ ηαπηνπνηνχληαη ζηε ζχζηαζε θαη ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηνπο ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Τα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε αλάιπζε απηή λα δηεμάγεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αληαγσληζκνχ. 2. Όηαλ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή, 

δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 3 ή 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 

2002/22/ΕΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΕΚ 

(νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα επηβιεζνχλ, ζα δηαηεξεζνχλ, ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αξζνχλ ππνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη κε βάζε ηελ αλάιπζε 

αγνξάο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πφζνλ κία ζρεηηθή αγνξά είλαη 

φλησο αληαγσληζηηθή».  

χκθσλα κε ην άξζξν 41 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4070/2012: «41. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνλ νξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρχ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη θάζε θνξά 

πνπ ην θξίλεη αλαγθαίν, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο απφ ηνλ παξφληα λφκν, ε 

ΕΕΤΤ κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Επηηξνπήο Αληαγσληζκνχ». 

                                                                                                                                                     

 ηε χζηαζε  Δ (2008) 5925 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 

Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, (2008/850/ΔΚ),  

 ERG 08 (20) final CP Geog Aspects 081016, ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis 

(definition and remedies), 

4
 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 15, φπσο ηξνπνπνηήζεθε δηα ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 17 ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/37,18.12.2009 
5
 Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθαλ δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ (18), 

ζηνηρείνπ α) ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/ 37,18.12.2009 
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Καηφπηλ έθδνζεο ηεο λέαο θαη ηζρχνπζαο πιένλ χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (εθεμήο Νέα 

χζηαζε), θαη ζχκθσλα κε ηελ θαη‟ εξκελεία απηήο Αηηηνινγηθή Έθζεζε, (Δ(2007)5406), 

αλαθέξεηαη φηη: «Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο αλαιχνπλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 

ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο»
6
. 

Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη  δηθηχσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα «ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ» απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο 

ελαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο ηηκήο ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά
7
. 

 

χκθσλα κε ηε λέα χζηαζε, «[…]αθεηεξία πξνζδηνξηζκνχ αγνξψλ απνηειεί ν θαζνξηζκφο 

αγνξψλ ιηαληθήο ζε κηα κειινληηθή πξννπηηθή, κε ζπλεθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη απφ πιεπξάο πξνζθνξάο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

έρνπλ νξηζηεί αγνξέο ιηαληθήο, ελδείθλπηαη ελ ζπλερεία ν πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθψλ αγνξψλ 

ρνλδξηθήο. Εάλ ε αγνξά ζηα θαηάληε εθνδηάδεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαζεηνπνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη (εκπνξηθή) αγνξά ειιείςεη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε αγνξά δηθαηνινγεί πξνζδηνξηζκφ, ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί ε ζχζηαζε 

πιαζκαηηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο ζηα αλάληε. […]». Γεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε αγνξψλ, φπσο 

απηή δηεμάγεηαη απφ ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νθείιεη λα έρεη κία κειινληηθή 

πξννπηηθή (forward-looking), νη αγνξέο, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο 

αλσηέξσ χζηαζεο, νξίδνληαη αληηζηνίρσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σο άλσ 

εμειημηκφηεηα. ην ίδην πιαίζην, θαη ήδε κε ην πξννίκην 27 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, 

                                                 

6
 άξζξν 1 ηεο λέαο χζηαζεο 

7 Βι. παξαδείγκαηνο ράξηλ, Τπφζεζε Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ (“Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ”), ΔΔ 1997 C 372/3, θαη ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 
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αλαθέξνληαλ φηη «[…] Σηελ αλάιπζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ε αγνξά έρεη αληαγσληζηηθέο πξννπηηθέο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, θαηά πφζνλ ε ηπρφλ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα έρεη δηάξθεηα. Οη 

ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα αληηκεησπίζνπλ επίζεο ην ζέκα ησλ αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ, φπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ, ε εηαηξεία πνπ εγείηαη ηεο αγνξάο είλαη πηζαλφ λα δηαζέηεη 

ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο αιιά δελ ζα πξέπεη λα ηεο επηβάιινληαη άηνπεο ππνρξεψζεηο. 

Η Επηηξνπή ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη φηη απηέο παξακέλνπλ επίθαηξεο ζε κία ηαρέσο εμειηζζφκελε αγνξά. […]».Ο 

νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξνζδηνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο ιφγσ ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη  

δήηεζεο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε κηα ζεηξά 

κεζφδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ SSNIP ηεζη, φπνπ απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ
8
.  

Μηα «ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά» πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία 

νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο 

πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ.1 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο ηζρχεη, «…ζηε ζχζηαζε 

πξνζδηνξίδνληαη,…, νη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγνχλ ηελ επηβνιή ησλ 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο εηδηθέο νδεγίεο …». Καηά ζπλέπεηα, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία θαη ηειηθά 

θαζηζηνχλ κία ζπγθεθξηκέλα αγνξά σο ππνθείκελε ζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή 

ξχζκηζε.
9
 χκθσλα κε ηε ζπλνδεπηηθή ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αγνξψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δηθαηνινγεκέλε ε θαλνληζηηθή παξέκβαζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζα πξέπεη 

λα αλαιχνληαη φρη κφλν κε ζηαηηθφ αιιά θαη (θπξίσο) κε δπλακηθφ ηξφπν. […] Ζ δπλακηθή 

ηεο αγνξάο δχλαηαη, κέζα ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, λα – αλ φρη εμαθαλίζεη – 

πεξηνξίζεη νπζησδψο ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, ζπλεπεία ηεο ηαρείαο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. «Επίζεο, ζχγθιηζε ησλ, άιινηε, μερσξηζηά νξηζζεηζψλ αγνξψλ, δχλαηαη λα 

απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ». Ή, απινχζηεξα, δχλαηαη λα πθίζηαληαη αξθεηνί «ελεξγνί» 

                                                 

8
 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 

9
 Βι. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 [SEC (2007), 1483 final], ζει. 6 
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παίθηεο ζηελ αγνξά, ψζηε ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο λα αλαδπζεί «πίζσ» απφ ηνπο 

– εληνπηζζέληεο – θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά. […] Θα πξέπεη επίζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ σο άλσ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2007, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο 

δχλαηαη ή φρη λα δηθαηνινγνχλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα 

χπαξμεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, παξά ηε δηαπίζησζε χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ 

εηζφδνπ. 
10

  

Πεξαηηέξσ, θαη γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζχκθσλα θαη κε ηε Νέα χζηαζε, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

ελδείθλπηαη ε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

− Ζ παξνπζία πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ (δηαξζξσηηθνχ, λνκηθνχ 

ή ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα), 

− Ζ δνκή ηεο αγνξάο λα κελ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζην 

ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα θαη 

− Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ λα κελ επαξθεί αθ‟ εαπηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Νέαο χζηαζεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα αγνξέο πνπ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζην Παξάξηεκα (σο άλσ) ηεο χζηαζεο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, πξέπεη 

λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν πιεξνχληαη ηα ηξία απηά θξηηήξηα ζηελ εθάζηνηε αγνξά
11

. 

 

1.1.3 Η από ηελ ΕΕΤΤ αθνινπζνύκελε δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάιπζεο αγνξώλ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ρξεζηψλ 

θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

Ζ ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012 

(ΦΔΚ 82/Α/2012, εθεμήο ν «Νφκνο»). πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

                                                 

10
 χκθσλα άιισζηε κε ην ζεκείν 75 ηνπ Πξννηκίνπ ησλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (2002/C 165/03), «…ε βαζκηαία κείσζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ε αγνξά απηή 

θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφηεξε, αιιά δελ εκπνδίδεη ηε δηαπίζησζε ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά...».  
11

 ζεκείν 17 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007 
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Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζηνηρείν (α) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο αλάιπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Οξηζκφ ηνπ/ησλ 

Παξφρνπ/Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε 

ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.  

Σν Άξζξν 12 παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν (ηβ) παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα 

δηελεξγεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη 

Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια 

Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο 

ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα
12

. 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο ex ante ξχζκηζεο 

ηνπ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φζν θαη γηα ex post έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο 

ηζρχνπζαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 38, παξ. 1 ηνπ 

Νφκνπ επηβάιιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα παξέρνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ή ηηο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, 

θαζψο θαη φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ. χκθσλα κε ην άξζξν 38, παξ. 5 ηνπ Νφκνπ, νη 

επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο 

πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη άιιε πξνζεζκία, εληφο είθνζη (20) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην αίηεκα. Ο Νφκνο νξίδεη έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 

(5) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην 

ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθνπλ ζηελ 

ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηo πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά 

κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο 

                                                 

12
 Σα άξζξα 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην αληηθαηαζηάζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1, παξ. (6) ηεο Οδεγίαο 

2009/140/ΔΚ 
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αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πεξί Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, λ. 3959/2011, (άξζξα 38 θαη 39, λ. 3959/2011, ΦΔΚ Α‟/ 

93), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ιήςε ζρεδίνπ κέηξσλ ζρεηηθά κε θάζε αλάιπζε 

αγνξάο, ε νπνία  πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο αγνξψλ (δει. αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε παξφρσλ κε ΗΑ), θαζψο 

θαη ηα κέηξα ηα νπνία ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη ζηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο αγνξέο 

απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή, ην BEREC θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ησλ άιισλ 

Κξαηψλ Μειψλ Κνηλνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

Δπηηξνπή, ην BEREC θαη νη άιιεο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ 

ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζηελ ΔΔΣΣ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφο κήλα απφ 

ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαιχεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη 

κεηαθέξεη ηελ άπνςή ηεο ζηελ ΔΔΣΣ, δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ ΔΔΣΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη επαξθψο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο θαηά ηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ην πξνηεηλφκελν 

κέηξν πξνθχπηεη ν νξηζκφο κηαο ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία δηαθέξεη απφ απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε χζηαζε ή απνθαζίδεη εάλ θάπνηνο πάξνρνο έρεη αηνκηθή ή ζπιινγηθή 

δεζπφδνπζα ζέζε θαη ηα κέηξα ζα επεξέαδαλ ην εκπφξην κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ θαη 

παξάιιεια ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ) έρεη δειψζεη φηη ην ρέδην Μέηξσλ ζα 

δεκηνπξγνχζε εκπφδηα ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ή έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο πξνο 

ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην θαη ηνπο θαλνληζηηθνχο ζηφρνπο, ην ρέδην 

Μέηξσλ απηφ δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα δχν κήλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ηεο θαηά ηα σο άλσ δίκελεο πξνζεζκίαο εθδψζεη απφθαζε κε 

ηελ νπνία δεηά απφ ηελ ΔΔΣΣ λα απνζχξεη ην ζρέδην κέηξνπ, ε ΔΔΣΣ ηξνπνπνηεί ή 

απνζχξεη ην ζρέδην κέηξνπ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην κέηξνπ ηξνπνπνηείηαη, ε ΔΔΣΣ 

δηελεξγεί δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ θαη 

θνηλνπνηεί εθ λένπ ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην κέηξνπ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Καηά ηε 

ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε 

ηεο ηα ζρφιηα ησλ άιισλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηνπ BEREC θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη θνηλνπνηεί ηελ Απφθαζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. χκθσλα δε κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ, ε ΔΔΣΣ θνηλνπνηεί ζηελ 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζην BEREC φια ηα εγθεθξηκέλα ηειηθά κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρεία α‟ θαη β‟ ηνπ άξζξνπ 45.  

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ, κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ δηελεξγήζεη επαλεμέηαζε κηαο αγνξάο θαη δηαπηζηψζεη φηη ε ελ 

ιφγσ αγνξά είλαη φλησο αληαγσληζηηθή, ε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θνηλνπνίεζε πξέπεη λα 

γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνχ εληχπνπ θνηλνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 6 

ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, «Σα 

αθφινπζα ζρέδηα κέηξσλ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Επηηξνπή κέζσ ηνπ ζπλνπηηθνχ 

εληχπνπ θνηλνπνίεζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ: α) ζρέδηα κέηξσλ πνπ αθνξνχλ 

αγνξέο νη νπνίεο έρνπλ αθαηξεζεί ή δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί εμαξρήο ζηνλ θαηάινγν ηεο 

ζχζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, είηε φηαλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή 

φηη ε αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή είηε φηαλ ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζεσξεί φηη δελ 

πιεξνχληαη ηα ηξία ζσξεπηηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 ηεο ζχζηαζεο γηα ηηο 

ζρεηηθέο αγνξέο φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ξχζκηζε, β) …, γ)…, δ)…». χκθσλα κε ην ζεκείν 12 ηεο αλσηέξσ χζηαζεο «Οη 

θνηλνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο θνηλνπνίεζεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 8 ζεσξνχληαη 

πιήξεηο. Εάλ νη πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θνηλνπνίεζε είλαη ειιηπείο σο πξνο νπζηψδε ζεκεία, ε Επηηξνπή ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηελ νηθεία εζληθή θαλνληζηηθή αξρή εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη πξνζδηνξίδεη ζε πνην 

βαζκφ ζεσξεί φηη ε θνηλνπνίεζε είλαη ειιηπήο. Η θνηλνπνίεζε δελ θαηαρσξίδεηαη εθφζνλ ε 

εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δελ ρνξεγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΕΚ, ε θνηλνπνίεζε αξρίδεη 

λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Επηηξνπή ιακβάλεη ηηο πιήξεηο 

πιεξνθνξίεο».
13

 Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ επί ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηεο ππφ 

                                                 

13
 ην ζεκείν 16 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο  Δ (2008) 5925 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, 

ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (2008/850/ΔΚ), αλαθέξεηαη φηη 

«Έλα ζρέδην κέηξνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε κέζσ ζπλνπηηθνχ εληχπνπ θνηλνπνίεζεο δε ζα εγείξεη θαηαξρήλ 

παξαηεξήζεηο ηεο Επηηξνπήο πξνο ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο 

νδεγίαο 2002/21/ΕΚ».  
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εμέηαζε αγνξάο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, 

νπφηε θαη ηεο αλάγθεο ex ante θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο,  θνηλνπνηείηαη, ζην πιαίζην ηεο 

θαη‟ άξζξν 16 ηνπ λ. 4070/2012 αλάπηπμεο ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

BEREC, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην BEREC.     

1.2 Αληηθείκελν Δμέηαζεο 

1.2.1 Σηόρνο θαη εύξνο ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο 

Ζ αξρηθή χζηαζε 2003/311/ΔΚ, ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο 

φξηδε ηηο εμήο δχν ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξνχζα 

εμέηαζε: 

 Γεκφζηεο ηνπηθέο θαη/ή εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο 

 Γεκφζηεο ηνπηθέο θαη/ή εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε γηα κε νηθηαθνχο πειάηεο, θαη 

ηελ Αλαζεσξεκέλε χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ε Δπηηξνπή δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

αλσηέξσ αγνξέο ζηε ιίζηα ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εθ ησλ πξνηέξσλ (ex 

ante) ξχζκηζε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Ωζηφζν, ε αλαζεσξεκέλε χζηαζε πξνβιέπεη 

φηη «Γηα ηηο αγνξέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο 2003/311/ΕΚ, ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 

2003, νη νπνίεο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο, 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».  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ εθείλσλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπηθψλ ή/θαη εζληθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, νη νπνίεο 

εμαθνινπζνχλ επί ηνπ παξφληνο λα ξπζκίδνληαη, ηα νπνία (ραξαθηεξηζηηθά) ζα θαζνξίζνπλ 

θαηά πφζνλ ε αλάγθε εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

ή φρη. Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο, θαη κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο εζληθέο 

ζπλζήθεο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ
14

, ε 

                                                 

14
 Ηδίσο θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ φηη νη αλσηέξσ αγνξέο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα ηεο 

Αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ηνπ 2007.  



-15- 

πιήξσζε ή κε ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξίζεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί ηεο 

αλάγθεο ex ante ξχζκηζεο ηεο αλσηέξσ αγνξάο
15

.  

 

1.2.2 Δεύηεξνο γύξνο αλάιπζεο  

ην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, κε ηελ ΑΠ 

595/013/10.13.2011 (ΦΔΚ 533/B/6.4.2011), «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ 

δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, 

θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ 

(2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαληαη νη αθφινπζεο ζρεηηθέο 

αγνξέο: 

• Ληαληθή αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο). 

• Ληαληθή αγνξά δεκνζίσο δηαζέζηκσλ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε (θιήζεηο 

απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ). 

Γεδνκέλνπ φηη νη ιηαληθέο αγνξέο δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο δελ πεξηιακβάλνληαη  

ζηε ιίζηα ηεο Νέαο χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ 

γχξνπ αλάιπζεο, εθάξκνζε ηε δνθηκαζία  ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ γηα ηηο δχν νξηζζείζεο 

ιηαληθέο αγνξέο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

                                                 

15
 χκθσλα κε ηελ απφ 20/01/2011, κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ ….,  Δ(2011)356 SG-Greffe (2011) D/1043 

Δπηζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηελ ΔΔΣΣ κε ζέκα «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

ππφζεζε EL/2010/1160: Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ηνπηθέο θαη εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

ππφζεζε EL/2010/1161: Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. ρνιηαζκφο θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο, 2002/21/EΚ», ε Δπηηξνπή ηνπνζεηήζεθε, ηδίσο θαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ σο αθνινχζσο: «Παξφηη ε Επηηξνπή δελ ακθηζβεηεί ηα ηειεπηαία ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ΕΕΤΤ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ε Επηηξνπή θαιεί ηελ ΕΕΤΤ λα εληείλεη 

ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα επαλνξζσηηθά κέηξα ρνλδξηθήο πψιεζεο. 

Η Επηηξνπή δεηά επίζεο απφ ηελ ΕΕΤΤ λα αηηηνινγήζεη πεξαηηέξσ θαηά πφζν ηα πξνηεηλφκελα επαλνξζσηηθά 

κέηξα, θαη θπξίσο ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ, ζα είλαη αλάινγα ζην κέιινλ κε ηε θχζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Η 

Επηηξνπή δεηά επίζεο απφ ηελ ΕΕΤΤ λα επαλαμηνινγήζεη άκεζα ηηο αγνξέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζκφο 

αλαπηπρζεί θαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο (πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί απφ κηα πην ηαρεία κείσζε 

ζην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΤΕ) θαη θπξίσο αλ δελ πιεξνχληαη πιένλ ην πξψην θαη ην δεχηεξν θξηηήξην.». 
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Διιάδα νη αλσηέξσ δχν αγνξέο πιεξνχλ ζσξεπηηθά θαη ηα ηξία θξηηήξηα θαη ζπλεπψο φηη 

νη ιηαληθέο αγνξέο δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ 

λα ππφθεηληαη ζε ex−ante ξχζκηζε. 

ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξηζζείζεο αγνξέο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη φηη ν «Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» έπξεπε λα νξηζζεί σο πάξνρνο κε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο 

ιηαληθέο αγνξέο θαη δηαηήξεζε, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ είρε επηβάιιεη δπλάκεη ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ήηνη 

1. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζεο. 

2. Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

3. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο. 

4. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

5. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ζχδεπμε ζηε 

ιηαληθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ 

πξνο έγθξηζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ κε 

ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

1.3 Γνκή Κεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο 

Η Ελφηεηα 2 παξνπζηάδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε. 

Ζ Ελφηεηα 3 αλαθέξεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ γηα δεκφζηα δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε. 

ηελ Ελφηεηα 4, ε ΔΔΣΣ εθαξκφδεη ηε δνθηκαζία  ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ ζηελ νξηζζείζα 

αγνξά. Ζ αλσηέξσ άζθεζε  είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά πνπ αθνξά 

ζηηο δεκφζηα δηαζέζηκεο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηελ 

Αλαζεσξεκέλε (λέα) Σχζηαζε Σρεηηθψλ Αγνξψλ ηνπ 2007. 
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ηελ Ελφηεηα 5, ε ΔΔΣΣ παξνπζηάδεη ηελ πξφηαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Ζ Ελφηεηα 6 πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

αγνξάο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ελφηεηα 3 θαη ηε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ πνπ 

δηεμάγεηαη ζηελ Δλφηεηα 4. 

 

1.4 Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε 

Όιεο νη παξαηεξήζεηο επί ηεο Γηαβνχιεπζεο απηήο είλαη εππξφζδεθηεο. Ωζηφζν, ζα 

δηεπθφιπλε ην έξγν ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, εάλ νη 

παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαλ κε παξαπνκπή ζηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ 

παξφληνο εγγξάθνπ. Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε εθθηλεί ηε Μ. Γεπηέξα, 29-4-2013 έσο ηελ 

Σεηάξηε, 29-5-2013. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

γξαπηψο θαη επψλπκα ζηε δηεχζπλζε ηεο ΔΔΣΣ (Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 15125 – Μαξνχζη 

Αζήλα) θαζψο θαη ειεθηξνληθά (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) ζηε δηεχζπλζε 

market.analysis@eett.gr, κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε, 29-5-2013, ψξα 16:30.  

Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη θάπνηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ έγγξαθν πηζαλφλ λα 

απαηηνχλ απφ θάπνηνπο ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ππνζηήξημε ησλ 

παξαηεξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ην ηκήκα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, λα ην παξέρνπλ ζε ρσξηζηφ 

παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο 

απζηεξά εκπηζηεπηηθέο. 
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2  Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο αγνξάο ζηαζεξήο 

ηειεθωλίαο  

2.1 Σξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ηειεπηθνηλσληψλ (2001-2006), θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο, έλαο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ (OLOs) μεθίλεζε λα παξέρεη αξρηθά ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Οξηζκέλνη 

λενεηζεξρφκελνη πάξνρνη εζηίαζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε πεξηνρέο κε πςειή 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη 

πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θπξίσο κέζσ Δπηινγήο ή/θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέζσ πιήξσο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.  

ηε ζπλέρεηα ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ κέζσ Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ) πνπ νθείιεηαη 

ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηνπο ζε ππνδνκή, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

κε θξαηηθή επηδφηεζε (θπξίσο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2009). Απηφ νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ γξακκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππεξεζίεο 

θσλήο θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Παξαηεξήζεθε επίζεο ε δηάζεζε απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λέσλ παθέησλ ππεξεζηψλ, θπξίσο δεζκνπνηεκέλσλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ δηαθνξεηηθέο αγνξέο (φπσο απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θιπ). Σα ζπγθεθξηκέλα 

παθέηα πηνζεηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο έιιελεο θαηαλαισηέο. Ο θνηλνπνηεκέλνο 

πάξνρνο αληαπνθξίζεθε ζηελ αλσηέξσ πνιηηηθή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δηαζέηνληαο 

ηα δηθά ηνπ δεζκνπνηεκέλα παθέηα. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ, ην πξφηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηινγήο θαη πξνεπηινγήο θνξέα (ΔΦ/ΠΦ), ην νπνίν 

απνηέιεζε ην βαζηθφ κνληέιν θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

(2001-2006), πεξηνξίζηεθε εμαηξεηηθά. Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε νδήγεζαλ ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ελψ νξηζκέλνη πάξνρνη, πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ βαζηδφκελνη θπξίσο ζηελ ΔΦ/ΠΦ εμήιζαλ απφ ηελ αγνξά. 
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2.2 Τθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηηο 

ιηαληθέο αγνξέο ιηαληθήο ζηαζεξήο ηειεθωλίαο  

ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πθίζηαηαη κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη πην, 

ζπγθεθξηκέλα:  

Επηινγή θαη Πξνεπηινγή Φνξέα  

Οη κεραληζκνί ηεο Δπηινγήο θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία 

αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε πιήξεο αλάπηπμε δηθηχνπ απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν. Ζ επηινγή θνξέα 

επηηξέπεη ζε έλαλ ζπλδξνκεηή πνπ αγνξάδεη πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ δεκφζην 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα λα επηιέγεη έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θιήζεψλ ηνπ, κέζσ ηεο πιεθηξνιφγεζεο ελφο πξνζέκαηνο. Ζ 

πξνεπηινγή θνξέα επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ αγνξάδνπλ πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ 

δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα λα αγνξάδνπλ φιεο ή θάπνηεο 

θαηεγνξίεο θιήζεσλ απφ έλα ελαιιαθηηθφ πάξνρν ρσξίο λα πιεθηξνινγνχλ θάπνην 

πξφζεκα.  χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 573/17/22.07.2010 (ΦΔΚ 

1353/Β/01.09.2010)
16

, ε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ κέζσ επηινγήο θαη πξνεπηινγήο
17

 

θνξέα δηαηεξήζεθε σο ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε  ΗΑ ζηελ 

αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ.  

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 478/114/06.05.2008 (ΦΔΚ 

1106/B/13.06.2008)
18

, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο ηξεηο δπλαηφηεηεο πξνεπηινγήο θνξέα: (α) 

δηεζλείο θιήζεηο, (β) ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη θιήζεηο πξνο θηλεηά θαη (γ) φιεο νη θιήζεηο, 

                                                 

16
 ΑΠ ΔΔΣΣ 573/17/22.07.2010: «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή 

ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν , Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)». 
17

 Ζ ππνρξέσζε παξνρήο θιήζεσλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ ΟΣΔ ην 2002. 
18

 ΑΠ ΔΔΣΣ 478/114/06.05.2008: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. ΔΔΣΣ 366/48/8.12.2005 «Σξνπνπνίεζε θαη 

Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Δηζαγσγήο ηεο Πξνεπηινγήο Φνξέα ζηελ Διιεληθή 

Αγνξά»». 
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πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεζλείο, αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη ηηο θιήζεηο απφ 

ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ
19

.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ν αξηζκφο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ γξακκψλ κέζσ 

πξνεπηινγήο θνξέα άγγημε ην πην πςειφ ηνπ επίπεδν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2007. 

Απφ ην 2007 θαη κεηά ε ρξήζε ηεο ΠΦ άξρηζε λα κεηψλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ 

ζηα ηέιε ηνπ 2012 λα πιεζηάδεη ηηο 122 ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε 3,9% ησλ 

γξακκψλ PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ. 

Πίλαθαο 1: Αξηζκόο γξακκώλ ΠΦ
20

 θαη ΥΔΓ   

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Γξακκέο 

Πξνεπηινγήο  

906.119 955.538 788.729 502.546 276.103 203.824 183.228 121.838 

Δθ ησλ νπνίσλ 
γξακκέο ΥΔΓ         

42.405 71.883 82.091 63.964 

Γξακκέο ΠΦ 
σο % ησλ 

γξακκψλ 

PSTN θαη 
ISDN BRA 

ηνπ ΟΣΔ 16,5% 17,8% 15,5% 10,8% 6,4% 5,3% 5,3% 3,9% 

Γξακκέο ΥΔΓ 

σο % ησλ 
γξακκψλ 

PSTN θαη 

ISDN BRA 
ηνπ ΟΣΔ         1,0% 1,9% 2,4% 2,0% 

Πεγή: EETT 

Φνλδξηθή Εθκίζζσζε Γξακκώλ 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 411/017/22.11.2006
21

 (ΦΔΚ 

1873/Β/28.12.2006), επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ γηα πξψηε θνξά ε ππνρξέσζε παξνρήο 

ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ (ΥΔΓ) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ΗΑ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο 

                                                 

19
 Αλ θαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ΠΦ πνπ επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ 

αθνξνχζε φιεο ηηο θιήζεηο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ήηαλ αληίζεηνη ζηε δηάζεζε κίαο δπλαηφηεηαο ΠΦ ε 

νπνία λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ. 
20

 Οη ελεξγνπνηεκέλεο γηα Δπηινγή Φνξέα γξακκέο δελ παξνπζηάδνληαη δεδνκέλνπ φηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνπο παξφρνπο ζηελ ΔΔΣΣ δελ ζεσξνχληαη επαξθψο αμηφπηζηα. Αθελφο, δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ζπκπεξίιεςεο κε-ελεξγψλ γξακκψλ ΔΦ θαη αθεηέξνπ, γξακκέο κε 

ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνεπηινγήο ελδέρεηαη λα έρνπλ παξαζρεζεί ζηελ 

ΔΔΣΣ θαη σο γξακκέο επηινγήο θαη σο γξακκέο πξνεπηινγήο.  
21 ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/22/11/2006: «Οξηζκφο ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA−ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, 

θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ». 
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ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Ζ ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ είλαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ν 

ΟΣΔ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα κπνξνχλ λα κηζζψλνπλ 

απφ ηνλ ΟΣΔ ηε γξακκή πξφζβαζεο (PSTN θαη ISDN BRA) θαη λα ηε κεηαπσινχλ ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε. Ζ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 614/011/8.08.2011
22

 (ΦΔΚ 

1907/Β/30.8.2011) δηαηήξεζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ρνλδξηθή εθκίζζσζε 

γξακκψλ. Ωζηφζν, ε ρξήζε ΥΔΓ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ηελ ππεξεζία ΥΔΓ παξείραλ δχν κφλν 

πάξνρνη ζε πεξίπνπ 64.000 ζπλδξνκεηέο (βι. Πίλαθα 1), δειαδή ζε πεξίπνπ 2% ησλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ. 

Έιεγρνο Ληαληθώλ Τηκώλ 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 614/011/8.08.2011 (ΦΔΚ 

1907/Β/30.8.2011), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηηο ξπζκηζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο αγνξάο ζηαζεξήο ιηαληθήο πξφζβαζεο, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε 

ππνρξέσζε ειέγρνπ ιηαληθψλ ηηκψλ κε πξνζέγγηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price-cap) ζηε 

κεζνζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή ηνπ ΟΣΔ γηα πξντφληα ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζηελήο δψλεο, 

(δει. γηα εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN, πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN, εθάπαμ 

ηέινο ζχλδεζεο ISDN-BRA θαη πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο ISDN).  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 595/013/10.13.2011 (ΦΔΚ 

533/B/6.4.2011) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ν 

ΟΣΔ ππνρξεψζεθε λα ηεξεί αλψηαην φξην ηηκήο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ 

                                                 

22 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/28.07.2011: «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή 

ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ 

αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)». 
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 Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net) 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ  πξνο 

ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ  

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο 

παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο  

 Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο 

ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

 Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν 

φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε ην δίθηπν 

άιισλ παξφρσλ 

Φνξεηόηεηα Αξηζκώλ  

χκθσλα κε ην Άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία, ηα Κξάηε Μέιε 

ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη ρξήζηεο δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ δεκφζησλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο) 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εθαξκφζηεθε πιήξσο γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηαζεξψλ αξηζκψλ απφ ηελ 01/04/2004 θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θηλεηψλ 

απφ ηελ 01/06/2004. 

Σελ 18ε Απξηιίνπ 2013 δεκνζηεχζεθε ν Ν.4146/2013“Γηακφξθσζε Φηιηθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, (ΦΔΚ 90/Α/18-4-2013), κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ 

νη παξάγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ λ. 4070/2012. Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 68, παξ. 4, ηνπ λ. 

4070/2012 φπσο θαηά ηα σο άλσ ηξνπνπνηήζεθε νξίδεηαη φηη «ε κεηαθνξά αξηζκψλ θαη ε 

επαθφινπζε ελεξγνπνίεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ζπληνκφηεξεο δπλαηήο 

πξνζεζκίαο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηε κεηαθνξά αξηζκνχ ζε λέα επηρείξεζε, γίλεηαη κέζα ζε κία 

εξγάζηκε εκέξα. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί λα θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

αξηζκψλ, έρνληαο ππφςε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, ηε δπλαηφηεηα 

ηερληθήο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

ππεξεζίαο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ε απψιεηα ππεξεζίαο θαηά ηε 
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δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εξγάζηκε εκέξα. Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλεη επίζεο, αλ 

ρξεηαζηεί, κέηξα κε ηα νπνία λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεχνληαη θαζ‟ 

φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θνξέα παξά ηε ζέιεζή 

ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε επηβνιήο ησλ θαη‟ άξζξν 77 ηνπ παξφληνο 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, λα ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ λα απνδεκηψλνπλ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο επηβνιήο ηεο ππνρξέσζεο, 

ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ». Δπηπξνζζέησο, ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ  Ν.4146/2013 πξνβιέπεη φηη 

«κε ηελ επηθχιαμε ηεο φπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο, ε ΔΔΣΣ εμαζθαιίδεη φηη νη 

φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο δελ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηελ 

αιιαγή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη δελ δχλαληαη λα ζέηνπλ νπνηνδήπνηε 

θψιπκα, φπσο νη ζπκβαηηθνί φξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε αηηεκάησλ 

θνξεηφηεηαο». 

 

2.3 Δμέιημε ηαζεξώλ Γξακκώλ Πξόζβαζεο θαη Γηείζδπζε  

ηo ηέινο ηνπ 2012 ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηηκάηαη ζην 43,46%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

4,906 εθαηνκκχξηα γξακκέο. ηνλ Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο θαη ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (βάζεη ησλ 

γξακκψλ) ζηνλ πιεζπζκφ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, απφ ηα ηέιε ηνπ 2006 έσο ην 

ηέινο ηνπ 2012 παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο δηείζδπζεο θαηά 5,03 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, 

γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 488.377 ιηγφηεξεο γξακκέο.  

Πίλαθαο 2: Αξηζκόο ζηαζεξώλ γξακκώλ πξόζβαζεο θαη δηείζδπζε απηώλ ζηνλ πιεζπζκό 

  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Αξηζκφο 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

5.394.501 5.327.864 5.253.695 5.248.056 5.203.292 5.073.490 4.906.124 
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Πιεζπζκφο 

Διιάδνο23 
   11.125.179       11.171.740       11.213.785       11.260.402       11.305.118       11.309.885       11.290.06724    

Γηείζδπζε ησλ 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο ζηνλ 

πιεζπζκφ 

48,49% 47,69% 46,85% 46,61% 46,03% 44,86% 43,46% 

εκείσζε: ηηο ζηαζεξέο γξακκέο πξφζβαζεο πεξηιακβάλνληαη νη γξακκέο PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA ηνπ 

ΟΣΔ θαη νη γξακκέο πνπ παξέρνληαη κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ 

Πεγή: EETT 

2.4 Πάξνρνη ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθωλίαο 

Ο ΟΣΔ ιεηηνπξγεί έλα εζληθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πιήξνπο γεσγξαθηθήο 

θάιπςεο. Ο αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Διιάδα παξνπζίαζε αχμεζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

αγνξάο, ελψ ηα επφκελα ρξφληα άξρηζε λα κεηψλεηαη. ηνλ Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηαζεξψλ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ απφ ην 2007 έσο ηα κέζα ηνπ 2012. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα δελ 

πεξηιακβάλνληαη πάξνρνη κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ.  

ηα κέζα ηνπ 2012, ζπλνιηθά 8 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζέθεξαλ θιήζεηο, έμη (6) εμ‟ 

απηψλ κέζσ άκεζεο πξφζβαζεο (εμαηξνπκέλεο ηεο ΥΔΓ) θαη έμη (6) κέζσ ΔΦ/ΠΦ. 

Πίλαθαο 3: Αξηζκόο ελαιιαθηηθώλ παξόρωλ ζηαζεξώλ δεκόζηωλ ηειεθωληθώλ ππεξεζηώλ 

Αξηζκόο Δλαιιαθηηθώλ Παξόρωλ 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2012 

Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο κέζσ 

άκεζεο πξφζβαζεο, (εμαηξνπκέλεο ηεο 

ΥΔΓ) 

8 8 7 7 6 6 

Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο κέζσ 

ΔΦ/ΠΦ 12 12 8 8 8 6 

- εθ ησλ νπνίσλ πάξνρνη πνπ παξέρνπλ 

θαη πξφζβαζε κέζσ ΥΔΓ   1 2 2 2 

χλνιν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θιήζεηο 13 13 10 10 10 8 

Πεγή: ΔΔΣΣ 

                                                 

23
 Πεγή: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00001 

24
 Πξνζσξηλή εθηίκεζε  
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2.5 Γηάξζξωζε ηεο αγνξάο πξόζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθωλίαο 

Ζ είζνδνο λέσλ παξφρσλ έρεη νδεγήζεη δηαρξνληθά ζε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζηελ αγνξά ηεο παξνρήο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζηα ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή 

ζέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα (βι. Πίλαθαο 4), ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ απφ ζρεδφλ 100% 

ζην ηέινο ηνπ 2006 εθηηκάηαη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ζην 62,4% ησλ γξακκψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσληθήο πξφζβαζεο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ν κεγαιχηεξνο, βάζεη ησλ κεξηδίσλ, 

αληαγσληζηήο ηνπ ΟΣΔ θαηείρε κεξίδην αγνξάο 10,5%, ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο θαηά 

ζεηξά κεγαιχηεξνο ελαιιαθηηθφο θαηέγξαςαλ κεξίδηα 9,9% θαη 8,3% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 4: Μεξίδηα αγνξάο βάζεη ηωλ γξακκώλ πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθωληθό δίθηπν πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Γεθ. 2006 – Γεθ. 2012  

Πάξνρνη 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

OTE 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 66,0% 62,4% 

Πάξνρνο 1 0,0% 1,2% 3,5% 5,6% 8,4% 9,7% 10,5% 

Πάξνρνο 2 0,0% 0,3% 2,0% 5,0% 7,2% 8,9% 9,9% 

Πάξνρνο 3 0,0% 1,4% 3,0% 3,7% 5,4% 6,9% 8,3% 

Πάξνρνο 4 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,4% 4,7% 6,1% 

Πάξνρνο 5 0,0% 0,8% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,7% 

Λνηπνί 0,2% 0,6% 0,8% 1,5% 1,9% 1,9% 1,1% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

εκείσζε: Λακβάλνληαη ππφςε γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη ISDN PRA ηνπ ΟΣΔ, γξακκέο  πνπ παξέρνληαη κέζσ 

πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ.  

Πεγή: EETT 

2.6 Γηάξζξωζε ηεο αγνξάο ππεξεζηώλ ζηαζεξώλ θιήζεωλ  

Οη Πίλαθεο 5(α) θαη 5(β) θαησηέξσ παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

φγθνπ ηεο θίλεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

2007 έσο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012. Σα ζηνηρεία (θίλεζε θαη κεξίδηα) εκθαλίδνληαη 

αλά ηχπν θιήζεο, γηα ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο θιήζεσλ: εζληθέο ζε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο (δει. ην ζχλνιν αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ), θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζε (εζληθφ) 

θηλεηφ, δηεζλείο, dial-up
25

. Δπηπξφζζεηα, ππφ ηνλ ηίηιν “ινηπέο (εθηφο ηνπ dial-up) θιήζεηο 

πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ” παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη θιήζεηο ζε πξνζσπηθνχο 

αξηζκνχο, νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο ζχληνκσλ θσδηθψλ, νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο 

                                                 

25
 εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο θιήζεηο dial-up εμαηξνχληαη νη θιήζεηο 801 ζην Internet.   
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κεξηδφκελνπ θφζηνπο (ηεο ζεηξάο 801), νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο αηεινχο ρξέσζεο (ηεο 

ζεηξάο 800) θαη νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ζεηξάο 90. 

O φξνο „άκεζε πξφζβαζε‟ αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ 

ζπλδξνκεηψλ ελφο παξφρνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο είηε 

κέζσ δηθήο ηνπ (ηδηφθηεηεο) ππνδνκήο είηε κέζσ γξακκήο πιήξνπο ΑΠΣΒ. Ο φξνο 

„έκκεζε πξφζβαζε‟ αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ έκκεζα ζπλδεδεκέλσλ ζπλδξνκεηψλ 

ελφο παξφρνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο Πίλαθεο 5(α) θαη 5(β) ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ νη ππεξεζίεο 

θσλεηηθψλ θιήζεσλ κε ρξήζε πξσηνθφινπ IP (VoIP), ηελ πνηφηεηα ησλ νπνίσλ 

ππεξεζηψλ ειέγρεη ν πάξνρνο δηθηχνπ πνπ ηηο πξνζθέξεη (βι. θαη Δλφηεηα 3.7).  

Βάζεη ηνπ Πίλαθα 5(α), ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ ησλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

dial-up θιήζεσλ) βαίλεη κεηνχκελν, κε ηελ κείσζε ην 2011 ζπγθξηηηθά κε ην 2007 λα 

ππνινγίδεηαη ζην 8,6%.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 5(β), ε πησηηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζπλερίζηεθε ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα, κε ην κεξίδηφ ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο 

εμαηξνπκέλεο ηεο dial-up λα εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε ηo πξψην εμάκελν ηνπ 2012 ζην 

52,3% (αληίζηνηρα 52,5% ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο dial-up) απφ 71,1% ην 2007 

(αληίζηνηρα 76,1% ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο dial-up). Αλά ηχπν θιήζεο ηα κεξίδηα ηνπ 

ΟΣΔ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην βαζκφ κείσζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο ην κεξίδην κεηψζεθε απφ 69,1% ην 2007 ζε 52,7% ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2012, ελψ ζηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ απφ 71,2% ην 2007 ζε 57,9% ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2012. ηηο δηεζλείο θιήζεηο κεηαμχ 2007 θαη πξψηνπ εμακήλνπ 2012 

παξαηεξήζεθε κείσζε απφ 66,3% ζε 27,1% θαη ζηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ θιήζεσλ dial-up απφ 97,2% ζε 63,5%.  

Πίλαθαο 5 (α) θαη (β): Όγθνο θιήζεωλ (ζε ιεπηά) θαη κεξίδηα αγνξάο βάζεη όγθνπ θιήζεωλ  

Πίλαθαο 5(α): Όγθνο θιήζεωλ (ζε ιεπηά) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

2012 

 Δμάκελν 1 2012 

Αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο             

OTE 11.674.005.486 11.541.157.941 11.433.100.372 10.485.397.259 9.268.750.021 4.482.977.199 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 825.481.741 2.755.946.701 4.210.039.600 5.326.822.064 6.315.420.735 3.808.497.492 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 4.398.213.228 2.670.771.038 1.498.313.600 884.696.582 643.955.045 214.910.880 

χλνιν 16.897.700.455 16.967.875.680 17.141.453.572 16.696.915.905 16.228.125.801 8.506.385.571 

ε θηλεηό             

OTE 1.844.999.142 1.746.328.344 1.586.064.317 1.363.039.672 1.192.672.444 550.169.902 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 134.558.168 284.997.378 428.656.039 558.927.425 659.590.075 363.311.494 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 612.160.503 407.581.953 235.919.387 137.096.344 109.261.039 37.149.916 
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χλνιν 2.591.717.813 2.438.907.675 2.250.639.743 2.059.063.441 1.961.523.558 950.631.312 

Γηεζλήο              

OTE 280.721.373 270.211.072 244.409.587 262.322.057 256.253.522 117.037.784 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 31.172.209 142.644.089 300.028.651 576.102.882 597.930.387 305.984.717 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 111.817.419 74.452.113 47.694.049 54.536.681 39.600.634 9.009.385 

χλνιν 423.711.001 487.307.274 592.132.287 892.961.620 893.784.543 432.031.886 

Κιήζεηο dial-up ζην 

Internet             

ΟΣΔ 4.585.978.948 2.480.270.048 1.256.837.431 502.259.730 193.059.873 49.498.710 

OLOs 48.590.935 28.050.517 10.171.566 2.278.418 1.183.897 415.777 

χλνιν 4.634.569.883 2.508.320.565 1.267.008.997 504.538.148 194.243.770 49.914.487 

Λνηπέο (εθηόο ηνπ dial-

up) θιήζεηο πξνο 

παξόρνπο ππεξεζηώλ 

(πξνζωπηθνί αξηζκνί, 

ζύληνκνη θωδηθνί, 

θιήζεηο 801, 800 θαη 90)              

ΟΣΔ 1.299.878.505 734.952.031 414.143.706 299.518.751 233.752.664 99.189.592 

OLOs 37.344.432 80.853.425 71.835.274 98.867.163 108.626.873 57.032.805 

χλνιν 1.337.222.937 815.805.456 485.978.980 398.385.914 342.379.537 156.222.397 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ             

ΟΣΔ 19.685.583.454 16.772.919.436 14.934.555.413 12.912.537.469 11.144.488.524 5.298.873.187 

OLOs 6.199.338.635 6.445.297.214 6.802.658.166 7.639.327.559 8.475.568.685 4.796.312.466 

χλνιν 25.884.922.089 23.218.216.650 21.737.213.579 20.551.865.028 19.620.057.209 10.095.185.653 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ 

(εμαηξνπκέλνπ dial-up)             

ΟΣΔ 15.099.604.506 14.292.649.388 13.677.717.982 12.410.277.739 10.951.428.651 5.249.374.477 

OLOs 6.150.747.700 6.417.246.697 6.792.486.600 7.637.049.141 8.474.384.788 4.795.896.689 

χλνιν 21.250.352.206 20.709.896.085 20.470.204.582 20.047.326.880 19.425.813.439 10.045.271.166 

 

Πίλαθαο 5(β): Μεξίδηα αγνξάο βάζεη όγθνπ θιήζεωλ 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

2012 

 
Δμάκελν 1 

2012 

Αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο             

OTE 69,1% 68,0% 66,7% 62,8% 57,1% 52,7% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 4,9% 16,2% 24,6% 31,9% 38,9% 44,8% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 26,0% 15,7% 8,7% 5,3% 4,0% 2,5% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ε θηλεηό             

OTE 71,2% 71,6% 70,5% 66,2% 60,8% 57,9% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 5,2% 11,7% 19,0% 27,1% 33,6% 38,2% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 23,6% 16,7% 10,5% 6,7% 5,6% 3,9% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Γηεζλήο              

OTE 66,3% 55,4% 41,3% 29,4% 28,7% 27,1% 

OLOs-άκεζε πξφζβαζε 7,4% 29,3% 50,7% 64,5% 66,9% 70,8% 

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε 26,4% 15,3% 8,1% 6,1% 4,4% 2,1% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Κιήζεηο dial-up ζην 

Internet             

ΟΣΔ 99,0% 98,9% 99,2% 99,5% 99,4% 99,2% 

OLOs 1,0% 1,1% 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Λνηπέο (εθηόο ηνπ dial-

up) θιήζεηο πξνο 

παξόρνπο ππεξεζηώλ 

(πξνζωπηθνί αξηζκνί, 

ζύληνκνη θωδηθνί,             
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θιήζεηο 801, 800 θαη 90)  

ΟΣΔ 97,2% 90,1% 85,2% 75,2% 68,3% 63,5% 

OLOs 2,8% 9,9% 14,8% 24,8% 31,7% 36,5% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ             

ΟΣΔ 76,1% 72,2% 68,7% 62,8% 56,8% 52,5% 

OLOs 23,9% 27,8% 31,3% 37,2% 43,2% 47,5% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ 

(εμαηξνπκέλνπ dial-up)             

ΟΣΔ 71,1% 69,0% 66,8% 61,9% 56,4% 52,3% 

OLOs 28,9% 31,0% 33,2% 38,1% 43,6% 47,7% 

χλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη αζξνηζηηθά ηνλ φγθν ησλ αζηηθψλ, ησλ ππεξαζηηθψλ, ησλ 

θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη ησλ δηεζλψλ θιήζεσλ. Οη ηέζζεξηο (4) 

πξναλαθεξζέληεο ηχπνη θιήζεσλ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη φπσο έρεη ήδε ιερζεί (βι. „Δπηινγή 

θαη Πξνεπηινγή Φνξέα‟ ζηελ Δλφηεηα 2.2.), απνηεινχλ ηνπο κνλαδηθνχο ηχπνπο θιήζεσλ 

πνπ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ.  

Βάζεη ηνπ Πίλαθαο 6 θαησηέξσ, απφ ην 2007 παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλδξνκεηέο έκκεζεο πξφζβαζεο (ΔΦ/ΠΦ), ελψ 

αληίζεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο απφ ζπλδξνκεηέο άκεζεο 

πξφζβαζεο. Ζ κείσζε ηεο θίλεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ δελ θαίλεηαη σζηφζν 

λα νδήγεζε ζε ηζνδχλακε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, παξά ζε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ηελ παξνρή άκεζεο πξφζβαζεο. Απηφ απνδίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί, πνπ αξρηθά εηζήιζαλ ζηελ αγνξά κέζσ ΔΦ/ΠΦ, 

άξρηζαλ λα επελδχνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ θαη λα κεηαθέξνπλ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο απφ ηελ έκκεζε ζηελ άκεζε πξφζβαζε. Ζ παξνπζία ελφο ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ΑΠΣΒ θαη ε πξνζθνξά εθπησηηθψλ παθέησλ 

πνπ παξέρνπλ απεξηφξηζηεο θιήζεηο (π.ρ., αζηηθέο/ππεξαζηηθέο θαη δηεζλείο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο) έλαληη ελφο ζηαζεξνχ πάγηνπ ηέινπο, δεκηνχξγεζε 

αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πνπ έσο ηφηε πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο κέζσ 

ΔΦ/ΠΦ θαη δελ είραλ επελδχζεη ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν.  
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Πίλαθαο 6: Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ (αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, από ζηαζεξό ζε θηλεηό θαη δηεζλείο), 

κεξίδηα αγνξάο (βάζεη όγθνπ), εηήζηα κεηαβνιή ηνπ όγθνπ θαη % εηήζηα κεηαβνιή ηνπ όγθνπ, γηα άκεζα θαη 

έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο 

Όγθνο θιήζεωλ (ζε 

εθαηνκ. ιεπηά) 2007 2008 2009 2010 2011 

ΟΣΔ 13.799.726.001 13.557.697.357 13.263.574.276 12.110.758.988 10.717.675.987 

OLOs (άκεζε+έκκεζε) 6.113.403.268 6.336.393.272 6.720.651.326 7.538.181.978 8.365.757.915 

OLOs- άκεζε πξφζβαζε  991.212.118 3.183.588.168 4.938.724.290 6.461.852.371 7.572.941.197 

OLOs- έκκεζε πξφζβαζε 5.122.191.150 3.152.805.104 1.781.927.036 1.076.329.607 792.816.718 

χλνιν (άκεζε +έκκεζε) 19.913.129.269 19.894.090.629 19.984.225.602 19.648.940.966 19.083.433.902 

Μεξίδηα αγνξάο 2007 2008 2009 2010 2011 

ΟΣΔ 69,3% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 

OLOs (άκεζε+έκκεζε) 30,7% 31,9% 33,6% 38,4% 43,8% 

OLOs- άκεζε πξφζβαζε  5,0% 16,0% 24,7% 32,9% 39,7% 

OLOs- έκκεζε πξφζβαζε 25,7% 15,8% 8,9% 5,5% 4,2% 

χλνιν (άκεζε +έκκεζε) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Δηήζηα κεηαβνιή ηνπ 

όγθνπ (ζε εθαηνκ. 

ιεπηά)   2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

ΟΣΔ   -242.028.644 -294.123.081 -1.152.815.288 -1.393.083.001 

OLOs (άκεζε+έκκεζε)   222.990.004 384.258.054 817.530.652 827.575.937 

OLOs- άκεζε πξφζβαζε    2.192.376.050 1.755.136.122 1.523.128.081 1.111.088.826 

OLOs- έκκεζε πξφζβαζε   -1.969.386.046 -1.370.878.068 -705.597.429 -283.512.889 

χλνιν (άκεζε +έκκεζε)   -19.038.640 90.134.973 -335.284.636 -565.507.064 

% Δηήζηα κεηαβνιή 

ηνπ όγθνπ   2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

ΟΣΔ   -1,8% -2,2% -8,7% -11,5% 

OLOs (άκεζε+έκκεζε)   3,6% 6,1% 12,2% 11,0% 

OLOs- άκεζε πξφζβαζε    221,2% 55,1% 30,8% 17,2% 

OLOs- έκκεζε πξφζβαζε   -38,4% -43,5% -39,6% -26,3% 

χλνιν (άκεζε +έκκεζε)   -0,1% 0,5% -1,7% -2,9% 

εκεηψζεηο: (1) Οη θιήζεηο κέζσ θαξηψλ εμαηξνχληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ. 
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3 Οξηζκόο ρεηηθήο Αγνξάο 

3.1 Πιαίζην 

χκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη 

ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 

νξηζκνχ αγνξψλ φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 42 απηνχ (ηνπ Νφκνπ 4070/2012). Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά ηφζν ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε Αλαζεσξεκέλε 

χζηαζε φζν θαη ηπρφλ πξφζζεηεο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ δχλαηαη λα νξίζεη ε ΔΔΣΣ. 

χκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012, ε ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηε χζηαζε, θαζψο 

θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 

 

Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο 

ελαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο ηηκήο ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηα ελ ιφγσ πξντφληα.  

Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ εληνπίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηηκνινγηαθή 

πξαθηηθή ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνθαηάζηαζεο 

ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ, ε 

ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππφςε ηεο κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ SSNIP test, φπνπ 

είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα εθαξκνζηεί. Με βάζε ην ελ ιφγσ ηεζη, κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία ή έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ζπληζηά ρσξηζηή ζρεηηθή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο 

κνλνπσιηαθφο πάξνρνο κπνξνχζε λα επηβάιεη κηα κηθξή αιιά νπζηψδε (έσο θαη 10%), κε 

πξνζσξηλή αχμεζε ηηκήο πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα κεησζνχλ νη 

πσιήζεηο, κε ζπλέπεηα ε αχμεζε ηεο ηηκήο λα απνβεί θεξδνθφξνο. Ο νξηζκφο ηεο αγνξάο 

εμεηάδεη ηελ πηζαλή αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο πειαηψλ (φρη νξηαθψλ), 

δειαδή φρη απαξαηηήησο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ. 

Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή/θαη 
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ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη 

δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά 

δηαθνξεηηθέο. 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ην εχξνο ησλ θαηάιιεισλ αγνξψλ ιηαληθήο γηα ηελ παξνρή δεκφζηα 

δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξέο «θιήζεσλ»). ην πιαίζην 

απηφ, έιαβε ππφςε ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ 

ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο, ηελ αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ θαη ην 

ηζηνξηθφ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ζηηο δπλεηηθά αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο. 

Δλφςεη ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο, ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ αγνξάο έρεη εμεηάζεη ηα εμήο ζεκεία πνπ 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο πξντφλησλ; 

 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ; 

 Αλήθνπλ νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ;  

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο πξνο θηλεηφ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο 

αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ ίδηα 

ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο 

θηλεηφ; 

 Αλήθνπλ νη θιήζεηο VoIP ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά; 

 Τπάξρνπλ ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο; 
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3.2 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξόζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο 

ηειεθωληθώλ θιήζεωλ ζε ρωξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξνϊόληωλ; 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ 

ζηνλ νξηζκφ ρσξηζηψλ αγνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. ην πιαίζην απηφ ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο.  

3.2.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εθηηκά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο πξνηίζεληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ππφ εμέηαζε ππεξεζία κε άιιεο 

ππεξεζίεο.  

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί  φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη νη ππεξεζίεο 

ιηαληθήο πξφζβαζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, νη 

πειάηεο ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο (δει. ε πξφζβαζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο). Δπηπιένλ, είλαη απίζαλν φηη έλαο πειάηεο ζα απνθηνχζε πξφζβαζε ρσξίο λα 

επηζπκεί ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. 

Έσο ηελ εηζαγσγή ηεο επηινγήο θαη πξνεπηινγήο θνξέα ην έηνο 2002, ε πξφζβαζε θαη νη 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο παξέρνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπλδπαζηηθά. Πξφζβαζε θαη 

θιήζεηο, αλ θαη παξνπζηάδνληαλ σο μερσξηζηέο ππεξεζίεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο, 

παξέρνληαλ απφ ηνλ ΟΣΔ σο κηα δέζκε ππεξεζηψλ. Ζ επηινγή θαη ε πξνεπηινγή θνξέα 

έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ 

πξφζβαζε απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν πάξνρν αιιά γηα ηηο θιήζεηο ηνπο (είηε επί ηε βάζεη ηεο 

θάζε πξαγκαηνπνηνχκελεο θιήζεο είηε γηα φιεο ηηο θιήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία θιήζεσλ) λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Οη ελ ιφγσ θιήζεηο εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν ηνπ παξέρνληνο ηελ 

πξφζβαζε παξφρνπ θαη δξνκνινγνχληαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ. 
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Σν 2006, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο αλάιπζεο ιηαληθήο αγνξάο ζηαζεξήο πξφζβαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΔΣΣ, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε παξνρήο Υνλδξηθήο 

Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (ΥΔΓ), πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο 

λα «κεηαπσινχλ» νπζηαζηηθά ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΠΦ. Έηζη, ελψ 

νη ελαιιαθηηθνί δελ έρνπλ ηνλ ηερληθφ ή ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο ζχλδεζεο πξφζβαζεο, 

σζηφζν είλαη ζε ζέζε λα ηηκνινγνχλ ηνλ πειάηε ηφζν γηα ηηο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

κέζσ ΠΦ, φζν θαη γηα ηε ζχλδεζε πξφζβαζεο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ θαη 

απηνί (θαη‟ αλαινγία κε ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο) «εληαία ηηκνιφγεζε» ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο.  

Oη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο παξέρνληαη επίζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν (ίδηα κέζα) ή κέζσ ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ 

αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν 

ελαιιαθηηθφο πάξνρνο έρεη ηνλ πιήξε ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο γξακκήο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 

ηνπ, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε πξφζβαζε ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο. Τπάξρεη ζπλεπψο 

δεζκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ε νπνία δηαηεξεί ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.  

Αξηζκνί Πειαηψλ 

Σα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ ππνδεηθλχνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ  

θαηαλαισηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο 

παξακέλεη πςειφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φπσο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηνλ Πίλαθαο 7 ζηα ηέιε 

ηνπ 2006 ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιάκβαλαλ ηνπιάρηζηνλ
26

 955 

ρηιηάδεο ρξήζηεο, ελψ πξφζβαζε κφιηο 12 ρηιηάδεο. ηα ηέιε ηνπ 2012, νη ζπλδξνκεηέο 

πνπ ιάκβαλαλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 1,9 

εθαηνκκχξηα ελψ απηνί πνπ ιάκβαλαλ πξφζβαζε πεξίπνπ 1,84 εθαηνκκχξηα.  

Δπίζεο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012 ην 66% θαη ην 63,9% 

αληίζηνηρα ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο ιάκβαλαλ ππεξεζία ιηαληθήο 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ (βι. Πίλαθαο 7), ελψ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 ην πνζνζηφ 

                                                 

26
 ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζπλδξνκεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

θιήζεσλ κέζσ ΔΦ 
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ησλ θιήζεσλ ηνπ ΟΣΔ εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαλ ζην 52,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ 

απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν (βι. Πίλαθα 5(β)). Αληίζηνηρα, ην 2007
 
ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζηε ιηαληθή πξφζβαζε ήηαλ πάλσ απφ 95% ελψ ζηηο θιήζεηο 76,1%. Δπηπξφζζεηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 6, ην 4,2% ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ (αζηηθψλ, 

ππεξαζηηθψλ, θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη δηεζλψλ) πξνήιζε ην 2011 απφ ηνπο 

έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο. 

Πίλαθαο 7: ηαζεξέο Γξακκέο Πξόζβαζεο, γξακκέο ΠΦ θαη κεξίδην αγνξάο ηνπ OTE βάζεη ηωλ 

γξακκώλ πξόζβαζεο 

  31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2012 

Γξακκέο ΟΣΔ ρσξίο 

ΥΔΓ 
5.382.325 5.095.282 4.664.461 4.267.773 3.784.911 3.349.216 

3.180.055 

 
3.062.308 

Πιήξεο ΑΠΣΒ 12.176 232.582 589.234 937.878 1.346.498 1.642.183 1.730.529 1.779.852 

ΥΔΓ - - - 42.405 71.883 82.091 
68.017 

 
63.964 

χλνιν ζηαζεξψλ 
γξακκψλ πξφζβαζεο 

(OTE, Πιήξεο 

ΑΠΣΒ, ΥΔΓ) 

5.394.501 5.327.864 5.253.695 5.248.056 5.203.292 5.073.490 4.978.601 4.906.124 

Μεξίδην αγνξάο ηνπ 

OTE βάζεη ησλ 

ζηαζεξψλ γξακκψλ 
πξφζβαζεο 

99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 66,0% 63,9% 62,4% 

ΠΦ (πεξηιακβάλεη 
ΥΔΓ) 

955.538 788.729 502.546 276.103 203.824 183.228 138.479 121.838 

 

Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη, παξά ηελ θνηλή πξαθηηθή 

ζχδεπμεο (bundling) ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θιήζεσλ, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο 

ζπλνιηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αληαγσληζηηθή δπλακηθή. 

Σπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο (bundles)  

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλδπαζηηθέο πξνζθνξέο (bundles), ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο 

χζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλδπαζηηθψλ 

πξνζθνξψλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο. Πξάγκαηη, ζηελ ελφηεηα 3.2 ηεο 

Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηεο χζηαζεο, ε Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη φηαλ νη θαηαλαισηέο 

πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο απφ έλα πξνκεζεπηή, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο, ε ζπλδπαζηηθή πξνζθνξά «κπνξεί λα απνηειεί ηελ ζρεηηθή αγνξά 

πξντφληνο». Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε “…in the presence of a small but 

significant non-transitory increase in price there is evidence that a sufficient number of customers 

would “unpick” the bundle and obtain the service elements of the bundle separately, then it can be 
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concluded that the service elements constitute the relevant markets in their own right and not the 

bundle
27

.  

Δπηπιένλ, ην BEREC εμέδσζε αλαθνξά ην 2010 αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ζηνλ νξηζκφ αγνξψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο
28

. χκθσλα κε ηελ 

ελ ιφγσ αλαθνξά «It is possible that there is a separate market for each individual service, 

and that bundles should be considered part of these individual markets. This may be the 

case where a hypothetical monopolist of the bundle is unable to maintain price profitably 

above the competitive level without consumers unpicking the bundle but where the 

availability of bundles constrains the ability of a hypothetical monopolist of an individual 

service to maintain prices profitably above the competitive level»29
.  

Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζε εθαξκνγή ηνπ SSNIP test γηα ηηο ηξεηο δεκνθηιέζηεξεο
30

, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ έρεη ππνβάιιεη ν ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ γηα ην Γεθέκβξε ηνπ 2012, ζπλδπαζηηθέο πξνζθνξέο 

πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ SSNIP test ε ΔΔΣΣ αμηνπνίεζε 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπ λα παξέρεη απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα εγθξηζέληα παθέηα/πξνζθνξέο. Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ΔΔΣΣ 

πξνέθπςε φηη ε δαπάλε γηα ηελ κεκνλσκέλε αγνξά ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηηο 

ηηκέο ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ θαη ζπλεπψο κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ αζθεί πίεζε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ζπλδπαζηηθψλ 

πξνζθνξψλ/παθέησλ (θαη αληίζηξνθα). Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ησλ 

                                                 

27
 «…ζηελ πεξίπησζε κηαο κηθξήο αιιά νπζηψδεο, κε πξνζσξηλήο αχμεζεο ηηκήο πάλσ απφ ην 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν, αλ πξνθχςεη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ ζα «δηαρψξηδε» ηελ ζπλδπαζηηθή 

πξνζθνξά θαη ζα αγφξαδε ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλδπαζηηθή πξνζθνξά μερσξηζηά, ηφηε 

κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο εκπίπηνπλ απφ 

κφλεο ηνπο ζε ζρεηηθέο αγνξέο θαη φρη ε ζπλδπαζηηθή πξνζθνξά. 

28
 BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market definition, December 2010 [BoR 

(10) 64] 

29
 «είλαη δπλαηφ, λα ππάξρεη κηα μερσξηζηή αγνξά αλά κεκνλσκέλε ππεξεζία θαη νη ζπλδπαζηηθέο 

πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ησλ αγνξψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ. Απηή κπνξεί λα 

είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο αδπλαηεί λα 

δηαηεξήζεη ηε ηηκή θεξδνθφξν πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν ρσξίο νη θαηαλαισηέο λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζθνξάο αιιά φπνπ ε δηάζεζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ πεξηνξίδεη ηε 
δπλαηφηεηα ηνπ ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ κηαο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο λα δηαηεξήζεη ηε ηηκή 

θεξδνθφξν πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν.        

30
 Όινη νη ππνινγηζκνί πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο εκπηζηεπηηθφ  



-36- 

ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κεκνλσκέλα (δει. ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξή ζέζε).  

Τηκνιφγεζε 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

θαη ηειεθσλίαο. πλεπψο, είλαη αξθεηά ζαθέο φηη νη πειάηεο δελ δχλαληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε ηεο κίαο ππεξεζίαο κεηαζηξεθφκελνη ζε, ή 

απνθηψληαο πεξηζζφηεξε απφ, ηελ άιιε ππεξεζία, δειαδή δελ πξφθεηηαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο 

απνθηψληαο ππεξεζίεο θιήζεσλ (θαη αληηζηξφθσο). 

 

3.2.2 Υπνθαηάζηaζε από ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο  

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο εμεηάδεη εάλ άιινη πάξνρνη, πέξα απφ 

απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία, ζα κεηαζηξέθνληαλ (βξαρππξφζεζκα) ζηελ 

πξνζθνξά ππνθαηάζηαησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε ζεκαληηθά πξφζζεηα 

θφζηε. Όηαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, ε 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Σν γεγνλφο 

φηη έλαο θνξέαο κπνξεί λα δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

παξνρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη αδηάθνξν φηαλ απαηηείηαη ζεκαληηθή 

πξφζζεηε επέλδπζε γηα ηελ θεξδνθφξν είζνδν ζηελ αγνξά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.  

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο αθελφο θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ 

θσλεηηθήο ηειεθσλίαο αθεηέξνπ, απαηηνχληαη μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ππνδνκέο/ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο, σο 

αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή, έλαο 

ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ππνδνκέο πξφζβαζεο 

είηε ηδηφθηεηεο είηε κηζζσκέλεο (π.ρ., ΑΠΣΒ, απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα («dedicated 

capacity»)), είηε κεηαπσινχκελεο (π.ρ., ΥΔΓ). Σα πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ ήδε ιακβάλεη 

έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (π.ρ., εθθίλεζε 

κε ΠΦ), δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο. 
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Παξνκνίσο, έλαο ππνζεηηθφο πάξνρνο πξφζβαζεο πνπ νπζηαζηηθά δελ ειέγρεη ή δηαζέηεη 

ππνδνκέο πξφζβαζεο (π.ρ., έλαο θνξέαο πνπ κεηαπσιεί πξφζβαζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ππεξεζία ρνλδξηθήο φπσο ε ΥΔΓ) ρξεηάδεηαη αθ‟ ελφο πξντφληα ρνλδξηθήο φπσο ε ΔΦ/ΠΦ 

θαη ε ζρεηηθή εθθίλεζε θιήζεσλ θαη αθ‟ εηέξνπ εθηελή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη θίλεηξν λα μεθηλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο.  

Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο. 

Τηκνιφγεζε 

Ζ θξίζηκε εξψηεζε είλαη θαηά πφζνλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πνπ απαηηείηαη 

λα αλαιεθζεί απφ έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν πξφζβαζεο θαη έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν 

ηειεθσλίαο, αληίζηνηρα, είλαη ηέηνην πνπ ζα κεηαζηξέθνληαλ ζηελ παξνρή ηεο άιιεο 

ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε ηηκνινγηαθήο αχμεζεο έσο θαη 10% πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ 

επίπεδν. Δίλαη ζαθέο φηη κέζα ζε κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

πξφζβαζεο κέζσ επθνιηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ειέγμνπλ (π.ρ., ΑΠΣΒ, 

ΥΔΓ) σο αληαπφθξηζε ζε κηα ηέηνηα αχμεζε. ε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο 

δηαζχλδεζεο δηαηίζεληαη ζε θνζηνζηξεθείο ηηκέο, έλαο πθηζηάκελνο πάξνρνο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

κεγέζνπο μεθηλψληαο λα παξέρεη ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο. Βέβαηα πάληνηε 

απαηηείηαη ν ππνζεηηθφο απηφο πάξνρνο λα πξαγκαηνπνηήζεη εθηελή δηαζχλδεζε 

ηνπιάρηζηνλ κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.  

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη φρη ππνθαηάζηαηεο. Δπνκέλσο, δελ αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά.  

 

3.3 Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθωλίαο ζηελ ίδηα 

ζρεηηθή αγνξά πξνϊόληωλ; 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

χπαξμε ρσξηζηψλ αγνξψλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.  
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3.3.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θξίλεη  φηη ππάξρεη κηα αγνξά γηα ππεξεζίεο θηλεηήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο θιήζεηο θηλεηήο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ ππεξεζίεο 

ζηαζεξήο. Ζ θχξηα ιεηηνπξγηθή δηαθνξά αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ελππάξρεη ζε φιεο 

ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο. Δλψ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ ήδε ηελ παξνρή 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ
31

 είηε σο ζηαζεξέο είηε σο θηλεηέο ππεξεζίεο, νη ζηαζεξέο ππεξεζίεο 

δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θηλεηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ελδέρεηαη λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε 

κφλν πξνο ηελ κία θαηεχζπλζε, δειαδή κε ηελ ππνθαηάζηαζε ζηαζεξψλ θιήζεσλ απφ 

θηλεηέο ππεξεζίεο.  

Παξά ηελ πηζαλή ππνθαηάζηαζε πξνο ηε κία θαηεχζπλζε, νη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο (π.ρ. 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα 

δηθηχνπ) παξακέλνπλ. 

χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Καηαλαισηψλ Ηνπλίνπ 2012 πνπ δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο ΔΔΣΣ
32

, ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ θαηνρή θαη ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, ζεσξνχλ ηελ „πνηφηεηα ηεο θιήζεο‟
33

 ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα θάλνπλ κία θιήζε απφ ζηαζεξφ ή απφ 

θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Ζ „πνηφηεηα θιήζεο‟ παξνπζηάδεηαη σο 

ν δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο εξσηεζέληεο κεηά ηελ „ρξέσζε ηεο 

θιήζεο‟, ηελ νπνία αληίζηνηρα ζεσξεί ζεκαληηθή ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ πνηφηεηα 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ παξάγνληα „επθνιία‟  (ν νπνίνο θξίζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ην 84%), ηνπο 

„ιφγνη πγείαο‟ (αληίζηνηρα 81%) θαη ηελ „αζθάιεηα επηθνηλσλίαο/ δηαζθάιηζε απνξξήηνπ‟ 

(80%). Δπηπξφζζεηα, απφ ηνπο εξσηεζέληεο µε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν ην 57% 

                                                 

31
  Π.ρ. ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

32
 εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα αθνξνχζε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

θαη δηελεξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Metron Analysis, κε ηελ κνξθή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα 

λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ (έλαο εξσηψκελνο αλά λνηθνθπξηφ, ηνλ Ηνχλην 2012, ζε παλειιαδηθφ δείγκα 

2004 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ). 

33
 Ο φξνο „πνηφηεηα θιήζεο‟ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο θιήζεο ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. 
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(έλαληη 55% ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2009) ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε φηη „φζνλ αθνξά 

ζηελ πνηφηεηα ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ην ιφγν ρξήζεο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δελ ππάξρεη 

άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε πέξα απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσλία‟. Με ηελ πξφηαζε απηή δηαθψλεζε 

ην 18% (έλαληη 25% ην 2009), ελψ ην 24% (20% ην 2009) δελ πήξε ζαθή ζέζε. Δπίζεο, ην 

51% (έλαληη 53% ην 2009) ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν δελ πηζηεχεη φηη 

νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζηαζεξφ ηειέθσλν, ελψ ην 

20% (έλαληη 23% ην 2009) δήισζε φηη ην πηζηεχεη.  

πλεπψο, είλαη ζαθέο φηη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ππάξρεη ε αληίιεςε ηεο χπαξμεο 

ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ζπλδέζεσλ/ θιήζεσλ. 

Οη δχν απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

(Vodafone θαη Cosmote) πξνζθέξνπλ, ε κία απφ ην 2007 θαη ε άιιε απφ ην 2008 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone). Οη ππεξεζίεο απηέο, κέζσ 

κηαο θάξηαο SIM θαη κε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνζθέξνπλ ζηνλ 

ζπλδξνκεηή ηε δπλαηφηεηα, εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (νηθηαθή 

δψλε), λα πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο ζε ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζε ηηκέο 

ζπγθξίζηκεο κε ηηο ηηκέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ. Σνπ επηηξέπνπλ επίζεο λα 

ιακβάλεη θιήζεηο κέζσ ελφο ζηαζεξνχ γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ.  

Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο 

(Homezone) εθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζηε πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, 

παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη 

εμήο: 

 Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεξρφκελσλ θιήζεσλ απφ ην ζπλδξνκεηή Homezone, 

δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ θαινχκελν ν ζηαζεξφο γεσγξαθηθφο ηνπ αξηζκφο, αιιά είηε 

εκθαλίδεηαη ν θηλεηφο αξηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή Homezone είηε γίλεηαη απφθξπςε 

αξηζκνχ. 

 Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ ππεξεζία Homezone 

απαηηνχλ ζπλερή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα ε ππεξεζία λα κε 

ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  

 Γελ παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο fax, θιήζεηο ζπζηεκάησλ 

ζπλαγεξκνχ.   
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 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή επηβαξχλεηαη κε ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Ζ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη εθηθηή αιιά απνηειεί επί 

ηνπ παξφληνο αθξηβφηεξε ιχζε απφ ην ADSL  

Απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Homezone έσο ζήκεξα ε ρξήζε ηνπο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ 

χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Homezone θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.  

O αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ έρεη εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο Homezone παξακέλεη 

αξθεηά κηθξφο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 8 νη ζπλδξνκέο Homezone αλέξρνληαλ ζηα 

ηέιε ηνπ 2012 ζηηο 148 πεξίπνπ ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 3% πεξίπνπ ησλ 

ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο. 

Πίλαθαο 8: πλδξνκέο Homezone (ζε εθαηνκ.) 

  31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

πλδξνκέο 

Homezone 

(ζε 

εθαηνκ) 

0,099 0,187 0,178 0,140 0,144 0,148 

Αξηζκφο 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

(ζε 

εθαηνκ.) 

5,328 5,254 5,248 5,203 5,073 4,906 

πλδξνκέο 

Homezone 

σο % ησλ 

ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο 

1,9% 3,6% 3,4% 2,7% 2,8% 3,0% 

Πεγή: EETT 

Αληίζηνηρα, ε θίλεζε Homezone πνπ εθθηλεί εληφο ηεο νηθηαθήο δψλεο είλαη ηάμεο 

κηθξφηεξε ζπγθξηλφκελε κε ηελ θίλεζε πνπ εθθηλεί απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 9 θαησηέξσ, ν φγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ Homezone ην 

2011 αληηζηνηρεί ζην 1,8% ηνπ φγθνπ ησλ αληίζηνηρσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν. 

Πίλαθαο 9: Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ (on-net, off-net, πξνο ζηαζεξό, δηεζλείο) πνπ εθθηλνύλ 

από Homezone ηειέθωλν (ζε εθαηνκ.ιεπηά)  
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Πεγή: EETT 

Εμέιημε ηνπ φγθνπ θίλεζεο θιήζεσλ  

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ εμέιημε ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ 

ζηαζεξφ θαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ 

ησλ θιήζεσλ απφ θηλεηφ θαη αληίζηξνθα. Ζ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ θαη απφ ζηαζεξφ παξνπζηάδεηαη ζηνπο δχν παξαθάησ 

πίλαθεο. 

Πίλαθαο 10: Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ (θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, θιήζεηο εθηόο δηθηύνπ, 

θιήζεηο πξνο ζηαζεξό θαη δηεζλείο θιήζεηο) πνπ εθθηλνύλ από θηλεηό ηειέθωλν (ζε εθαηνκ. ιεπηά) 

Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ 

πνπ εθθηλνύλ από θηλεηό ηειέθωλν 

(ζε εθαηνκ. ιεπηά) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Κιήζεηο εληφο δηθηχνπ (on-net) 9.063 12.247 15.700 19.848 21.746 

Κιήζεηο εθηφο δηθηχνπ (off-net) 5.094 5.211 4.733 4.137 3.609 

Κιήζεηο πξνο ζηαζεξφ (OTE θαη 

ελαιιαθηηθνί) 2.009 2.422 2.533 2.418 2.267 

Κιήζεηο πξνο δηεζλείο πξννξηζκνχο 417 583 616 526 708 

ύλνιν 16.583 20.462 23.582 26.929 28.329 

Πεγή: EETT 

 2007 2008 2009 2010 2011 Η12012 

Όγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ (on-net, off-net, πξνο 

ζηαζεξφ, δηεζλείο) πνπ εθθηλνύλ 

από Homezone ηειέθωλν (ζε 

εθαηνκ.ιεπηά)  

121 455 546 408 347 184 

Όγθνο ησλ βαζηθψλ ηχπσλ 

θιήζεσλ (αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, 

πξνο θηλεηφ, δηεζλείο) πνπ 

εθθηλνύλ από ζηαζεξό 

ηειέθωλν (ζε εθαηνκ.ιεπηά) 

19.913 19.894 19.984 19.648 19.083 10.021 

Όγθνο βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ 

Homezone σο % ηνπ φγθνπ 

βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ ηειέθσλν 

0,6% 2,3% 2,7% 2,1% 1,8% 1,8% 
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Πίλαθαο 11: Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ (αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, από ζηαζεξό ζε θηλεηό θαη 

δηεζλείο) πνπ εθθηλνύλ από ζηαζεξό ηειέθωλν (ζε εθαηνκ. ιεπηά) 

Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ 

πνπ εθθηλνύλ από ζηαζεξό ηειέθωλν 

(ζε εθαηνκ. ιεπηά) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Αζηηθέο θαη Τπεξαζηηθέο 16.898 16.968 17.141 16.697 16.228 

ηαζεξφ πξνο θηλεηφ 2.592 2.439 2.251 2.059 1.962 

Γηεζλείο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαξηψλ) 424 487 592 893 894 

ύλνιν 19.913 19.894 19.984 19.649 19.083 

Πεγή: EETT 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 12, ελψ ππάξρεη έλαο ηζρπξφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ 

θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ (ηδίσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2010), ν ξπζκφο 

κείσζεο ησλ ιεπηψλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ δελ είλαη ηέηνηνο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη 

φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2009 ν φγθνο ησλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-11 παξαηεξήζεθε κία 

κηθξή κείσζε.  

Πίλαθαο 12: Όγθνο ηωλ βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ πνπ εθθηλνύλ από ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθωλν, 

εηήζηα κεηαβνιή, % εηήζηα κεηαβνιή  

Όγθνο βαζηθώλ ηύπωλ θιήζεωλ (ζε 

εθαηνκ. ιεπηά) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  16.583 20.462 23.582 26.929 28.329 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 19.913 19.894 19.984 19.649 19.083 

χλνιν 36.496 40.356 43.566 46.578 47.412 

Δηήζηα Μεηαβνιή (ζε εθαηνκ. ιεπηά)  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  
 

3.879 3.120 3.347 1.400 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 
 

-19 90 -335 -566 

χλνιν  3.860 3.210 3.012 834 

% Δηήζηα Μεηαβνιή  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ θηλεηφ 

ηειέθσλν  
 

23% 15% 14% 5% 

Κιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ 

ηειέθσλν 
 

0% 0% -2% -3% 

χλνιν  11% 8% 7% 2% 

Πεγή: EETT 
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Τηκνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζηνλ πειάηε κηα αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή 

ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ψζηε ν πειάηεο λα επηιέμεη λα θάλεη θιήζεηο κέζσ 

θηλεηνχ αληί γηα θιήζεηο κέζσ ζηαζεξνχ.  

Ζ ηηκή αλά ιεπηφ θιήζεο παξακέλεη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο 

ρξήζηεο ζα πξαγκαηνπνηνχζε θιήζεηο απφ ζηαζεξφ αληί γηα θιήζεηο απφ θηλεηφ. Καηά 

θαλφλα νη θιήζεηο απφ θηλεηφ πσινχληαη σο ηκήκα κηαο δεζκνπνηεκέλεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ηφζν ηα 

πξνπιεξσκέλα φζν θαη ηα ζπκβφιαηα) ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηα ιεγφκελα «δσξεάλ» 

ιεπηά θιήζεσλ (κε δηάθνξνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ π.ρ. ην δίθηπν 

ηνπ θαινχκελν θιπ). Δπηπιένλ, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ν ΟΣΔ 

πξνζθέξνπλ αξθεηά εθπησηηθά παθέηα πνπ παξέρνπλ θιήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξή 

πξφζβαζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζίεο  ζηαζεξήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο) έλαληη ελφο πάγηνπ ηέινπο. Καζψο είλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ 

νη ηηκέο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο, ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επίζεο απέρεη απφ ηνλ λα είλαη άκεζε. 

πλεπψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο πειάηεο απνθηά ππεξεζίεο ζην πιαίζην ελφο 

δεζκνπνηεκέλνπ παθέηνπ κε ελζσκαησκέλν ρξφλν νκηιίαο, έρεη θίλεηξν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πιήξσο απηά ηα ιεπηά νκηιίαο παξά λα θάλεη αληί απηψλ άιιεο θιήζεηο 

απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ αληίζηνηρα.  

Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε ζρεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

θιήζεσλ κπνξεί λα κελ είλαη ζαθήο γηα ηνπο πειάηεο. Σα δηαζέζηκα ηηκνινγηαθά παθέηα 

δελ ηηκνινγνχλ απαξαίηεηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ή δελ ην θάλνπλ κε ζπγθξίζηκν ηξφπν. 

Δπηπιένλ, νη «δσξεάλ» θιήζεηο θαη ηα εθπησηηθά παθέηα πεξηπιέθνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

φπνηεο ηηκνινγηαθέο ζπγθξίζεηο κπνξεί λα επηδηψμνπλ λα θάλνπλ νη πειάηεο.  

Ωο απνηέιεζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ πηζαλή επίδξαζε 

ηεο ηηκνιφγεζεο ζηε δήηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο. 
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3.3.2 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη εάλ έλαο 

πάξνρνο θηλεηήο ζα αληαπνθξηλφηαλ άκεζα ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ 

απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν απφ έλα ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ζηαζεξψλ 

ππεξεζηψλ μεθηλψληαο λα παξέρεη ζηαζεξέο ππεξεζίεο θαη αληηζηξφθσο.  

Έλαο πάξνρνο θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή ηνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ. Ωζηφζν, ζα έπξεπε λα ην 

θάλεη ππφ φξνπο (ηδίσο ηηκνινγηαθνχο) πνπ θαζηζηνχλ ην ζπλνιηθφ παθέην ππνθαηάζηαην 

ησλ ζηαζεξψλ ππεξεζηψλ. Γηαθνξεηηθά, ε θηλεηή ππεξεζία ζα παξέκελε ζπκπιεξσκαηηθή, 

θαη φρη ππνθαηάζηαην, ησλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ.  

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε Vodafone θαη ε Cosmote δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηηο 

ππεξεζίεο Homezone, ε δηείζδπζε ησλ νπνίσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε θαη νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ζηελ Δλφηεηα 3.3.1. 

Αλ θαη ηα πξντφληα Homezone πξνζθέξνληαη ήδε ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα θηλεηά δίθηπα 

δηαζέηνπλ θάιπςε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη επαξθή ξαδηνθάιπςε εληφο ηεο νηθίαο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο. πλεπψο, γηα λα πξνζθέξνπλ νη 

πάξνρνη δηθηχσλ θηλεηψλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν ζε κηα κεγάιε πειαηεηαθή 

βάζε σο ππεξεζία αληαγσληζηηθή θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην δίθηπφ ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην 

δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο/ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηελ Δλφηεηα 3.3.1. 

Απηφ ζα απαηηνχζε, ηνπιάρηζηνλ, επελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη, πηζαλφλ, ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ θεξαηψλ γηα λα 

εληζρπζεί ην ζήκα εληφο ησλ θηεξίσλ ζηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη πάξνρνη θηλεηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο ππνδνκέο ζηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επί ηνπ παξφληνο δελ παξέρνπλ θάιπςε. Οη 

πεξηζζφηεξνη πάξνρνη θηλεηήο θαηαζθεπάδνπλ ηα δίθηπά ηνπο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

πιεζπζκηαθή θαη φρη γεσγξαθηθή θάιπςε. Πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ έλα πιήξεο 

ζηαζεξφ δίθηπν πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο ππνδνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηα θελά ζηελ θάιπςε. 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επέλδπζε πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ θαζηζηνχλ απηή ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απίζαλε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο.  
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Σπκπεξάζκαηα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο ιηαληθήο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ρνλδξηθήο πξνζθνξάο, δελ ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ θαη ησλ θιήζεσλ απφ θηλεηφ θαη ζπλεπψο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.  

 

3.4 Αλήθνπλ νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο από ζηαζεξό ζηελ ίδηα 

ζρεηηθή αγνξά πξνϊόληωλ; 

ηνλ πξνεγνχκελν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ είλαη ηέηνηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ έληαμε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θιήζεσλ 

ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. ηνλ ηξίην γχξν αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη εάλ νη 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δηθαηνινγνχλ ηελ έληαμε θαη ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ θιήζεσλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.   

  

3.4.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο Ζήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη ζσζηφ λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο μεθηλψληαο απφ ηελ ζηελφηεξε δπλαηή ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην φκσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην ή ζσζηφ λα 

νξηζηνχλ ζρεηηθέο αγνξέο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θαινχκελν αξηζκφ (αλ θαη ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη κηα θιήζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί απφ κηα θιήζε ζε έλαλ άιιν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ). Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη 

είλαη πην ζσζηφ λα εμεηαζηεί εάλ νη θιήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (π.ρ. αζηηθέο 

θιήζεηο) πνπ παξέρνληαη ππφ ηζνδχλακνπο φξνπο είλαη ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ 

θιήζεσλ άιισλ θαηεγνξηψλ (π.ρ. ππεξαζηηθέο θιήζεηο) πνπ παξέρνληαη ππφ ηζνδχλακνπο 

φξνπο. 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα γηα ηνπο πειάηεο. Ζ ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ 

δχν ππεξεζηψλ είλαη αλεπαξθήο γηα λα κπνξεί έλαο πειάηεο λα κεηαζηξαθεί θάλνληαο 
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ππεξαζηηθέο θιήζεηο, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% απφ έλαλ 

ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν αζηηθψλ θιήζεσλ (ή αληηζηξφθσο). 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο έλα πιήζνο δεζκνπνηεκέλσλ παθέησλ/εθπησηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ ππφ νκνηφκνξθνπο φξνπο ηηο ππεξεζίεο αζηηθψλ θαη 

ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ.  

Τηκνιφγεζε 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή γηα 

ηηο ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ζα νδεγνχζε ηνπο 

πειάηεο λα κεηαζηξαθνχλ ζηηο αζηηθέο θιήζεηο (θαη αληηζηξφθσο). Ζ έιιεηςε 

ιεηηνπξγηθήο ππνθαηάζηαζεο απνθιείεη απηή ηε κεηαζηξνθή. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ 

νη δχν ππεξεζίεο, ζην πιαίζην δεζκνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ, πξνζθέξνληαη ζηελ 

ίδηα ηηκή ην SSNIP ηεζη δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί. 

 

3.4.2 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο Πξνζθνξάο 

Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ παξνρή θσλεηηθψλ θιήζεσλ είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθή ηνπο ππνδνκή είηε κέζσ ηεο κίζζσζεο άιισλ ππνδνκψλ.   

Γελ ππάξρνπλ ηερληθνί ιφγνη πνπ λα απνηξέπνπλ έλαλ πάξνρν ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ λα 

παξέρεη θαη αζηηθέο θιήζεηο (ή αληηζηξφθσο). Γηα παξάδεηγκα, νη πάξνρνη πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο θιήζεσλ ρξεηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο εθθίλεζεο, ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ, θαη ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ θέληξσλ. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη 

αζηηθέο θιήζεηο, έλαο πάξνρνο ρξεηάδεηαη ηηο ίδηεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ 

απαηηνχληαη θαη γηα ηελ παξνρή ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ (θαη αληηζηξφθσο).  

Ωζηφζν, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηαμχ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ, εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ ηαθηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηε ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ, 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηερληθά δεηήκαηα φπσο ε κεηαγσγή θαη ηα ζεκεία παξνπζίαο 

θαζψο θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο (π.ρ. νη ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηελ ηνπηθή δηαζχλδεζε θαη ζηε δηαζχλδεζε αλσηέξνπ επηπέδνπ) θαη ε ηηκνιφγεζε ζε 

επίπεδν ιηαληθήο.  
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Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη έλαο πάξνρνο αζηηθψλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ 

θαηά 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. Αλ θαη έλαο πάξνρνο ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ δελ ζα ζηξεθφηαλ ζεσξεηηθά ζηελ παξνρή αζηηθψλ θιήζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη δχν ππεξεζίεο (αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο) παξέρνληαη ππφ νκνηφκνξθνπο 

φξνπο ηηκνιφγεζεο δελ ζα είρε ιφγν λα κελ ζηξαθεί. Αμίδεη λα αλαθεξζεί άιισζηε  φηη 

φινη νη πάξνρνη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ 

παξνρή αζηηθψλ θιήζεσλ θαη επί ηνπ παξφληνο πξνζθέξνπλ αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο είηε ρσξηζηά είηε σο δεζκνπνηεκέλε ππεξεζία (ε νπνία απνηειεί ηελ βαζηθή θαη 

πην δηαθεκηδφκελε ππεξεζία γηα φινπο ηνπο παξφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΣΔ). 

Σπκπέξαζκα 

Βαζηδφκελε ζηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη 

αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ.  

3.5 Αλήθνπλ νη Κιήζεηο πξνο Κηλεηό ζηελ ίδηα ρεηηθή Αγνξά 

Πξνϊόληωλ κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο.  

3.5.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Μία θιήζε απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη κία αζηηθή ή ππεξαζηηθή 

θιήζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιείηαη ν ίδηνο ηειηθφο ρξήζηεο. Ζ απφθαζε ηνπ 

ζπλδξνκεηή εάλ ζα θαιέζεη έλαλ άιιν ζπλδξνκεηή ζην θηλεηφ ή ζην ζηαζεξφ ηνπ 

ηειέθσλν ζα βαζηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηηκή ησλ δχν ππεξεζηψλ. 

 Τηκνιφγεζε 

Ζ ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηνπ 3
νπ

 γχξνπ αλάιπζεο ηεο Αγνξάο Σεξκαηηζκνχ Φσλεηηθψλ 

Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, θαζφξηζε ηέιε ηεξκαηηζκνχ γηα 

ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν Πίλαθαο 13
34

: 

                                                 

34
 ΑΠ ΔΔΣΣ 675/10/11-12-2012 (ΦΔΚ3330/Β/2012), 
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Πίλαθαο 13: Σέιε ηεξκαηηζκνύ θηλεηήο 

Υξνληθή πεξίνδνο 1/1/2013-31/12/2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2015- 

ΣΣΚ (c€/min) 1,269 1,168 1,099 

 

Σα ελ ιφγσ ηέιε ηεξκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ απηά πνπ είραλ θαζνξηζζεί 

ζην πιαίζην ηνπ 2
νπ

 γχξνπ αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή-ζηφρνπ γηα ηα ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο γηα ηελ 1.1.2011 ήηαλ 4,95 c€/min. Σν ηέινο ηεξκαηηζκνχ ησλ 

θιήζεσλ ζε θηλεηά δίθηπα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θφζηνπο ησλ θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη ε ελ ιφγσ κείσζε (ηεο ηάμεσο ηνπ 75% 

κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2013) ζα επεξεάζεη ηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ 

πξνο θηλεηφ. 

Πξάγκαηη, νη ηηκέο ηνπ ΟΣΔ γηα θιήζεηο πξνο θηλεηφ κεηψζεθαλ απφ 0,1054€/ιεπηφ 
35

 

(ηηκή Μαΐνπ 2011) ζε 0,06161 €/ιεπηφ 
36

 (ηηκή Απξηιίνπ 2013). Αληίζηνηρα, ε ηηκή ηεο 

ππεξαζηηθήο θιήζεο έρεη παξακείλεη ζηαζεξή, απφ ην Μάην ηνπ 2011, ζε  0,06765 

€/ιεπηφ
37

. πλεπψο, νη ηηκέο ηνπ ΟΣΔ γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά είλαη πιεφλ ζπγθξίζηκεο κε 

εθείλεο ησλ ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ.   

Μέρξη πξφζθαηα νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απνηεινχζαλ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο 

θιήζεσλ ησλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε εθπησηηθά παθέηα ηφζν απφ 

ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα θιήζεηο πξνο θηλεηά, ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ 

νκηιίαο πξνο θηλεηά πνπ εκπεξηέρεηαη είλαη πεξηνξηζκέλνο, ζε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ 

αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν θίλεζεο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Ζ εηαηξεία 

Forthnet ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 εηζήγαγε ζηελ αγνξά έλα δεζκνπνηεκέλν παθέην πνπ 

πεξηιακβάλεη απεξηφξηζηεο θιήζεηο πξνο ζηαζεξά θαη πξνο θηλεηά
38

. Δπηπξνζζέησο, ε 

εηαηξεία Forthnet, ζηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θιήζεηο πξνο 

                                                 

35
 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23% 

36
 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23% 

37
 πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Σηο Κπξηαθέο ε ηηκή είλαη 0,03198 €/ιεπηφ 

38
 Γηα ηηο απεξηφξηζηεο θιήζεηο πξνο θηλεηά ηζρχεη πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο 720 ιεπηά κε βήκα ρξέσζεο αλά 

ιεπηφ. Μεηά ηε θαηαλάισζε ησλ 720 ιεπηψλ αλά κήλα, νη θιήζεηο ρξεψλνληαη κε 0,0299€/ιεπηφ 
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θηλεηφ, εθαξκφδεη εληαία ηηκή γηα ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ θαη ηηο θιήζεηο πξνο ζηαζεξφ 

(ήηνη 0,0299 €/ιεπηφ). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο ζηαζεξφ δελ είλαη πιένλ ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θζελφηεξεο απφ ηηο θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη ζπλεπψο ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε ππνζεηηθή αχμεζε θαηά 10% ησλ ηηκψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ππνθαζηζηψληαο ηηο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο θιήζεηο κε θιήζεηο πξνο θηλεηφ. 

 

3.5.2 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

θιήζεσλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη επηθεξδψο ηηο ηηκέο ηνπ θαηά 10% πάλσ απφ ην 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά νη πάξνρνη ζηαζεξψλ πξνο θηλεηά 

(θαη αληηζηξφθσο).   

Σέηνηνη πηζαλνί λενεηζεξρφκελνη ήδε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο 

(κέζσ ηεο πθηζηάκελεο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ 

ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, ην θφζηνο ηεο εηζφδνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

πηζαλφλ ζα είλαη εθηθηφ βξαρππξφζεζκα. 

3.5.3 Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη νη αζηηθέο 

θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο είλαη ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 

3.6 Αλήθνπλ νη Κιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνύο κε γεωγξαθηθνύο αξηζκνύο 

ζηελ ίδηα ρεηηθή Αγνξά Πξνϊόληωλ κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη 

ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηό; 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηφ) αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ.  
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3.6.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Οη θιήζεηο απφ ζηαζεξή ζέζε πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ πξνο θηλεηφ) πεξηιακβάλνπλ ηηο θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε-

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ dial-up γηα πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ησλ θιήζεσλ κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ) θαη ηηο θιήζεηο ζε 

πξνζσπηθνχο αξηζκνχο.  

Ζ ππεξεζία πξνζσπηθψλ αξηζκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο λα δέρνληαη 

θιήζεηο ή/θαη κελχκαηα SMS/MMS, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ αξηζκνχ, ζε θάζε 

ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί, φπσο γεσγξαθηθνχο θαη αξηζκνχο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ 

θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά. Οκνίσο, νη θιήζεηο κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλδξνκεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ, κεηαμχ άιισλ, αζηηθέο, ππεξαζηηθέο 

θαη θιήζεηο πξνο θηλεηφ κε ηε ρξήζε αξηζκψλ ηεο ζεηξάο 807.  

Κάπνηνη ηχπνη θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο απφ ζηαζεξή ζέζε πξνο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε-γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ dial-up γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) δελ κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά 

ππνθαηάζηαηα ησλ αζηηθψλ,  ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά, ηδίσο 

εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θιήζεηο πξνο ηνλ ίδην θαινχκελν. Οη αξηζκνί απηνί 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, φπσο 

ηε dial-up πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πσιήζεηο
39

,  πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππνζηήξημε 

πειαηψλ.  

Oη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΦ/ΠΦ (εθηφο απηψλ πνπ ηε ζπλδπάδνπλ κε ΥΔΓ) δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θιήζεηο ζε κε-γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θιήζεσλ πξνο θηλεηά) κέζσ ηνπ παξφρνπ ΔΦ/ΠΦ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πειάηεο 

ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ πξαγκαηνπνηνχλ (ή ρξεψλνληαη γηα) φιεο ηηο θιήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

                                                 

39
 Πνιιέο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνχο ηεο ζεηξάο 801 γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή γηα 

ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο, δηαζέηνπλ παξάιιεια γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο γηα πξφζβαζε ζηελ ίδηα ππεξεζία. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο Πίλαθαο 1 θαη Πίλαθαο 7 παξαπάλσ, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπλδξνκεηψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ επηιέγεη λα ιάβεη 

ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ ή ζπλδπάδνληαο ΠΦ κε ΥΔΓ. Δπηπξνζζέησο, ε θίλεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ θιήζεηο dial-up έρεη κεησζεί εμαηξεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθαο 5 (α), ε θίλεζε dial-up έρεη κεησζεί ην 2011 θαηά 96% ζε ζρέζε 

κε ην 2007 θαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 ε θίλεζε dial-up απνηειεί πεξίπνπ ην 

0,5% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο. πλεπψο, νη ζπλδξνκεηέο, θαηά θαλφλα, πξνκεζεχνληαη φιεο 

ηηο ππεξεζίεο θιήζεσλ απφ έλαλ θαη κνλαδηθφ πάξνρν.  

 Τηκνιφγεζε 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο
40

  ε ιηαληθή ρξέσζε θιήζεσλ πξνο πξνζσπηθνχο 

αξηζκνχο πνπ εθθηλνχλ απφ ζηαζεξφ ή/ θαη θηλεηφ δίθηπν δελ ππεξβαίλεη ηε ρξέσζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θιήζε πξνο γεσγξαθηθφ αξηζκφ ή αξηζκφ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

Ζ ρξέσζε αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά κε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ 

θαξηψλ κέζσ αξηζκψλ ηεο ζεηξάο 807 θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε ρξέσζε 

ησλ θιήζεσλ πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

 

3.6.2 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη 

θιήζεσλ πξνο θηλεηά ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη επηθεξδψο ηηο ηηκέο ηνπ θαηά 10% πάλσ 

απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά νη πάξνρνη ζηαζεξψλ 

θιήζεσλ ζε ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο  (θαη αληηζηξφθσο).   

Σέηνηνη πηζαλνί λενεηζεξρφκελνη ήδε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο 

(κέζσ ηεο πθηζηάκελεο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ 

ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, ην θφζηνο ηεο εηζφδνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

πηζαλφλ ζα είλαη εθηθηφ βξαρππξφζεζκα. 

                                                 

40
 ΑΠ ΔΔΣΣ 677/03/2013 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 

ησλ  Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο» (ΦΔΚ 170/Β/2013), σο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 685/016/2013 (ΦΔΚ 734/Β/2013) 
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Αλ θαη, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ, εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ ηαθηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηε ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ, 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηερληθά δεηήκαηα φπσο ε κεηαγσγή θαη ηα ζεκεία παξνπζίαο 

θαζψο θαη ε ηηκνιφγεζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο (π.ρ. νη ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηελ ηνπηθή δηαζχλδεζε θαη ζηε δηαζχλδεζε αλσηέξνπ επηπέδνπ) θαη ε ηηκνιφγεζε ζε 

επίπεδν ιηαληθήο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε, ηδίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηά θαη ηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο. 

Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη έλαο πάξνρνο αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή θιήζεσλ ζε ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ θαηά 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ 

κνλνπσιηαθφ πάξνρν θαη ζπλεπψο, ζεσξεί φηη ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά θαη ησλ θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε-

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. 

 

3.6.3 Σπκπέξαζκα 

Παξφηη νξηζκέλνη ηχπνη θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο δελ απνηεινχλ 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ θιήζεσλ πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, ε ΔΔΣΣ, 

δεδνκέλνπ θαη ηεο χπαξμεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξά πξνζθνξάο, πηνζεηεί ηελ 

αξρηθή άπνςε φηη νη θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαη νη αζηηθέο, 

ππεξαζηηθέο θαη θιήζεηο πξνο θηλεηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 

3.7 Αλήθνπλ νη θιήζεηο VoIP ζηελ ππό εμέηαζε αγνξά;   

Ο φξνο VoIP (Voice over Internet Protocol)  είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη ηε κεηάδνζε θσλήο κέζσ δηθηχσλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

ηε ρξήζε κεηαγσγήο παθέησλ (packet switching), ζε αληίζεζε κε ηελ κεηαγσγή 

θπθισκάησλ (circuit switching) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή ηειεθσλία.  



-53- 

Οη ππεξεζίεο VoIP πνπ πξνζθέξνληαη επί ηνπ παξφληνο δηαθέξνπλ σο πξνο ην εχξνο ηνπο 

θαη θαιχπηνπλ απφ κηα απιή εθαξκνγή peer-to-peer κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έσο ηελ παξνρή 

ζρεδφλ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ππεξεζίαο ηειεθσλίαο. 

ηελ Διιάδα έρνπλ εκθαληζζεί απφ ην 2004 δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε VoIP, 

αλ θαη ε δηείζδπζή ηνπο ζηελ αγνξά ζεσξείηαη αθφκα αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

Ζ ΔΔΣΣ δηαρσξίδεη αλάκεζα ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλ θαη θαηά ηελ εκπνξηθή ηνπο δηάζεζε ηα φξηα δελ είλαη πνιχ ζαθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεζκεπηηθή 

γηα ηνπο παξφρνπο. Οη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο είλαη: 

 VOIP από πάξνρν ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ: ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηαλαισηήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ ππνινγηζηή, θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αθνπζηηθφ-κηθξφθσλν 

ππνινγηζηή) θαη επξπδσληθή (φρη dial-up) πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Μέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

θσλήο πνπ πξνζθέξνληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη ππεξεζίεο απηέο 

πξνυπνζέηνπλ ηε ιήςε (download) ελφο ινγηζκηθνχ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζπλήζσο δελ ρξεψλνπλ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο φηαλ θαινχλ άιινπο ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο 

(ηζνδχλακα/αληίζηνηρα κε on-net). Ωζηφζν, ρξεψλνπλ θάπνηα ηέιε (θαηά θαλφλα 

ρακειφηεξα απφ ηνπο παξφρνπο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο) γηα ηεξκαηηζκφ ζε 

ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, θηλεηά, θιπ. Δπίζεο, εθαξκφδνπλ θάπνηα ηέιε 

γηα θιήζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζηνλ ρξήζηε VOIP. Ζ ππεξεζία απηή ζπλήζσο 

πξνζθέξεη λνκαδηθφηεηα, δειαδή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ιακβάλεη ή λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο, κέζσ νπoηαζδήπνηε ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο επξπδσληθήο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Απηή ε θαηεγνξία ππεξεζίαο είλαη επίζεο γλσζηή σο 

Voice over Internet ή “VoI”, θαζψο ε θιήζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 VOIP από πάξνρν δηθηύνπ: Απηή είλαη ε πεξίπησζε φπνπ νη πάξνρνη εθαξκφδνπλ 

ηερλνινγία VOIP ζην δίθηπφ ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο. Πξψηνλ, ε ρξήζε VOIP ζην δίθηπν θνξκνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηερλνινγία PSTN ζην δίθηπν πξφζβαζεο, αιιά νη 

θιήζεηο PSTN πξηλ εηζέιζνπλ ζην δίθηπν θνξκνχ κεηαηξέπνληαη ζε θίλεζε IP, ε 

νπνία δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ζπλνιηθνχ data-IP δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηερλνινγία VOIP ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα δίθηπα πξφζβαζεο. 
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο ελαιιαθηηθφο ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη ΑΠΣΒ απφ ηνλ 

θνηλνπνηεκέλν θνξέα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί πειάηεο κφλν γηα θσλή ή γηα 

θσλή θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ο ελαιιαθηηθφο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία VOIP σο ππνθαηάζηαην ηεο θιαζηθήο ηερλνινγίαο 

κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Σέινο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο πάξνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία κεηαγσγήο θπθιψκαηνο ζην δίθηπν πξφζβαζεο αιιά 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία VOIP κέζσ ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο 

ελφο ζπλδξνκεηή γηα λα δηαζέζεη κία δεχηεξε (πξναηξεηηθή, βνεζεηηθή) γξακκή 

θσλήο. Καηά θαλφλα νη ππεξεζίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ειέγρνληαη απφ ηνπο 

παξφρνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θαηεγνξίαο «VOIP 

απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» θαη δηαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο εγγπήζεηο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. Καηά θαλφλα, νη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνπλ φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. 

3.7.1 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Όπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ ε θαηεγνξία «VOIP απφ πάξνρν δηθηχνπ» πξνζθέξεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Ζ κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζή ηεο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ αθνχ ε δηαζεζηκφηεηα κηαο ππεξεζίαο VoIP εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνρή ξεχκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο 

ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ππάξρεη θαη θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο 

θαηεγνξίαο «VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ». Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο 

«VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» έρνπλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κε 

ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο:  

 Ννκαδηθφηεηα: Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο VoI κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ ππεξεζία 

απφ νπνπδήπνηε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα ιακβάλεη ή λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ θσδηθφ ηεο πεξηνρήο. 

 Πνηφηεηα Τπεξεζίαο: Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο VoI δελ είλαη πάληα εγγπεκέλε 

θαη κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην είδνο ηεο ζχλδεζεο 
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ζην δηαδίθηπν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο ή ηνλ φγθν ηεο θίλεζεο ζην δίθηπν ηνπ 

παξφρνπ, ηελ πνιηηηθή ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο, θιπ. 

 Πξφζβαζε ζε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ 

VoI, νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη ζην θέληξν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο θιήζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο είλαη αλεπαξθείο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ππεξεζία VoI δελ 

παξέρεη νχηε ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Απφξξεην ησλ θιήζεσλ: Όηαλ κηα θιήζε δξνκνινγείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ, ε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο θιήζεο απηήο είλαη πνιχ δχζθνιε.  

Τηκνιφγεζε 

Δθαξκφδνληαη πνιιά κνληέια ηηκνιφγεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο επηινγήο 

«VOIP παξφρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» (δηαθνξεηηθά ηέιε γηα “on-net” θιήζεηο, 

δηαθνξεηηθά γηα εθθίλεζε, θαζψο θαη άιια γηα ηεξκαηηζκφ). Ωζηφζν, δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο θαη ζρεηηθά κε ηνλ πηζαλφ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ 

κεηαγσγήο θπθιψκαηνο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο 

VoIP, είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή «VOIP παξφρσλ δηθηχσλ» ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη πάξνρνη 

δηθηχνπ εθαξκφδνπλ παξφκνηεο ή ηαπηφζεκεο ρξεψζεηο κε ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο θαη ζπλεπψο έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα αχμεζε πάλσ 

απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ησλ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

απνθηψληαο ππεξεζίεο ηεο επηινγήο VOIP παξφρσλ δηθηχσλ (θαη αληηζηξφθσο). 
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3.7.2 Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη εάλ έλαο 

πάξνρνο δηθηχνπ πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο VoIP ζα αληαπνθξηλφηαλ άκεζα ζε κηα 

ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν απφ έλα ππνζεηηθφ 

κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο μεθηλψληαο λα παξέρεη ηέηνηεο 

θιήζεηο θαη αληηζηξφθσο.  

Έλαο ηέηνηνο πηζαλφο λενεηζεξρφκελνο (πάξνρνο δηθηχνπ - ηδηφθηεηνπ ή κέζσ ΑΠΣΒ) ήδε 

ζα ιάκβαλε πνιιά απφ ηα αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο (κέζσ ηεο πθηζηάκελεο 

πξφζβαζεο θαη ησλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο) γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ παξνρή ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ είζνδφο ηνπ φκσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά απαηηεί παξάιιεια θαη 

ηερλνινγηθή κεηαζηξνθή, ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ππεξεζίεο θιαζηθήο ηειεθσλίαο 

(δει. κεηαγσγήο θπθιψκαηνο) πάλσ απφ ην δίθηπν κεηαγσγήο παθέησλ. Κάηη ηέηνην 

απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο κε ηε  κνξθή κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο. πλεπψο κηα ηέηνηα 

είζνδνο δε κπνξεί λα είλαη άκεζε, ψζηε λα θαηαζηήζεη κε επηθεξδή ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ηνπ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ. εκεηψλεηαη δε φηη κηα ηέηνηα ηερλνινγηθή κεηαζηξνθή δελ 

είλαη ζπκβαηή κε ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηηο λέεο αξρηηεθηνληθέο δηθηχνπ, πνπ ζαθψο 

νδεγνχλ ζε δίθηπα κεηαγσγήο παθέησλ ηφζν ζηελ πξφζβαζε φζν θαη ζηνλ θνξκφ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαζηξνθή ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο 

ζηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ VoIP ζεσξείηαη ινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη αθνινπζεί ηηο 

ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζε ησλ πφξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ κεηαγσγήο 

παθέησλ. Παξφια ε είζνδνο απηά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε, δεδνκέλνπ φηη απαηηεί 

πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο.    

Ζ ΔΔΣΣ ζπλεπψο ζεσξεί φηη ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα είζνδν 

θαζηζηνχλ απηή ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απίζαλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. 

 

Σπκπέξαζκα 
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Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ managed VoIP βάζεη 

παξφρνπ δηθηχνπ, πνπ πξνζθέξνληαη καδί κε επξπδσληθή ζχλδεζε νη νπνίεο δηαζέηνπλ φιεο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα ζεσξεζνχλ 

ππνθαηάζηαην ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Γεδνκέλνπ φηη νη ελαιιαθηηθνί πξνζθέξνπλ 

απηήλ ηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ ρσξίο λα ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο απηέο 

εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο (δει. κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο).  

Γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ VoIP (βάζεη παξφρσλ ππεξεζηψλ ή VoI), δεδνκέλσλ 

ησλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δηαθνξψλ κε ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, 

ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη, εάλ απαηηεζεί, 

ζα εμεηάζεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζε κηα κειινληηθή αλάιπζε. 

  

3.8 Τπάξρνπλ Υωξηζηέο ρεηηθέο Αγνξέο Ληαληθήο ηαζεξήο 

Σειεθωλίαο γηα Οηθηαθνύο θαη Με Οηθηαθνύο Πειάηεο;  

Δμεηάδνληαο εάλ νη ιηαληθέο θιήζεηο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

ρξήζηεο εκπίπηνπλ ζε κηα εληαία αγνξά, ε ΔΔΣΣ εθηίκεζε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά 

κε ηνπο φξνπο παξνρήο ησλ ελ ιφγσλ ππεξεζηψλ (ηφζν απφ άπνςε ηηκήο φζν θαη απφ 

άιινπο ιφγνπο) πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη νη πειάηεο δελ ζεσξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο σο ππνθαηάζηαηεο.  

Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε δπλακηθή ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ ιηαληθψλ θιήζεσλ ζηνπο νηθηαθνχο θαη ζηνπο κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. 

3.8.1 Υπνθαηάζηαζε από πιεπξάο δήηεζεο 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο επηινγέο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηελ ηηκνιφγεζε, θαη ηνπο άιινπο φξνπο παξνρήο θαη αληίιεςεο απφ 

πιεπξάο ηειηθνχ θαηαλαισηή ππνδεηθλχνπλ φηη νη νηθηαθνί ρξήζηεο ζα αληαπνθξίλνληαλ 

ζε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο έσο θαη 10% άλσ ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ιηαληθψλ θιήζεσλ κεηαζηξεθφκελνη ζε κηα ππεξεζία γηα κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη 

αληίζηξνθα. 
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Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε θαη δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ πειάηε 

Οη ππεξεζίεο ιηαληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο 

είλαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο.  

Τηκνιφγεζε  

Δπί ηνπ παξφληνο, ν ΟΣΔ πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ εθπησηηθά παθέηα γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο. Ωζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ παξέρνληαη δελ 

δίλνπλ ζαθή θαη αζθαιή θξηηήξηα ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο, νχηε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο πειάηε σο νηθηαθνχ ή κε 

νηθηαθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΟΣΔ παξέρεη θάπνηα εθπησηηθά παθέηα γηα ιηαληθέο 

θιήζεηο ζε φινπο ηνπο πειάηεο. Δπί ηεο αξρήο, ηφζν νη νηθηαθνί φζν θαη νη κε νηθηαθνί 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλδξνκεηέο απηψλ ησλ εθπησηηθψλ ζρεκάησλ.  

Δπίζεο, ελψ ν ΟΣΔ δελ δηαθξίλεη νχηε θαηεγνξηνπνηεί ηνπο πειάηεο ηνπ σο νηθηαθνχο θαη 

κε νηθηαθνχο, θαη επνκέλσο δελ δηαθνξνπνηεί σο πξνο ηνπο φξνπο παξνρήο κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ππάξρεη κηα επηρεηξεζηαθή κνλάδα εληφο ηνπ ΟΣΔ πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ κε νηθηαθψλ πειαηψλ. Οη αλσηέξσ 

πειάηεο ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ θαη ππνζηήξημε. 

Ωο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηνπο 

φξνπο (πέξαλ ηεο ηηκήο) παξνρήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε νξηζκέλνπο πειάηεο 

  

3.8.2 Υπνθαηάζηαζε από πιεπξάο πξνζθνξάο 

Αλ θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πνπ δπλεηηθά δηαζέηνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

θιήζεσλ ζε πειάηεο κε κεγαιχηεξν κέζν φξν δαπάλεο θαζηζηνχλ ηελ είζνδν ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηέηνηνπο πειάηεο πην ειθπζηηθή, είλαη ιίγα ηα θίλεηξα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ γηα ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ππνδνκέο. Δλψ ππάξρνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

ζπγθέληξσζε κε νηθηαθψλ πειαηψλ είλαη πςειή (π.ρ., εκπνξηθέο πεξηνρέο ζηελ Αζήλα), ην 

θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο πειάηεο ζε πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε 

νηθηαθψλ πειαηψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο εληφο εκπνξηθψλ πεξηνρψλ.  Δπίζεο, ην έζνδν αλά 

γξακκή απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκν. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία θαη δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ππνζέζεηο 
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αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο 

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δπλακηθή ηεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο ζηελ αγνξά δελ 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ζαθή θαη ζηαζεξά θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ νηθηαθψλ θαη 

κε νηθηαθψλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο δελ ππνδεηθλχνπλ 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο πξνζθνξάο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ιηαληθήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζε κε-

νηθηαθνχο ρξήζηεο απφ ηελ άιιε, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ρσξηζηέο 

ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ.   

  

3.9 Η ρεηηθή Γεωγξαθηθή Αγνξά  

Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο νη 

ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη νη νπνίεο δχλαληαη λα 

δηαθξηζνχλ απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, δηφηη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζησδψο 

δηαθνξεηηθέο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ θείκελν Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ
41

, νη ΔΡΑ ζα 

πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ νη ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο ζε Δζληθφ επίπεδν, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο: 

 Φξαγκνί εηζφδνπ 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ 

 Καηαλνκή κεξηδίσλ αγνξάο 

                                                 

41
 ERG 08 (20) ERG draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and 

remedies) 
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 Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, νη πθηζηάκελνη 

θξαγκνί εηζφδνπ είλαη δηαξζξσηηθνί. Σφζν ην επίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο, φζν θαη νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ, θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαζηξνθήο δε δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 

Παξάιιεια, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θιήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

δηαηεξνχλ ππνδνκέο (ίδηα κέζα ή κέζσ ΑΠΣΒ), ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πξνζθέξνπλ 

ή δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ θιήζεηο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ/ 

αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

πεξηνξηζκφο ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είλαη 

εζληθφο. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν ΟΣΔ δελ εθαξκφδεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη 

εκπνξηθήο πξνψζεζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ο ΟΣΔ ρξεψλεη 

γεσγξαθηθά εληαίεο ηηκέο γηα ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη παξέρεη ηηο 

ελ ιφγσ ππεξεζίεο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο ζε εζληθφ επίπεδν.  

Δπί ηεο βάζεο ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε αγνξέο αθνξά νιφθιεξε ηελ εζληθή επηθξάηεηα. 

Σπκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ δηακφξθσζε ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρεη κηα δηαθξηηή γεσγξαθηθή αγνξά ζηελ 

Διιάδα γηα ππεξεζίεο ιηαληθψλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ.  

3.10 Γεληθό πκπέξαζκα 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρεη κία ζρεηηθή αγνξά πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηεί θαη ζπγθεθξηκέλα ε αγνξά αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη θιήζεσλ πξνο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε 

ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα.  
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4 Η δνθηκαζία ηωλ ηξηώλ θξηηεξίωλ 

4.1 Πιαίζην 

Γεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο δελ 

πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηελ Αλαζεσξεκέλε Σχζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο
42

, είλαη 

αλαγθαία ε εθαξκνγή ηεο «δνθηκαζίαο ησλ 3 θξηηεξίσλ» πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί 

εάλ ε αγνξά απηή εμαθνινπζεί λα ρξήδεη ex ante ξχζκηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εζληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. Σα ηξία θξηηήξηα εμεηάδνπλ εάλ: 

1. ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί 

εηζφδνπ, 

2. ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλεη 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 ζηελ αγνξά απηή. 

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

λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε. 

 

4.2 Δμέηαζε ηεο δνθηκαζίαο ηξηώλ θξηηεξίωλ 

4.2.1 Ύπαξμε πςειώλ θαη κε παξνδηθώλ θξαγκώλ εηζόδνπ θαη αληαγσληζκνύ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εληνπίδεη δχν θαηεγνξίεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) 

δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο, θαη (β) λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο. 

                                                 

42
 χζηαζε C (2007) 5406 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (2007/879/EC) 
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Έλαο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο πθίζηαηαη φηαλ ην επίπεδν δήηεζεο, ην επίπεδν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

αζχκκεηξεο ζπλζήθεο κεηαμχ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη λενεηζεξρφκελσλ, νη 

νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ή απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη ππάξρνπλ πςεινί δηαξζξσηηθνί 

θξαγκνί εηζφδνπ φηαλ ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πςειά κε αλαθηήζηκα θφζηε. 

Οη λνκηθνί ή ξπζκηζηηθνί θξαγκνί δελ βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά 

πξνέξρνληαη απφ λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά ή άιια θξαηηθά κέηξα ηα νπνία επηδξνχλ 

άκεζα ζηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ ή/θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξφρσλ ζηε ζρεηηθή 

αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη θάπνηνπο λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο θξαγκνί εηζφδνπ ζηε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ 

ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο. 

Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ εζηηάδεη ζηνπο δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο θαη αλαιχεη ηνπο 

θάησζη θξαγκνχο: 

 Δπίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ 

 Ύπαξμε θξαγκψλ ζηε κεηαζηξνθή ιηαληθψλ πειαηψλ. 

Επίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θόζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνύ  

Οη νηθνλνκίεο θιίκαθνο γεληθά αλαθέξνληαη ζην πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ κπνξεί 

λα δηαζέηεη έλαο πάξνρνο κεγάιεο θιίκαθνο έλαληη ελφο κηθξφηεξνπ παξφρνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο κεηψλεηαη ελψ ε παξαγσγή 

απμάλεηαη. Οη νηθνλνκίεο ζθνπνχ αλαθέξνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη γηα έλα πάξνρν  κέζσ ηεο δηάζεζεο κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα θνηλή 

ηερλνινγηθή πιαηθφξκα. 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ελφο παξφρνπ θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε, είηε κέζσ 

ππεξεζηψλ ΔΦ/ΠΦ, είηε κέζσ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ, απαηηεί εθηεηακέλε δηαζχλδεζε 

κε ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ επξεία δηαζπνξά ησλ ηνπηθψλ θφκβσλ ηνπ ΟΣΔ 

απαηηεί ηελ αλάιεςε ζεκαληηθνχ κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ 
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πάξνρν πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηηχρεη δηαζχλδεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν 

κεηνλέθηεκα θφζηνπο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ έλαληη ηνπ ΟΣΔ αλακέλεηαη 

επνκέλσο λα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ν λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο δελ κπνξεί λα 

επηηχρεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ επηηπγράλεη ν ΟΣΔ. 

ε πεξίπησζε παξνρήο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ζεκείσλ δηαζχλδεζεο, έλαο ελαιιαθηηθφο αλαγθάδεηαη λα αγνξάδεη ππεξεζίεο 

δηαβίβαζεο, γεγνλφο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζε δηαπίζησζε χπαξμεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. πλεπψο, αλ θαη 

ε επηινγή απηή είλαη ηερληθά εθηθηή, ελδέρεηαη λα κελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, φζνλ αθνξά ζηηο θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο κέζσ ΔΦ/ΠΦ, ηα θίλεηξα εηζφδνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ 

ππεξεζηψλ ζπλδένληαη ζηελά κε ηα αληίζηνηρα πεξηζψξηα θέξδνπο. Οη ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηε ζχλζεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία 

ζηνρεχεη έλαο πάξνρνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε ηεο 

ρνλδξηθήο θαη ηηο ηερληθέο απνθάζεηο, δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία αληηθηλήηξσλ εηζφδνπ. Ζ απνηπρία ησλ ελαιιαθηηθψλ λα εηζέιζνπλ 

κέρξη ζήκεξα ζηελ αγνξά θιήζεσλ πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο κέζσ 

ΔΦ/ΠΦ (εθηφο ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά) απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έιιεηςε 

επαξθνχο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηελ παξνρή ησλ θιήζεσλ απηψλ. 

Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ελφο παξφρνπ ζηηο ιηαληθέο 

αγνξέο ρσξίο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πσιήζεηο θαη πξνψζεζε, ηηκνιφγεζε, 

πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο πειαηψλ, θιπ., θαζψο φια ηα αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηα.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ, κπνξεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πνπ δχλαηαη λα 

παξέρεη ν ζηαζεξφο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ππνδνκήο (π.ρ., 

ην δίθηπν κπνξεί λα θαηαλεκεζεί κεηαμχ αζηηθψλ θιήζεσλ, ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ, 

θιήζεσλ πξνο θηλεηφ, θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαη ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθήο φπσο εθθίλεζε, δηαβίβαζε θαη ηεξκαηηζκφο). πλεπψο, ν ΟΣΔ δηαζέηεη 

έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ πνπ 

δχλαηαη λα επηηχρεη απφ ηε ρξήζε θνηλψλ ζηνηρείσλ 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 
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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.  

Φξαγκνί ζηε κεηαζηξνθή  

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ θξαγκνί ζηελ είζνδν/επέθηαζε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά 

σο απνηέιεζκα θξαγκψλ ζηε κεηαζηξνθή ησλ ζπλδξνκεηψλ κεηαμχ παξφρσλ 

θιήζεσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε ηηκή εμαθνινπζεί λα είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη 

ηελ επηινγή ησλ πειαηψλ ζηελ απφθαζε κεηαθίλεζεο κεηαμχ παξφρσλ θιήζεσλ, 

θαίλεηαη πηζαλφ φηη έλαο λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ή ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξχλεη ηε κεηαθίλεζε πειαηψλ. Ζ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή είλαη δχζθνιε φηαλ ν 

λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο εμαξηάηαη απφ ηα πξντφληα ρνλδξηθήο ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ιηαληθέο ηνπ ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο δχλαηαη λα έρεη 

απνηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ζην ελαιιαθηηθφ έλαληη ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα θπξίσο 

σο πξνο ηε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ηνπ πξψηνπ λα αληιήζεη επαξθή έζνδα ψζηε 

λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ην θφζηνο εηζφδνπ θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη νπνηαδήπνηε 

θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ή ηνπο πειάηεο ή πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 

Σν αλσηέξσ νδήγεζε ηνπο παξφρνπο ΑΠΣΒ ζηελ παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ πξφζβαζεο θαη θσλήο, ηα νπνία νη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

Έλαο πξφζζεηνο θξαγκφο ζηε κεηάβαζε ελφο ζπλδξνκεηή απφ έλαλ πάξνρν ζε έλαλ 

άιιν, είλαη ε νξηζκέλε ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ 

θαη παξφρσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ππνγξάθνληαη φηαλ νη ηειεπηαίνη πξνζθέξνπλ 

εθπηψζεηο ζε ζπλδπαζηηθά παθέηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξφζβαζε ζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν, θσλεηηθέο θιήζεηο ή/θαη επξπδσληθή πξφζβαζε θαη άιιεο 

ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ζπλδξνκεηέο πξέπεη λα παξακείλνπλ κε ηνλ 

πάξνρν γηα κηα ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ 

έλα ηέινο απνζχλδεζεο.  
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Σπκπεξάζκαηα  

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί 

θξαγκνί εηζφδνπ ζηε ιηαληθή αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα). 

4.2.2 Ζεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθό αληαγσληζκό 

Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ ε αγνξά δηαζέηεη ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ρσξίο ηελ χπαξμε ex ante ξχζκηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ 

πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο 

εηζφδνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη φηαλ 

κηα αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ, άιινη δηαξζξσηηθνί 

παξάγνληεο ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κπνξεί λα νδεγνχλ ηελ αγνξά απηή ζην 

λα ηείλεη πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ (π.ρ. δηαθνξνπνηεκέλε δηάξζξσζε 

θφζηνπο, ειαζηηθή δήηεζε, πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα, ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο)
 43

. 

H EETT, ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ, εμεηάδεη ηηο αθφινπζεο 

παξακέηξνπο: 

- Μεξίδηα αγνξάο  

- Σάζε ησλ ηηκψλ θαη ηηκνινγηαθή ζπκπεξηθνξά 

- Φξαγκνί επέθηαζεο θαη δπλεηηθφο αληαγσληζκφο 

Μεξίδηα αγνξάο 

Ζ ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο απνηειεί ηελ πξψηε νπζηαζηηθή έλδεημε γηα ην αλ κία 

αγνξά ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.  Ζ δηαηήξεζε πςεινχ κεξηδίνπ 

αγνξάο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλδεημε χπαξμεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ηνπ 

                                                 

43
 Βι. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηνπ 2007 [SEC (2007), 1483 final], ζει. 6 

 



-66- 

ζπγθεθξηκέλνπ παξφρνπ, ελψ αληίζηνηρα κία πησηηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

απνηειεί έλδεημε αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ
44

. 

Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε αλαθνξά ζηνλ φγθν ηεο θίλεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθαο 14, έρεη κεησζεί απφ ην 2007 έσο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 

πεξίπνπ θαηά 23 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 76,2% ζε 53,6%. Παξάιιεια ε κείσζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ βαίλεη απμαλφκελε. 

Πίλαθαο 14: Μεξίδηα ΟΣΔ 

 Μεξίδην αγνξάο ηνπ 

ΟΣΔ 2007 2008 2009 2010 2011 2012Α 

Αγνξά εζληθψλ 

θιήζεσλ (θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο θαη κε 

γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο) 76,2% 72,6% 69,5% 64,3% 58,1% 53,6% 

 Μεηαβνιή ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ 

ΟΣΔ  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

2012Α/ 

2011 

  -3,6% -3,1% -5,1% -6,2% -4,5% 

 

Ζ ελ ιφγσ κείσζε ζην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα 

(θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα) 

πξνέξρεηαη απφ κεηψζεηο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζησλ ελ ιφγσ αγνξά φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Πίλαθαο 5 (β) 

αλσηέξσ.   

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πηψζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ππνδεηθλχεη φηη 

πθίζηαηαη ζηελ αγνξά θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε κία ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηεο αγνξάο. 

                                                 

44
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2007, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο δχλαηαη ή φρη λα 

δηθαηνινγνχλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα χπαξμεο απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ, παξά ηε δηαπίζησζε χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ.  
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Τάζε ησλ ηηκώλ θαη ηηκνινγηαθή ζπκπεξηθνξά 

Ο ΟΣΔ, σο απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ αλάιπζεο, ππφθεηηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

εζληθψλ θιήζεσλ κε ηε κνξθή price-cap πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ αλάιπζεο, ν ΟΣΔ δελ πξνέβε ζε νπζηαζηηθή 

αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ εληφο δηθηχνπ ελψ γηα 

ηελ πεξίπησζε θιήζεσλ εθηφο δηθηχνπ (θιήζεηο πξνο θηλεηά θαη αζηηθέο-

ππεξαζηηθέο θιήζεηο εθηφο δηθηχνπ) έζεζε ηηκέο γηα ηα ηέιε παξαθξάηεζεο ίζεο κε 

ην νξηζζέλ price-cap
45

.  

Αλ θαη ζηε κεκνλσκέλε πψιεζε δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα πησηηθή ηάζε 

ηηκψλ/ηειψλ παξαθξάηεζεο, νη ηηκέο ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ/παθέησλ ηνπ ΟΣΔ 

κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ κείσζε.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κε ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (4+8)
46

,  ν 

ΟΣΔ παξείρε, έλαληη ρξέσζεο 22,756€ ρσξίο ΦΠΑ θαηά ηνπο πξψηνπο 4 κήλεο θαη 

θαηφπηλ ρξέσζε γηα ηνπο επφκελνπο 8 κήλεο κε ηηκνιφγην 24,80€ ρσξίο ΦΠΑ, 

ηειεθσληθή ζχλδεζε (πάγην), απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο (εζληθέο) 

θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ θαη επηπιένλ 60 ιεπηά γηα θιήζεηο πξνο 

θηλεηά. Ζ κέζε κεληαία δαπάλε ελφο ζπλδξνκεηή γηα ηελ αγνξά ηνπ παθέηνπ OTE 

Απεξηφξηζηα PLUS (4+8) γηα έλα ρξφλν αλέξρεηαη ζε 24,12€ ρσξίο ΦΠΑ.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2012, ν ΟΣΔ δηέζεζε εκπνξηθά ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ 

PLUS (6+6) ην νπνίν παξέρεη, έλαληη ρξέσζεο 19,43€ ρσξίο ΦΠΑ θαηά ηνπο 

πξψηνπο 6 κήλεο θαη θαηφπηλ ρξέσζε γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο κε ηηκνιφγην 

22,68€ ρσξίο ΦΠΑ, ηειεθσληθή ζχλδεζε (πάγην), απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη 

ππεξαζηηθέο (εζληθέο) θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ θαη επηπιένλ 60 ιεπηά 

γηα θιήζεηο πξνο θηλεηά. Ζ κέζε κεληαία δαπάλε ελφο ζπλδξνκεηή γηα ηελ αγνξά 

                                                 

45
 Παξφιν πνπ ν ΟΣΔ έζεζε ηηκέο γηα ηα ηέιε παξαθξάηεζεο ίζεο κε ηα νξηζζέληα price-cap, νη ηηκέο ησλ 

αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ εθηφο δηθηχνπ είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο εληφο δηθηχνπ, ελψ 

νη ηηκέο ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηά βαίλνπλ ζπλερψο κεηνχκελεο. Σα παξαπάλσ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. 

46
 Ο ΟΣΔ μεθίλεζε λα παξέρεη ην παθέην ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (4+8) ζηηο 17.6.2011 θαη ζηακάηεζε ηε 

δηάζεζή ηνπ ζηηο 25/6/2012 
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ηνπ παθέηνπ OTE Απεξηφξηζηα PLUS (6+6) γηα έλα ρξφλν αλέξρεηαη ζε  21,055€ 

ρσξίο ΦΠΑ.  

Απφ ηηο αλσηέξσ δχν παξαγξάθνπο ζπλάγεηαη φηη ν ΟΣΔ γηα παθέηα κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηηκψλ. Μπνξεί ζπλεπψο λα ππνζηεξηρζεί φηη 

ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηεί ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ, πξνβαίλεη ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ιηαληθψλ ζπλδπαζηηθψλ 

πξνζθνξψλ/παθέησλ ηνπ.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε  

κίαο ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.   

 

Φξαγκνί επέθηαζεο θαη δπλεηηθόο αληαγσληζκόο 

ηηο πεξηπηψζεηο αγνξψλ ησλ νπνίσλ νη θξαγκνί επέθηαζεο είλαη ζρεηηθά ρακεινί, 

ν αληαγσληζκφο αλαπηχζζεηαη επθνιφηεξα. Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηνπο δπλεηηθνχο 

θξαγκνχο επέθηαζεο πνπ πθίζηαληαη πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά 

εζληθψλ θιήζεσλ.   

Λφγσ ησλ πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ, νη πειάηεο δχλαληαη λα επηιέμνπλ έλαλ απφ 

ηνπο ππάξρνληεο παξφρνπο ιηαληθψλ θιήζεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο θάπνηνπ λενεηζεξρφκελνπ.  

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ πθηζηάκελσλ παξφρσλ, νη θξαγκνί 

επέθηαζεο δελ είλαη ηφζν πςεινί, θπξίσο ιφγσ ηεο ξχζκηζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ 

αλσηέξνπ επηπέδνπ (ρνλδξηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο, ρνλδξηθή αγνξά θπζηθψλ 

ππνδνκψλ πξφζβαζεο). Παξφηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη βαζίδνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ εζληθψλ θιήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο, ε αχμεζε 

ησλ κεξηδίσλ ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαζψο θαη δπλεηηθφο αληαγσληζκφο. 
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Σπκπεξάζκαηα  

Βάζεη ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ην δεχηεξν θξηηήξην 

δελ πιεξείηαη, θαζψο ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη ε αγνξά ηείλεη πξνο 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο. 

4.2.3 Αλεπάξθεηα κόλνπ ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνύ 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά ηείλεη πξνο 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά 

θξηηεξίνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

4.2.4 Σπκπέξαζκα  

Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη δελ  πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ηα 

ηξία θξηηήξηα γηα ηε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. Αλ θαη 

πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα (2010-2012) παξαηεξείηαη κία 

ζεκαληηθή πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη κία πησηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο 

ησλ παθέησλ/ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ΟΣΔ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ 

ζπκπεξαίλεη φηη πθίζηαηαη κία ηάζε πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη αλακέλεη, δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηεο 

ζρεηηθήο ππφ αλάιπζε αγνξάο, ζην πξνζερέο δηάζηεκα ε αλσηέξσ ηάζε λα 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ή/ θαη πεξαηηέξσ λα εληζρπζεί. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ιηαληθή αγνξά δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ εζληθψλ 

θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο 

δελ απαηηείηαη λα εμαθνινπζήζεη λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε. 
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5 Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο 

5.1.1 Υθηζηάκελεο Υπνρξεώζεηο  

ην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο αγνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε 

έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ιηαληθψλ θιήζεσλ, ε 

ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

1. Έιεγρνο ηηκψλ ιηαληθήο, ππφ ηε κνξθή: 

 Αλσηάηνπ νξίνπ ηηκήο ζηε ιηαληθή ηηκή ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη 

θιήζεσλ dial-up πξνο internet πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη 

αλσηάηνπ νξίνπ ηηκήο ζην ηέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο 

θηλεηφ θαη ζην ηέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη dial-up 

θιήζεηο πξνο Internet πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

  Τπνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ αζηηθψλ, 

ππεξαζηηθψλ θαη dial-up θιήζεσλ πξνο Internet πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν 

ηνπ ΟΣΔ, γηα ην ηέινο παξαθξάηεζεο θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη γηα 

ηα ηέιε παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, dial-up πξνο Internet θαη 

θιήζεηο πξνο άιινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θιήζεηο 

ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

 Τπνρξέσζε θνζηνιφγεζεο βάζεη ηνπ ππάξρνληνο ΠΚΚ-ΣΚ (FDC-CCΑ) 

κνληέινπ. 

2. Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα φιεο ηηο θιήζεηο.  

3. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα φιεο ηηο θιήζεηο. 

4. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο γηα φιεο ηηο θιήζεηο  

5. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή 

 

5.1.2 Άξζε ησλ θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ  

ε πεξίπησζε πνπ απνηχρεη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα κία ξπζκηδφκελε 

αγνξά, φιεο νη πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα απνζπξζνχλ/ 

αξζνχλ (Άξζξν 16.3 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην), δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ αγνξά δελ 

κπνξεί πιένλ λα ξπζκίδεηαη ex ante.   

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ νθείιεη λα γίλεηαη κε 

μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο θαη ζε ζαθψο νξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. Λακβάλνληαο 
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ππφςε φηη νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ αγνξά ιηαληθήο, θαη ζην πιαίζην 

απηφ δελ επεξεάδεη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

απφ ηνλ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ άξζε ηνπο, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 
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6 Δξωηήζεηο δηαβνύιεπζεο 

Οξηζκόο Αγνξάο  

Δ1: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ; 

Δ2: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη 

θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο; 

Δ3: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ; 

Δ4: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη θιήζεηο πξνο θηλεηφ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

Δ5: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη θιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο 

κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, 

ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ;  

Δ6: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP 

κέζσ παξφρνπ δηθηχνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά;  

Δ7: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο 

γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο;  

Δ8: πκθσλείηε φηη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα;  

Γνθηκαζία ηξηώλ θξηηεξίωλ 

Δ9: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ; 

Δ10: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε κε πιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ 

θξηηεξίνπ θαη ζπλεπψο ηελ απνηπρία ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ; 
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Παξάξηεκα Α – ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΙΜΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΤΑΣΙΚΩΝ ΠΑΚΔΣΩΝ ΚΑΙ 

ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΑΘΔΡΗ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηηο 29.04.2013, ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

3ν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα). 

Η ΔΔΣΣ  πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα απαληήζνπλ 

ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε  απφ 29.04.2013 έσο  29.05.2013. 

Η παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο (ηεξνπκέλεο ηεο αλσλπκίαο απηψλ), 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 ζηνηρείσλ εθείλσλ ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εκπηζηεπηηθέο. 
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2 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 

2.1 Γενικέρ Παπαηηπήζειρ 

2.1.1 Παπαηήπηζη 1 

Σξείο ζπκκεηέρνληεο  ζεσξνχλ φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβαίλεη ζε πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίσλ ή ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο θαη κάιηζηα 

φηη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη κηα ζηαζεξή πξαθηηθή λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο 

έγθξηζε παθέηα ζε ηηκέο, νη νπνίεο, εάλ εθαξκφδνληαλ, ζα απνηεινχζαλ πξαθηηθή 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχλ ηελ ΔΔΣΣ λα εθηηκήζεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε ελδερφκελε απνξξχζκηζε θαη κε ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο 

λα δηαζθαιίζεη, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα, ηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη εθηίκεζε ηηο πηζαλέο  επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ε 

απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (bundling), ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη δπλάκεη ηεο 

απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/011/2011 (ΦΔΚ  1907/Β/30.08.2011). χκθσλα κε ηελ 

σο άλσ απφθαζε ν ΟΣΔ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (bundling), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεη ηηο 

δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ππνρξενχηαη θάζε θνξά πνπ επηζπκεί λα 

πξνβεί ζε αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (bundling), θαζψο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο θάπνηνπ παθέηνπ/πξνζθνξάο, 

λα θνηλνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ ΔΔΣΣ ηελ πξφηαζή ηνπ, ζπλνδεπνκέλε κε φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ο έιεγρνο γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ην κνληέιν ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

(Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο θαη γεληθέο αξρέο κνληέινπ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά) ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011). 
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Γεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο θιήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ παξέρνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο (αιιειέλδεηε πψιεζε), ν ΟΣΔ ζπλερίδεη λα 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε ηελ πξνηεηλφκελε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηνπ αλαθνξηθά κε ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο, ζπλνδεπφκελε απφ φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα ειέγμεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ γηα 

ηελ απνθπγή πξαθηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ φπσο ιεζηξηθή 

ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, δηαθάλεηαο θαη κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη νη σο άλσ ππνρξεψζεηο είραλ επηβιεζεί θαηά 

ην 2
ν
 θχθιν αλάιπζεο ησλ αγνξψλ εζληθψλ θιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηαζθαιίζνπλ, θαηά ην κέγηζην, φθεινο γηα ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο ΔΔΣΣ θαηά ηνλ ηξίην θχθιν πξνθχπηεη φηη ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηείλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ε αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο 

ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζεο, ε 

ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ν θπξίαξρνο πάξνρνο εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη, δπλάκεη ηεο 

ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-5-2008 (ΦΔΚ1151/Β/24.06.08), άξζξν 4, ζηελ αλσηέξσ 

ππνρξέσζε θαη ζπγθεθξηκέλα λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην ζχζηεκα ΠΚΚ−ΣΚ ηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα αγνξά ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο, 

παξφηη δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα, κνηξάδνληαη θφζηε κε ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ έρεη 

ππνρξέσζε λα παξέρεη θνζηνινγηθά ζηνηρεία, κε βάζε ην ζχζηεκα ΠΚΚ−ΣΚ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ίδηαο απφθαζεο, ν  ΟΣΔ νθείιεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην ζχζηεκα ΜΜΔΚ−ΣΚ φιεο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο, παξφηη δελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, κνηξάδνληαη θφζηε κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε θνζηνζηξέθεηα ή ζε ππνρξέσζε ειέγρνπ 

ηηκψλ/θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ζχζηεκα ΜΜΔΚ−ΣΚ. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη 

φηη ε ήδε επηβιεζείζα ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο 
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ρνλδξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ δπλάκεη ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

482/051/26-5-2008 (ΦΔΚ1151/Β/24.06.08), επηηξέπνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ λα κελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ππέξ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε απνξχζκηζε ηεο ελ ιφγσ 

αγνξάο δελ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  

2.1.2 Παπαηήπηζη 2  

Έλαο ζπκκεηέρσλ  ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηνο ν δηεμνδηθφο έιεγρνο απφ ηελ ΔΔΣΣ 

πξηλ ην ιαλζάξηζκα φισλ ησλ πξντφλησλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ (κεκνλσκέλα, 

ζπλδπαζηηθά, εθπησηηθά- πξνζθνξέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη ιηαληθψλ θιήζεσλ πξνο απνθπγή πξαθηηθψλ φπσο ιεζηξηθή 

ηηκνιφγεζε θαη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ ν 

ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ δελ 

πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο. Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ  

ππνζηεξίδεη φηη γηα ηηο λέεο πξνζθνξέο top-up πνπ ν ΟΣΔ ελδέρεηαη λα πξνζθέξεη ζε 

θάπνηα ήδε ππάξρνληα παθέηα (bundles) ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη ν ΟΣΔ λα 

ξπζκίδεηαη θαη λα ηζρχνπλ φιεο νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εζληθψλ αγνξψλ 

ιηαληθήο πξφζβαζεο θαζψο ε top-up πξνζθνξά πξνζθέξεηαη σο bundle κε ηα ήδε 

ππάξρνληα πξντφληα ηνπ ΟΣΔ. 

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ απάληεζή ηεο ζηελ 

Παξαηήξεζε 1, εθφζνλ νη ππεξεζίεο θιήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ παξέρνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο (αιιειέλδεηε πψιεζε), ν ΟΣΔ ζπλερίδεη λα 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε ηελ πξνηεηλφκελε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηνπ αλαθνξηθά κε ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο, ζπλνδεπφκελε απφ φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα ειέγμεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ γηα 

ηελ απνθπγή πξαθηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ φπσο ιεζηξηθή 

ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ.  
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2.1.3  Παπαηήπηζη 3 

Έλαο ζπκκεηέρσλ  ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ζην θείκελν ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαλελφο είδνπο εθηίκεζε γηα ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε 

απνξξχζκηζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη, αθνχ εθηηκήζεη 

ηηο επηπηψζεηο ηεο απνξξχζκηζεο, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη είηε λα πξνβιέςεη κία 

κεηαβαηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηζρχνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππφ απφζπξζε 

ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα επαλεμεηάζεη ηελ απνξχζκηζε ζην ηέινο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, είηε λα δψζεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηθαλφ ρξφλν ψζηε λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο ζην λέν απνξπζκηζκέλν 

θαζεζηψο. 

Με ην ζρφιην αλσηέξσ γηα πξφβιεςε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ex ante  ξχζκηζε ζπκθσλνχλ άιινη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο. Γχν άιινη ζπκκεηέρνληεο  

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία πξέπεη λα θαιχςεη ην δηάζηεκα 

κέρξη ηνλ επφκελν θχθιν αλάιπζεο ησλ ρνλδξηθψλ αγνξψλ 4 θαη 5,  πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ. 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Αλαθνξηθά κε ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ελδερφκελσλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε απνξχζκηζε ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ παξαπέκπεη ζηελ 

απάληεζή ηεο ζηελ Παξαηήξεζε 1 θαη επηβεβαηψλεη φηη δελ πθίζηαηαη αλάγθε 

χπαξμεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.   

2.1.4 Παπαηήπηζη 4 

Έλαο ζπκκεηέρσλ  ππνζηεξίδεη φηη ηπρφλ απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθήο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ απαηηεί πιένλ ηελ ηαπηφρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή 

ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ρνλδξηθήο. Δπηπξφζζεηα ν ελ ιφγσ πάξνρνο πξνηείλεη λα 

επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ε επηβνιή ηεο ex ante 

ππνρξέσζεο ειέγρνπ ησλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ηελ νπνία δχλαηαη λα εθκεηαιιεπηεί 
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ν πάξνρνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζέζε ζηηο αγνξέο ιηαληθήο (πξφζβαζεο θαη 

θιήζεσλ).  

Δπηπξφζζεηα, έλαο άιινο ζπκκεηέρσλ  ζεσξεί φηη φιεο νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηεο αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο 

ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο ζηηο νπνίεο έρεη ΙΑ ν ΟΣΔ, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ελέρεη κηα 

ελδερφκελε άξζε ξχζκηζεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. Άξζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ ΟΣΔ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο αγνξάο ησλ 

ρνλδξηθψλ αγνξψλ θαη πξηλ ηελ επηβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αιιειέλδεηε πψιεζε, ζα επηθέξεη ζνβαξφηαην πιήγκα ζηνλ αληαγσληζκφ.  

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ε αλάιπζε ησλ ρνλδξηθψλ αγνξψλ ζα γίλεη κε βάζε ην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη φηη δε γίλεηαη λα 

θαζνξηζηνχλ νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξηλ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο. 

ην ίδην πιαίζην ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη ηα ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ επηβάιεη θαηά ηελ 

αλάιπζε κηαο αγνξάο ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ 

ηεο ππφ εμέηαζεο αγνξάο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Δζληθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ δελ είλαη δπλαηή ε επηβνιή ζηηο ρνλδξηθέο αγνξάο ησλ ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αίξνληαη ζηελ αγνξά Δζληθψλ θιήζεσλ ρσξίο λα πξνεγεζεί ε 

αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ θαη λα απνδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ ππφ άξζε 

ππνρξεψζεσλ.  

 

2.1.5  Παπαηήπηζη 5 

Έλαο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ δελ έιαβε ζνβαξά ππφςε ηεο ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 75 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

πγθεθξηκέλα, ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ κε ηελ παξνχζα αλάιπζή ηεο, 

κνινλφηη απνδέρζεθε φηη ν ΟΣΔ ράλεη ζηαδηαθά κεξίδην αγνξάο (ην νπνίν φκσο 

παξακέλεη πνιχ πςειφ, άλσ ηνπ 50%) θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη 

ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, απέθπγε/παξέιεηςε λα δηαπηζηψζεη εάλ 

παξφια απηά παξακέλεη σο επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε ή, ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, ζηελ ππφ αλάιπζε αγνξά δελ ππάξρεη επηρείξεζε κε ζεκαληηθή ηζρχ. 
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Θέζη ΔΔΣΣ: 

ε αληίζεζε κε φζα ηζρπξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ,  ε ΔΔΣΣ, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

δεχηεξνπ θξηηεξίνπ, έιαβε ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά 

θαη ηε δπλακηθή απηήο. Όπσο αλαιπηηθά θαίλεηαη ζηελ ππν-ελφηεηα 4.2.2 ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο Δζληθήο δηαβνχιεπζεο, εθηφο απφ ηα κεξίδηα αγνξάο θαη ηελ ηάζε ηνπο 

θαηά ην δηάζηεκα απφ ηνλ πξνεγνχκελν θχθιν αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ηάζε 

ησλ ηηκψλ, ηνπο θξαγκνχο επέθηαζεο πίζσ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θξαγκνχο 

εηζφδνπ θαη ην δπλεηηθφ αληαγσληζκφ. Η αλάιπζή ηεο ζπλεπψο ήηαλ πιήξεο θαη 

ζχκθσλε κε ηε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ IRG/ERG (ERG(08) 21: ERG Report on 

Guidance on the application of the three criteria test). 

 

2.1.6 Παπαηήπηζη 6 

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ηεο ex ante ξχζκηζεο ζηελ ππφ δηαβνχιεπζε αγνξά, 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκφδεηαη απξφζθνπηα 

ην Παξάξηεκα Ι ηεο ππ’ αξηζκ. 595/013/10.03.2011 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ην νπνίν 

θξίλεηαη  θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αγνξψλ ιηαληθήο. Σνλίδνπλ 

εμάιινπ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κέηξσλ ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/08.08.2011 (ΦΔΚ 

1907/Β/30.08.2011). 

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο πξνηείλεη ηελ άξζε 

ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ. 

Όκσο ζεκεηψλεηαη φηη ν θπξίαξρνο πάξνρνο εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε  έιεγρν γηα 

επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζε πεξίπησζε αιιειέλδεηεο πψιεζεο 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, φπσο ξεηψο πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε Α.ΙΙΙ.1.9.5 ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 614/11/08.08.2011 (ΦΔΚ 1907/Β/30.08.2011), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη φηη ν έιεγρνο γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζε 
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πεξίπησζε αιιειέλδεηεο πψιεζεο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ην 

κνληέιν ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο θαη γεληθέο αξρέο 

κνληέινπ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη 

ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά) ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 595/013/2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011). Η ηπρφλ απνξξχζκηζε ηεο παξνχζαο 

αγνξάο θαη ε άξζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/2011 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011), δελ επηθέξεη θαηάξγεζε 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι απηήο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα παξακείλεη ζε ηζρχ. 

2.1.7 Παπαηήπηζη 7  

Έλαο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ε θαζπζηέξεζε απειεπζέξσζεο ηεο ππφ 

δηαβνχιεπζε αγνξάο απνζηέξεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη επί 

ίζνηο φξνηο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ρψξα καο. 

Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ππήξμε ε ζνβαξή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

εηο βάξνο ηνπ ΟΣΔ γηα δχν θαη πιένλ έηε, ελψ πνιχ πεξηζζφηεξν απέβε εηο βάξνο 

ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη, ζε ζπλζήθεο δηαξθνχο κείσζεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ βαξψλ ηνπο. 

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 2
νπ

 γχξνπ αλάιπζεο ησλ αγνξψλ 

θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνίεζε φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα λα εθαξκφζεη ην ηεζη ησλ 

ηξηψλ θξηηεξίσλ αμηνινγψληαο ηαπηφρξνλα ηε κειινληηθή πξννπηηθή ηεο αγνξάο. Με 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο θαηά ην 2
ν
 γχξν αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά θαη ζπλεπψο 

φηη νη νξηζζείζεο αγνξέο ζα έπξεπε λα εμαθνινπζήζνπλ λα ππφθεηληαη ζε ex ante 

ξχζκηζε. ηε ζπλέρεηα ε ΔΔΣΣ, ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο 

αγνξάο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ είλαη επηρείξεζε κε εκαληηθή Ιζρχ 

ζηηο νξηζζείζεο αγνξέο θαη πξφηεηλε ηελ επηβνιή κίαο ζεηξάο θαλνληζηηθψλ 
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ππνρξεψζεσλ.  Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ Δ(2011)356 SG-Greffe (2011) D/1043 

επηζηνιή ηεο κε ζέκα «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 

EL/2010/1160: Γεκνζίσο δηαζέζηκεο ηνπηθέο θαη εζληθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζηελ Διιάδα. 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε EL/2010/1161: Γεκνζίσο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. ρνιηαζκφο θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο, 2002/21/EΚ» ηνπνζεηήζεθε, ηδίσο θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη εηδηθφηεξα αλέθεξε φηη δελ 

ακθηζβεηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη επηπιένλ δήηεζε, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ ΔΔΣΣ λα 

επαλαμηνινγήζεη άκεζα ηηο αγνξέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζκφο αλαπηπρζεί 

θαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο (πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί απφ κηα πην 

ηαρεία κείσζε ζην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ) (παξαηίζεηαη απηνχζην ην απφζπαζκα 

ησλ Παξαηεξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο) θαη θπξίσο αλ δελ πιεξνχηαη πιένλ ην πξψην θαη 

ην δεχηεξν θξηηήξην. Η ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο1 κέρξη θαη ζήκεξα (Απξίιηνο 2013) παξαθνινχζεζε 

ζηελά ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ην ξπζκφ 

κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο παξνπζίαζε κία αχμεζε ζε ζρέζε 

κε απηφλ ησλ εηψλ πνπ εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ αλάιπζεο, 

απνθάζηζε λα εθθηλήζεη ηνλ ηξίην γχξν αλάιπζεο ζρεδφλ δχν ρξφληα κεηά ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.   

 

2.1.8 Παπαηήπηζη 8 

Έλαο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί ειιηπή ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ην 2
ν
 

θξηηήξην θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ απνηπγράλεη λα θαηαγξάςεη ηηο πξαγκαηηθέο 

ηάζεηο ζηελ αγνξά δεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε θαηαγξάθεη ηάζεηο κέρξη ην 1
ν
 εμάκελν 

ηνπ 2012. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα δνζνχλ ζηνηρεία απφ ηελ ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ θιήζεσλ.    

                                                 
1 ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10.3.2011 (ΦΔΚ 533/B/6.4.2011) 
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Θέζη ΔΔΣΣ:  

Η ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Όπσο αλαθέξεη θαη ζηελ 

απάληεζε ζηελ Παξαηήξεζε 5, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ (ππν-

ελφηεηα 4.2.2), έιαβε ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά θαη 

ηε δπλακηθή απηήο, δειαδή κεξίδηα αγνξάο θαη ηελ ηάζε ηνπο θαηά ην δηάζηεκα απφ 

ηνλ πξνεγνχκελν θχθιν αλάιπζεο, ηελ ηηκνινγηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ, ηνπο 

θξαγκνχο επέθηαζεο πίζσ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ην δπλεηηθφ 

αληαγσληζκφ.  Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ηάζεσλ κέρξη ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2012 

ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ α) ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΔΔΣΣ Market Report γηα ην 2ν εμάκελν ηνπ 2012 (15/3/2013), 

απφ ην νπνίν αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηεο θίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο, θαη β) ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ ζε ζηαζεξή ζέζε 

(29/4/2013), δελ ήηαλ επαξθέο γηα ηελ εμαγσγή θαη δεκνζίεπζε αμηφπηζησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην 2ν εμάκελν ηνπ 2012 (θαη θαη’ επέθηαζε γηα φιν ην 

2012). Απηφ νθείιεηαη θαηά βάζε ζηνπο αθφινπζνπο δχν ιφγνπο. Αθελφο ζην 

γεγνλφο φηη  κεηαμχ ηεο ππνβνιήο  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο εμαγσγήο 

αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κεζνιαβεί αλαπφθεπθηα κία δηαδηθαζία, ε νπνία 

πνιιέο θνξέο θαζίζηαηαη ρξνλνβφξα θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο επαλειέγρνπ, 

δηφξζσζεο θαη επαλππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο αξθεηψλ παξφρσλ. Αθεηέξνπ, 

θάπνηνη απφ ηνπο κεγάινπο παξφρνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ, 

θαζπζηέξεζαλ ηελ ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γεδνκέλνπ φηη ηε ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ Δζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε ε ΔΔΣΣ δηαζέηεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012, ε ΔΔΣΣ ηα παξαζέηεη ζηνλ ακέζσο 

παξαθάησ πίλαθα: 

 Μεπίδιο αγοπάρ 

ηος ΟΣΔ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αγνξά εζληθψλ 76,2% 72,6% 69,5% 64,3% 58,1% 53,3% 
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θιήζεσλ 

(θιήζεηο πξνο 

γεσγξαθηθνχο 

θαη κε 

γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο) 

 Μεηαβολή ηος 

μεπιδίος αγοπάρ 

ηος ΟΣΔ  2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

2012/ 

2011 

  -3,6% -3,1% -5,1% -6,2% -4,8% 

 

Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γίλεηαη άκεζα θαλεξφ φηη ε πησηηθή ηάζε ησλ 

κεξηδίσλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ζπλερίζηεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2012. Σν 

γεγνλφο φηη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ππήξμε κείσζε ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν ν ΟΣΔ 

ράλεη κεξίδην αγνξάο δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ ψζηε λα ζεσξεζεί ε ηάζε απηή σο 

ραξαθηεξηζηηθή κία ζπλνιηθήο αλαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο ηεο αγνξάο θαη έηζη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ επί ηεο νπζίαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ γηα ην ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε λα δνζνχλ ζηνηρεία απφ ηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηα 

έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ θιήζεσλ, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη παξά ηηο ζπλερείο ηεο 

πξνζπάζεηεο νξηζκέλνη πάξνρνη (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ) γηα 

κία ζεηξά εηψλ δελ πξνέβαηλαλ (θαη κεξηθνί εμαθνινπζνχλ λα κελ πξνβαίλνπλ) ζην 

δηαρσξηζκφ ησλ ιηαληθψλ εζφδσλ ηνπο απφ εκπνξηθά παθέηα κεηαμχ ππεξεζηψλ 

θιήζεσλ (θαη κάιηζηα αλά ηχπν θιήζεο), ηειεθσληθήο πξφζβαζεο θαη επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν2. πλεπψο, ε εμαγσγή κεξηδίσλ βάζεη εζφδσλ δελ είλαη 

εθηθηή παξά κφλν κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εθηηκήζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ, 

γεγνλφο κε ελδεδεηγκέλν θαη παξαθηλδπλεπκέλν, ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. εκεηψλεηαη επηπξφζζεηα φηη ζε θακία πεξίπησζε ζην 

                                                 
2 εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ άξρηζε λα πξνβαίλεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ 2012 θαη κεηά. 
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πιαίζην ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηα κεξίδηα ησλ εζφδσλ δελ ζα ζεσξνχληαλ 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ απηά ηεο θίλεζεο, δεδνκέλσλ ησλ παξαδνρψλ θαη 

εθηηκήζεσλ3 ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη πνπ πξνβαίλνπλ ζην 

δηαρσξηζκφ. 

 

2.1.9 Παπαηήπηζη 9 

Έλαο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ ε χζηαζε είλαη ζαθήο αλαθνξηθά κε 

ηνλ αζξνηζηηθφ έιεγρν ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο 

θαη πιεξφηεηαο ηεο αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ λα πξνρσξήζεη θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 3
νπ

 

θξηηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ. 

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο άπνςε θαη ζεσξεί φηη δεδνκέλνπ ε αγνξά εζληθψλ 

ιηαληθψλ θιήζεσλ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ 

ηξίηνπ θαηά ζεηξά θξηηεξίνπ.      

 

2.2 Οπιζμόρ Αγοπάρ 

Δ1: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

ππόζβαζηρ δεν ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ ςπηπεζίερ ηηλεθωνικών 

κλήζεων;  

Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ κε ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

2.2.1 Παπαηήπηζη 10  

Έλαο ζπκκεηέρσλ επηζεκαίλεη φηη ε θπξίαξρε ηάζε ζηελ αγνξά είλαη νη θαηαλαισηέο 

λα πξνκεζεχνληαη πιένλ ζπλδπαζηηθά παθέηα αληί κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα, ε δηαπίζησζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία 

                                                 
3 Οη νπνίεο παξαδνρέο/εθηηκήζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ θνηλνπνηνχληαη ή δελ θνηλνπνηνχληαη ιεπηνκεξψο 

ζηελ ΔΔΣΣ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη θαλ λα ειεγρζνχλ. 
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πνπ παξαζέηεη, ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ ζε κία δηαθνξεηηθή θαη ίζσο ηελ 

πιένλ δφθηκε ζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ ησλ αγνξψλ ζε επίπεδν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ ζηελή ζρέζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν κε ηελ αγνξά θιήζεσλ θαη ηελ θπξίαξρε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα 

ζπλδπαζηηθά παθέηα ζηελ ζπλνιηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ιηαληθήο αγνξάο.  Πξνο 

επίξξσζε ηεο ζέζεο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη: 

o Σα ζηνηρεία ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ  θιήζεηο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ιακβάλνπλ θιήζεηο θαη 

πξφζβαζε παξέρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ ζηελή ζπζρέηηζε ησλ δπν 

αγνξψλ. 

o Παξφηη νη ππεξεζίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, κία ελδερφκελε αχμεζε ηεο 

ιηαληθήο ηηκήο ηεο πξφζβαζεο ή ησλ θιήζεσλ απφ έλαλ πάξνρν είλαη 

πηζαλφηεξν λα νδεγήζεη ζε γεληθή κεηαζηξνθή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζε άιινλ 

πάξνρν γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε απφ πιεπξά πξνζθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη: 

o ε κία ελδερφκελε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο ή θιήζεσλ 

ελφο παξφρνπ ζα ππήξρε άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνπο άιινπο παξφρνπο νη 

νπνίνη, ρσξίο θφζηνο θαη αλάγθε γηα πξφζζεηεο επελδχζεηο, ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηφζν ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, φζν θαη 

θιήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ην κεξίδην αγνξάο πνπ εκθαλίδεη ν ΟΣΔ 

ζηελ αγνξά θιήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζψο ην πςειφηεξν κεξίδην ζηελ 

αγνξά πξφζβαζεο νθείιεηαη θαηά βάζε ζε γξακκέο πξφζβαζεο πνπ αθνξνχλ 

πεξηνρέο ρακειφηεξνπ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. πεξηνρέο εμνρηθήο θαηνηθίαο, 

κηθξνί νηθηζκνί), ζηηο νπνίεο νη πάξνρνη έρνπλ επηιέμεη λα κελ δξαζηεξηνπνηνχληαη, 

αλ θαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκηδφκελσλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο έρνπλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα, θπξίσο γηαηί δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ (πεξηνρέο κε ρακειφ 

ARPU). 

Σέινο, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ ζα έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο φηη ε 

πξαγκαηηθά θπξίαξρε ηάζε ζηελ αγνξά είλαη ε παξνρή ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ, ηα 

νπνία ζπλδπάδνπλ ηφζν ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, φζν θαη επξπδσληθφηεηαο.   
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Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ ζην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππν-ελφηεηα 

3.2, αλαιχεη δηεμνδηθά ηηο ππεξεζίεο θιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη εάλ εκπίπηνπλ ή φρη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. ην πιαίζην 

απηφ εμεηάδεη, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηηο θιήζεηο θαη ζηελ πξφζβαζε 

αληίζηνηρα θαη θπζηθά ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα ηα νπνία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ έρνπλ πηνζεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο Έιιελεο 

θαηαλαισηέο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην θείκελν ηεο Δζληθήο δηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ, εμαθνινπζεί 

λα πθίζηαηαη έλαο αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ, παξφηη κηθξφο, νη νπνίνη αγνξάδνπλ 

μερσξηζηά ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

ζρεηηθά κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ ζηηο αγνξέο θιήζεσλ θαη πξφζβαζεο αληίζηνηρα, νη 

ππεξεζίεο θιήζεσλ θαη πξφζβαζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή αληαγσληζηηθή 

δπλακηθή. Η ΔΔΣΣ δελ ζπκθσλεί  κε ην επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη ν 

αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ιηαληθψλ θιήζεσλ έρεη πξνζιάβεη γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ παλειιαδηθά ππφ 

ηνπο ίδηνπο φξνπο ελψ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δχλαληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο θάλνληαο ρξήζε ΑΠΣΒ ή επηινγήο/πξνεπηινγήο θνξέα.   

Αλαθνξηθά κε ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο, ε ΔΔΣΣ, βαζηδφκελε ζηηο απφςεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζεο 

ηεο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ αλαθνξά πνπ εμέδσζε ην 

BEREC4 αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ζηνλ νξηζκφ 

ησλ αγνξψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, πξνέβε ζε αλαιπηηθή εθαξκνγή ηνπ SSNIP ηεζη 

γηα ηα ηξία δεκνθηιέζηεξα παθέηα ηνπ ΟΣΔ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

θαη ηειεθσλίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη 

κεκνλσκέλα (δει. ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε). Η ελ ιφγσ 

                                                 
4 BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market definition, December 2010 [BoR (10) 

64] 



 

  18 

αλάιπζε ραξαθηεξίζηεθε εκπηζηεπηηθή δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ην θείκελν, ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην ηνπ ΟΣΔ.  

 

Δ2: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

και κινηηήρ ηηλεθωνίαρ ανήκοςν ζε σωπιζηέρ αγοπέρ;  

Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ κε ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

 

Δ3: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι αζηικέρ και 

ςπεπαζηικέρ κλήζειρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων;  

Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 

Δ4: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι κλήζειρ ππορ κινηηό 

ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ κλήζειρ;  

Γχν ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη θιήζεηο πξνο θηλεηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά 

κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο. 

2.2.2 Παπαηήπηζη 11  

Γχν ζπκκεηέρνληεο δηαθσλνχλ κε ηελ εθηίκεζε φηη ππάξρεη ιεηηνπξγηθή 

ππνθαηάζηαζε κεηαμχ αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηφ 

ηνπ ίδηνπ ρξήζηε. Ο έλαο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη ε κείσζε ζηε ιηαληθή ηηκή ησλ 

θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο 

δελ πηνζεηήζεθε απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο, αιιά απφ δχν παξφρνπο κφλν. Ο ίδηνο 

ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε εμέιημε απηή δελ επαξθεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ην αλσηέξσ 

ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ. Ο άιινο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη νη πεξηνξηζκέλεο 

παξερφκελεο εθπηψζεηο ζε θιήζεηο πξνο θηλεηά δελ έρνπλ παγησζεί θαη δελ επαξθνχλ 

γηα λα αιιάμεη ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ απφ ηνλ δεχηεξν θχθιν αλάιπζεο.  

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 
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Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θιήζεσλ πξνο ζηαζεξφ 

(αζηηθή/ ππεξαζηηθή) θαη ησλ θιήζεσλ πξνο θηλεηφ ζηελ ππν-ελφηεηα 3.5 ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο Δζληθήο δηαβνχιεπζεο. ην επίπεδν ηεο δήηεζεο, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη 

φηη κία θιήζε πξνο θηλεηφ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη κία θιήζε πξνο ζηαζεξφ ζηνλ 

ίδην ρξήζηε θαη φηη ε απφθαζε ηνπ θαινχληνο ζα βαζηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηηκή 

ησλ ππφ ζχγθξηζε ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε κείσζε ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πνπ 

επήιζε απφ ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ θχθινπ αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηήο επέθεξε 

ζεκαληηθή αιιαγή απφ ηνλ δεχηεξν θχθιν αλάιπζεο. Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ήδε ζπληειεζηεί ζηελ αγνξά θαη, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο πηνζέηεζεο κηαο 

αλάιπζεο αγνξψλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην κέιινλ (forward looking) εκκέλεη ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο.   

 

Δ5: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι κλήζειρ ππορ ηοςρ 

λοιπούρ μη γεωγπαθικούρ απιθμούρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων 

με ηιρ αζηικέρ,  ςπεπαζηικέρ και ηιρ κλήζειρ ππορ κινηηό;  

Γχν ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη θιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο,  ππεξαζηηθέο 

θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ. 

2.2.3 Παπαηήπηζη 12  

Έλαο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε εμέηαζε ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο δήηεζεο, απνδεηθλχεη φηη δχλαηαη λα δηαθξηζεί θαη νξηνζεηεζεί κηα μερσξηζηή 

αγνξά πνπ ζα αθνξά θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο απμεκέλεο 

ρξέσζεο/πξνζηηζέκελεο αμίαο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ζηε θχζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο θιήζεηο δελ απνηεινχλ 

θαζαξά «ηειεπηθνηλσληαθή» δξαζηεξηφηεηα (εθθίλεζε ηεο θιήζεο απφ ην δίθηπν ηνπ 

θαινχληνο, δξνκνιφγεζε απηήο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ζην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ), 

αιιά απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ρξήζηε είλαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ππεξεζίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη φρη ε ηερληθή δηεπθφιπλζε ηεο δξνκνιφγεζε ηεο 

θιήζεο. Με ην σο άλσ ζπκπέξαζκα ζπκθσλνχλ θαη δχν αθφκα ζπκκεηέρνληεο. 
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Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ζεψξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμέηαζε ηεο 

ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηνξίδεηαη ζε 

έλα κφλν είδνο θιήζεσλ (θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

απμεκέλεο ρξέσζεο/πξνζηηζέκελεο αμίαο). Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ζπλνιηθά ηηο θιήζεηο 

πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, εθηηκψληαο ην γεγνλφο φηη αξθεηέο θαηεγνξίεο 

απηψλ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ θιήζεσλ πξνο ζηαζεξά ή θηλεηά. Η 

αλσηέξσ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξίλεηαη θαηαξρήλ νξζή, ζην βαζκφ φκσο 

θαη κφλν, πνπ ε ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε αθνξά ζε ππεξεζίεο «πεξηερνκέλνπ» νη νπνίεο 

δελ είλαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακεο κε ηηο θσλεηηθέο ππεξεζίεο. Παξφια απηά ε 

εμέηαζε ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (ππν-ελφηεηα 3.5.2 ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε ΔΔΣΣ βαζίζηεθε ζε 

παξάγνληεο φπσο ε ρξήζε θνηλψλ ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε κίαο αγνξάο γηα φιεο ηηο θιήζεηο πξνο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε  ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο 

άπνςε. ε απηφ ην πιαίζην είρε θηλεζεί θαη ε χζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο ηνπ 

2003, πνπ είρε εληάμεη ζηελ ίδηα αγνξά φιεο ηηο ππεξεζίεο Δζληθψλ θιήζεσλ, 

δηαθνξνπνηψληαο κφλν κεηαμχ νηθηαθψλ θαη κε νηθηαθψλ ρξεζηψλ.  

 

2.2.4 Παπαηήπηζη 13 

Έλαο ζπκκεηέρσλ δηαθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο γηα ηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο πξνο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο αλά θαηεγνξία θιήζεσλ (θιήζεηο πξνο ΤΠΠ, πξνο Κ 

απιήο ρξέσζεο, πξνο 800, πξνο 807 θιπ.).   

 

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηε ζεψξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ ππν-

ελφηεηα 3.6.1 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ θάπνησλ απφ ηηο θιήζεηο ζε κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο θαη ηηο θιήζεηο ζε ζηαζεξά ή θηλεηά. ηελ ίδηα ππν-ελφηεηα φκσο, ε ΔΔΣΣ 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλδξνκεηέο, θαηά θαλφλα, πξνκεζεχνληαη φιεο 
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ηηο ππεξεζίεο θιήζεσλ απφ έλα κνλαδηθφ πάξνρν. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηελ ππν-ελφηεηα 3.6.2 θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα 

φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ζην επίπεδν ηεο πξνζθνξάο. πλεπψο, ε 

ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πξέπεη λα αιιάμεη ηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαη εκκέλεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο αζηηθέο/ ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη ηηο θιήζεηο πξνο ηα θηλεηά.   

 

Δ6: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι οι ςπηπεζίερ managed 

VoIP  μέζω παπόσος δικηύος ανήκοςν ζηην ςπό εξέηαζη αγοπά;  

Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP  κέζσ παξφρνπ 

δηθηχνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά.  

2.2.5 Παπαηήπηζη 14 

Έλαο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ππεξεζίεο VoI), 

αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ππνθαηάζηαζε 

δήηεζεο (VoI πάλσ απφ  smartphone, λνκαδηθφηεηα, απφξξεην θιήζεσλ, 

δπλαηφηεηεο ηηκνιφγεζεο), φζν θαη πξνζθνξάο (επηπηψζεηο δηαζχλδεζεο SIP 

trunking, αληίιεςε ηνπ πειάηε).  

Θέζη ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηε ζεψξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεκεηψλεη φηη εμέηαζε ηε 

δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο απφ ηηο ππεξεζίεο VoIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ (ππν-ελφηεηα 3.7.1 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο). Η ΔΔΣΣ θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ζαθείο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

VoI θαη θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ή ππεξεζηψλ VoIP απφ πάξνρν δηθηχνπ, κε θπξηφηεξεο 

ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο, ηελ αζθάιεηα, ηε λνκαδηθφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ελ ιφγσ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο νδεγνχλ 

ηελ ΔΔΣΣ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο.   

 

Δ7: ςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΔΔΣΣ όηι δεν ςπάπσοςν σωπιζηέρ 

αγοπέρ για οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ;  
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Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη δελ ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο γηα νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. 

Δ8: ςμθωνείηε όηι ηο γεωγπαθικό εύπορ ηηρ αγοπάρ είναι η ελληνική 

επικπάηεια; 

Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη ε 

ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

2.3 Γοκιμαζία ηπιών κπιηηπίων 

Δ9: ςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΔΔΣΣ ζσεηικά με ηην πλήπωζη ηος 

ππώηος κπιηηπίος;  

Πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ 

πιήξσζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ. 

Δ10: ςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΔΔΣΣ ζσεηικά με ηη μη πλήπωζη ηος 

δεύηεπος κπιηηπίος και ζςνεπώρ ηην αποηςσία ηος ηεζη ηων ηπιών κπιηηπίων; 

Έμη ζπκκεηέρνληεο  δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ πιεξείηαη 

ην δεχηεξν θξηηήξην γηα ηελ αγνξά θαη ζπλεπψο φηη  ε αγνξά δελ κπνξεί λα νξηζηεί.  

2.3.1 Παπαηήπηζη 15 

Αλαθνξηθά κε ηo δεχηεξν θξηηήξην δχν  ζπκκεηέρνληεο  ζεσξνχλ φηη ην κεξίδην ηνπ 

ΟΣΔ ζηελ αγνξά δηαηεξείηαη αθφκα ζε πςειά επίπεδα. Έλαο εθ ησλ δχν 

ζπκκεηερφλησλ ζεκεηψλεη φηη ε κεησκέλε αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ παξφρσλ 

ππνδεηθλχεη φηη ν αληαγσληζκφο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ αγνξά. Ο άιινο ζπκκεηέρσλ  

αλαθέξεη φηη ε ξχζκηζε ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ζηε ζρεηηθή αγνξά 

ιηαληθήο.  

Θέζη ΔΔΣΣ: 
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χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε ΔΔΣΣ, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 

ζηελ αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ είλαη 53,3% γηα ην έηνο 2012. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ Πίλαθα ζηελ απάληεζε ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Παξαηήξεζε 8 ηεο παξνχζαο, ν 

ξπζκφο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κεηαμχ ησλ εηψλ 2009-2012 είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ παξαηεξείηαη γηα ην δηάζηεκα 2006-2009. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ζηελ απάληεζε ηεο 

ζηελ Παξαηήξεζε 7, φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ Δ(2011)356 SG-Greffe 

(2011) D/1043 επηζηνιή ηεο δήηεζε, κεηαμχ άιισλ, λα επαλαμηνινγήζεη άκεζα ηηο 

αγνξέο θιήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζκφο αλαπηπρζεί ζε απηέο (ην νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί απφ κηα πην ηαρεία κείσζε ζην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ). 

Δπηζεκαίλεηαη δε νηη, ην χςνο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο 

πνπ αλαιχεη ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ. ην πιαίζην απηφ, 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζην ζεκείν (75) ηνπ Κεθαιαίνπ 3.1. «Κξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ΙΑ» ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε 

αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ 

πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, (2002/C 165/03), φπνπ ξεηά νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη «[…] Η 

βαζκηαία κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ε αγνξά απηή θαζίζηαηαη 

αληαγσληζηηθφηεξε, αιιά δελ εκπνδίδεη ηε δηαπίζησζε ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ 

αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρξνληθή δηαθχκαλζε ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο 

κπνξεί λα δειψλεη ηελ έιιεηςε ηζρχνο ζηε ζρεηηθή αγνξά.[..].». 

  

2.3.2 Παπαηήπηζη 16 

Έλαο ζπκκεηέρσλ δηαθσλεί φηη πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο θαη 

ζεκεηψλεη φηη ν ΟΣΔ παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ αγνξά 

ρνλδξηθήο παξνρήο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο (θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο) 

γηα λα ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο (leverage). O ζπκκεηέρσλ 

πξνηείλεη ζηελ ΔΔΣΣ λα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ζχδεπμε ζηε ιηαληθή ζε πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη 

ζε απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθήο. 
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Θέζη ΔΔΣΣ: 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλσηέξσ, ε ηπρφλ απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθψλ 

θιήζεσλ δελ ζεκαίλεη πάξαπηα φηη ν θπξίαξρνο πάξνρνο δελ ζα ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ ζχδεπμε. Καη ηνχην δηφηη ν έιεγρνο 

γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζε πεξίπησζε αιιειέλδεηεο 

πψιεζεο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ εξείδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ήδε πθηζηάκελεο ex 

ante ξχζκηζεο [δηάηαμε Α.ΙΙΙ.1.9.5 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 614/11/08.08.2011 (ΦΔΚ 

1907/Β/30.08.2011)] αθελφο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ 

λνκνζεζίαο (ex post) αθεηέξνπ. ην πιαίζην απηφ ζπλεπψο ελεξγνχζα ε ΔΔΣΣ, 

παξαθνινπζεί ζηελά ηελ αγνξά, θαη αζθεί ηφζν ηηο ex ante φζν θαη ηηο ex post εθ ηνπ 

Νφκνπ παξαρσξεζείζεο αξκνδηφηεηέο ηεο5. ε θάζε πεξίπησζε, θαη αλαθνξηθά κε 

ην ζρφιην ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο, ε ΔΔΣΣ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη 

εθαξκφδεη ηελ, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ελψπηφλ ηεο θαηαγγειίαο, λνκνζεζία πεξί 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη αληαγσληζκνχ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη  ζην 

ζεκείν (84) ηνπ Κεθαιαίνπ 3.1.1 «Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΙΑ – 

Δθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά» ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ 

αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (2002/C 165/03), φπνπ ξεηά νξίδεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, φηη «[…] νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 14, παξ. 3, κφλνλ εθφζνλ ε επηβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ ζε 

επηρείξεζε πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αλάληε αγνξά (πξφζβαζεο) δελ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηελ θαηάληε (ιηαληθή) αγνξά 

[…]». 

 

 

                                                 
5 Όπσο πνιιάθηο έρεη θάλεη, βι. ελδεηθηηθά ΑΠ ΔΔΣΣ 640/50/21-2-2012, δπλάκεη ηεο νπνίαο επηβιήζεθε 

δηνηθεηηθή θχξσζε (πξφζηηκν )ζηελ ΟΣΔ Α.Δ. γηα κε εηδνπνίεζε παξφρνπ γηα επηθείκελε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ 

ΟΣΔ, θαη παξάλνκε ρξέσζε ηέινπο άζθνπεο κεηάβαζεο , ΑΠ ΔΔΣΣ  692/36/30-5-2013, φπνπ επίζεο επηβιήζεθε 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν γηα παξάλνκεο ρξεψζεηο ηέινπο άζθνπεο κεηάβαζεο, θαη ΑΠ ΔΔΣΣ 684/31/1-3-2013, 

δπλάκεη ηεο νπνία επίζεο επηβιήζεθε δηνηθεηηθή θχξσζε (πξφζηηκν) γηα παξάλνκεο ρξεψζεηο ηέινπο άζθνπεο 

κεηάβαζεο) 
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3 ΠΡΟΣΑΔΙ 

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

Γηαβνχιεπζεο, πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ αιιαγέο ζην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο θαη 

Κνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔ.  
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4 ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ  

 

1 CYTA 

2 FORTHNET 

3 HOL 

4 ON TELECOMS 

5 OTE 

6 VODAFONE 

7 WIND 
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4.1 CYTA  

[ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ]  
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4.2 FORTHNET  

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ FORTHNET ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΔ ΣΟΝ 3
Ο

 ΓΤΡΟ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΔΩΝ ΠΟΤ 

ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ Δ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΠΔΛΑΣΔρ Δ 

ΣΑΘΔΡΗ ΘΔΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΚΛΗΔΙ ΠΡΟ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΜΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ) 

 

Γενικέρ παπαηηπήζειρ: 

Με ηελ απφθαζή ηεο ππ’ αξηζκ. 595/013/10.3.2011 (ΦΔΚ 533/Β/6.4.2011) 

αλαθνξηθά κε «ηνλ νξηζκφ ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

κε ζεκαηληθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2
νο

 Γχξνο 

Αλάιπζεο) θαη αθνχ δηεμήγαγε ηε δνθηκαζία ησλ ηξησλ θξηηεξίσλ, θαηέιεμε φηη ε ελ 

ιφγσ αγνξά δελ είλαη αληαγσληζηηθή θαη φξηζε ηνλ ΟΣΔ σο επηρείξεζε κε ΙΑ 

επηβάιινληαο ηνπ ππνρξεψζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ζηελ ΔΔΣΣ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ/ζχδεπμε ζηε ιηαληθή, ζπλδεπφκελεο απφ φηα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη ηελ ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Μάιηζηα, παξαηήξεζε φηη «2.8.1. Ειδικόηεπα, ηο 

ζοβαπόηεπο δςνηηικό ππόβλημα ζηον ανηαγωνιζμό ηο οποίο διαπιζηώθηκε είναι η 

δςναηόηηηα ηος ΟΤΕ να πποβεί ζε ππακηικέρ ζςμπίεζηρ πεπιθωπίων ή ληζηπικήρ 

ηιμολόγηζηρ, ζηεπώνηαρ από ηοςρ εναλλακηικούρ παπόσοςρ ηη δςναηόηηηα να 

επαναλάβοςν ανάλογα πακέηα ζε πςθμιζμένα πποϊόνηα σονδπικήρ». ην ζεκείν απηφ 

ζα ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί κηα ζηαζεξή πξαθηηθή λα 

ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε παθέηα ζε ηηκέο, νη νπνίεο, εάλ εθαξκφδνληαλ, 

ζα απνηεινχζαλ πξαθηηθή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηεμάγεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ΔΔΣΣ.   Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηηο 

ππ’ αξηζκ. 660/006/12.7.2012 & 676/040/20.12.2012 ΑΠ ΔΔΣΣ κε ηηο νπνίεο ε Αξρή 

απαγφξεπζε ηελ δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ παθέησλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη απνηεινχλ 

πξαθηηθή ζπκπίεζεο. Θεσξνχκε επνκέλσο φηη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, 

ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηα παξαπάλσ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη 

εάλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο έρνπλ ππάξμεη ζνβαξέο 

εμειίμεηο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απνξξχζκηζε ηεο, λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζα έρεη ε απφθαζή ηεο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο θαη κε ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο λα 
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δηαζθαιίζεη, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα ηελ δηαηήξε θαη ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Η ΔΔΣΣ, αθνχ δηελήξγεζε ηε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 

ε ζρεηηθή ππφ αλάιπζε αγνξά είλαη επηδεθηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζεο, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηψζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζπληζηά ζαθή έλδεημε 

φηη πθίζηαηαη ζηελ ζρεηηθή αγνξά κηα ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη  

θαη’ επέθηαζε φηη ε αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη 

κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα) δελ είλαη επηδεθηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ 

ξχζκηζεο. Γηα ηνλ ιφγν δε απηφ απνθάζηζε ηελ άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ πνπ 

είραλ επηβιεζεί ζην πιαίζην ηνπ 2
νπ

 Γχξνπ Αλάιπζεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ έθξηλε φηη ε πηψζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά 

ζην 53,6% ην Α’ εμ’ακελν 2012 ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη πξνέβε ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ παθέησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα αληαγσληζηεί ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε κηαο ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ, θαηά ηελ άπνςή καο, εζθαικέλα δηαπίζησζε φηη ε κείσζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ βαίλεη απμαλφκελε, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 14 ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2001- Α’ Δμάκελν ηνπ 2012 ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ 

ΟΣΔ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5% ελψ ε αληίζηνηρε κείσζε ην ακέζσο πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα (2010-1011) ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,2%. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην κειέηεο ηεο 

δνκήο ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, φρη κφλν ην κεξίδην 

ηνπ ΟΣΔ αιιά ην κεξίδην ηνπ δεχηεξνπ θαηά ζεηξά παξφρνπ. Δπίζεο, θαηά ηελ σο 

άλσ εθηίκεζή ηεο πεξί ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζε ηέηνην 

ζεκείν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηνπ είραλ επηβιεζεί θαηά 

ηνλ πξνεγνχκελν γχξν αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ δελ έιαβε ζνβαξά 

ππφςηλ ηεο ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 75 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο6 γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηα Γίθηπα θαη ηηο Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (2002/C, 

165 EE). Καηά ηελ γλψκε καο, ε ΔΔΣΣ, ζηελ παξνχζα αλάιπζε, δελ εθάξκνζε 

                                                 
6 Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory 

framework for electronic communications networks and services, (para. 75) 
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ζσζηά ηα φζα νξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα φηη: ηα πνιχ κεγάια κεξίδηα αγνξάο (άλσ ηνπ 50%) κηαο 

επηρείξεζεο απνηεινχλ απφδεημε-εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο-χπαξμεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο, ην δε γεγνλφο φηη ην κεξίδην απηφ αγνξάο κεηψλεηαη ζηαδηαθά 

κπνξεί λα είλαη κηα έλδεημε ηεο ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, σζηφζν 

δελ απνθιείεηαη ην γεγνλφο λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη επηρείξεζε κε ζεκαληηθή ηζρχ 

ζηελ αγνξά, παξαιείπνληαο λα εμεηάζεη ην ηειεπηαίν ζηάδην (δειαδή εάλ παξφιε ηε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, απηφο εμαθνινπζεί λα είλαη επηρείξεζε κε 

ΙΑ). Η ΔΔΣΣ κε ηελ παξνχζα αλάιπζή ηεο, κνινλφηη απνδέρζεθε φηη ν ΟΣΔ ράλεη 

ζηαδηαθά κεξίδην αγνξάο (ην νπνίν φκσο παξακέλεη πνιχ πςειφ, άλσ ηνπ 50%) θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, 

απέθπγε/παξέιεηςε λα δηαπηζηψζεη εάλ παξφια απηά παξακέλεη σο επηρείξεζε κε 

δεζπφδνπζα ζέζε7 ή, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ζηελ ππφ αλάιπζε αγνξά δελ 

ππάξρεη επηρείξεζε κε ζεκαληηθή ηζρχ.      

Δμίζνπ ζεκαληηθή παξάιεηςε ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, κε ηελ νπνία ε ΔΔΣΣ 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ θαηαδεηθλχεη φηη 

ππάξρεη ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα 

αξζεί ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ, ρσξίο λα 

ιακβάλεη θαλέλα άιιν ζρεηηθφ κέηξν, απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο θαλελφο είδνπο εθηίκεζε γηα ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε απνξξχζκηζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο8. Η 

εθηίκεζε απηή ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζηελ αγνξά κηα ελδερφκελε άξζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ, έρεη θξηζεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη απφ ηελ 

Οκάδα ησλ Eπξσπατσλ Ρπζκηζηψλ (ERG), ε νπνία ζε ζρεηηθφ report ηεο9 παξαηεξεί 

φηη ηπρφλ άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε κηα επηρείξεζε κε ΙΑ ζα 

πξέπεη αθελφο λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ε αιιαγή απηή 

ζα έρεη ζηελ αγνξά θαη ζηνπο παίθηεο απηήο θαη αθεηέξνπ ε πξφζεζε απηή λα γίλεηαη 

γλσζηή ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνθεηκέλνπ 

νη ηειεπηαίνη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

                                                 
7 Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory 
framework for electronic communications networks and services, (para. 75) 
8 ERG Report on Transition From Sector-Specific Regulation to Competition Law (2009) 

 
9 ERG Report on Transition From Sector-Specific Regulation to Competition Law (2009) 
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πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο αιιαγέο. Καζψο ε άξζε ππνρξεψζεσλ πνπ 

είραλ επηβιεζεί ζηελ επηρείξεζε κε ΙΑ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη δεδνκέλνπ φηη νη ελλαιιαθηηθνί πάξνρνη βαζίδνληαλ επί 

καθξφλ ζηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηθαλφο ρξφλνο ζε απηνχο λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο ζην λέν απνξξπζκηζκέλν 

θαζεζηψο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, θαζψο έσο ζήκεξα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

βαζίδνληαλ ζηνλ ex-ante έιεγρν ησλ παθέησλ ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ ΔΔΣΣ, δελ 

αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ πνπ ηα παθέηα απηά 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγνχζαλ ζηελ αγνξά. Δάλ ηειηθά θξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα πιήξε άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί 

ζηνλ ΟΣΔ σο επηρείξεζε κε ΙΑ ζηελ ππφ αλάιπζε αγνξά, ζα πξέπεη ε ΔΔΣΣ, αθνχ 

εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ε απνξξχζκηζε ηεο ππφ αλάιπζε αγνξάο ζα έρεη: 

1. Δίηε λα πξνβιέςεη κηα «κεηαβαηηθή πεξίνδν» θαηά ηελ νπνία ζα δηαηεξήζεη 

θάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο (π.ρ. ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ παθέησλ ηνπ 

ΟΣΔ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ) γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα10, ειέγρνληαο 

παξάιιεια πξνζεθηηθά ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ζηαδηαθή απνξξχζκηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ψζηε ζην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ είηε λα 

πξνρσξήζεη, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ζε πιήξε απνξξχζκηζε είηε λα 

δηαηεξήζεη-επαλαθέξεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είρε επηβάιιεη ζηελ επηρείξεζε κε 

ΙΑ, εάλ δηαπηζηψλεη φηη νη επηπηψζεηο απηήο έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2. Δίηε λα παξάζρεη ζηνπο ελλαιαθηηθνχο παξφρνπο εχινγν ρξφλν γηα λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο (π.ρ. αλάπηπμε κνληέισλ ειέγρνπ 

ησλ δηαηηζέκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ παθέησλ), πξνβιέπνληαο ηελ άξζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ κεηά ην πέξαο ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, ζεσξνχκε 

απαξαίηεην ε ΔΔΣΣ λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ απφθαζή ηεο ηελ εθηίκεζε πνπ ε ίδηα έρεη 

θάλεη γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ  ζα έρεη ε απνξξχζκηζε ηεο ππφ αλάιπζε αγνξάο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε κε δηαζάιεπζε ηνπ δηεμαγφκελνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ ex ante 

ειέγρνπ ησλ παθέησλ/πξνζθνξψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ 

                                                 
10 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο OPTA, ε νπνία ην 2008 απνθάζηζε, κνινλφηη δελ ππήξρε πιένλ επηρείξεζε κε 

ΙΑ ζηελ αγνξά ιηαληθψλ θιήζεσλ εηαηξηθψλ πειαηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε, λα δηαηεξήζεη γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ελφο έηνπο 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ επηβιεζεί ζηελ επηρείξεζε κε ΙΑ.     
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ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη επαξθψο ιεπηνκεξή παξνρή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε εμέηαζε ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε 

ηελ χπαξμε ή κε πξαθηηθήο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή ιεζηξηθήο 

ηηκνιφγεζεο. εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία καο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη 

πιήξσο ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ ελδερφκελε απνξξχζκηζε ηεο ππφ 

δηαβνχιεπζε αγνξάο, θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ καο έρεη παξαζρεζεί πξφζβαζε ζην 

νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν εμέηαζεο ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ. Η 

 εηαηξεία καο έρεη δηαηππψζεη πνιιαπιά ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηελ ΔΔΣΣ ρσξίο λα 

ιακβάλεη νπδεκία απάληεζε. Σνχην παξά ην γεγνλφο φηη ε ππ’ αξηζκ. 

595/013/10.03.2011 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (Παξάξηεκα I, παξάγξαθνο 7, ζηνηρείν 80) 

επηβάιιεη ξεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ Μνληέινπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ (Preliminary 

Test Module) πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο. Σνλίδεηαη φηη 

ε ζπλερηδφκελε έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο εηδηθφηεξεο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ κνληέισλ δελ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ή ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αδηαθάλεηα ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

θνζηνινγηθά κνληέια ζηεξεί ηελ ΔΔΣΣ απφ γφληκεο πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο 

κεξίδαο ησλ εκπιεθνκέλσλ παηθηψλ ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκνηερληθψλ κνληέισλ, ελψ θαηαιήγεη λα 

θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ γηα ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

κεζνδνινγηθψλ αξρψλ θνζηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ζχκθσλα πξνο ηελ επξσπατθή θαη 

εζληθή λνκνζεζία. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ηεο ex ante 

ξχζκηζεο ζηελ ππφ δηαβνχιεπζε αγνξά, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα 

δηαηεξεζνχλ αλέπαθεο νη πξνβιέςεηο ηνπ Παξαηήκαηνο Ι ηεο ππ’ αξηζκ. 

595/013/10.03.2011 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ην νπνίν έρεη θεθαιαηψδε ζπνπδαηφηεηα 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ αγνξψλ ιηαληθήο. Σνλίδεηαη εμάιινπ ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο απηνχ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηεο αγνξάο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο (αγνξά 1 – απφθαζε ΔΔΣΣ 614/11/08.08.2011 (ΦΔΚ 

1907/Β/30.08.2011). 

Η Αξρή νθείιεη κε κεγάιε πξνζνρή λα παξαηεξεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη, ζην πιαίζην κηαο λεάο αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε επαλαθνξά ησλ  
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εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ θαηά ην παξειζφλ επηβιεζεί ζηελ 

επηρείξεζε κε ΙΑ.        

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

Eπώηηζη 1: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

ππόζβαζηρ δεν ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ ςπηπεζίερ ηηλεθωνικών κλήζεων; 

ΑΠ: Ναη ζπκθσλνχκε 

 

Επώηηζη 2: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

και κινηηήρ ηηλεθωνίαρ ανήκοςν ζε ξεσωπιζηέρ αγοπέρ;  

ΑΠ:  Ναη ζπκθσλνχκε. 

 

Επώηηζη 3: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι αζηικέρ και 

ςπεπαζηικέρ κλήζειρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων;  

ΑΠ:  Ναη ζπκθσλνχκε. 

 

Επώηηζη 4: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ 

κινηηό ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ κλήζειρ;  

ΑΠ:  Παξφιν πνπ δελ ζεσξνχκε φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο είλαη πάληα 

απνθαηαζηάζηκεο απφ ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ, ζπκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο 

ΔΔΣΣ φηη πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. 

 

Επώηηζη 5: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ ηοςρ 

λοιπούρ μη γεωγπαθικούρ απιθμούρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων με ηιρ 

αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ κλήζειρ;  

ΑΠ:    Ναη ζπκθσλνχκε. 

 

Επώηηζη 6: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ managed 

VoIP μέζω παπόσος ανήκοςν ζηην ςπο εξέηαζη αγοπά; 

ΑΠ:  Καηαξρήλ ζπκθσλνχκε. Θεσξνχκε, σζηφζν, φηη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ VOIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ (ππεξεζίεο VoI): 

Τπνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο:  
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 Οη ππεξεζίεο VoI κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα ππνθαηαζηήζνπλ θαη ηηο 

αζηηθέο –ππεξαζηηθέο θιήζεηο, φπσο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ. Οη λέεο 

ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο (smartphones) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 

σο ζπζθεπέο VoI. πλεπψο, είλαη δπλαηφλ νη ζπλδξνκεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

θιήζεηο απφ ππνινγηζηή πξνο smartphone, αιιά θαη απφ smartphone πξνο 

smartphone. Δπηπιένλ, πάξνρνη VoI κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη γεσγξαθηθφ ή 

πξνζσπηθφ αξηζκφ, ζπλεπψο έλαο ζπλδξνκεηήο VoI κπνξεί λα δερηεί θιήζε 

θαη απφ παξαδνζηαθή ηειεθσληθή ζχλδεζε. Έηζη κηα ζχλδεζε VoI κπνξεί λα 

θαηαζηεί πιήξεο ππνθαηάζηαην ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ θαη 

θιήζεσλ πξνο θηλεηφ, αιιά κπνξεί λα είλαη πιήξεο ππνθαηάζηαην θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ εμεξρφκελσλ θιήζεσλ ηνπ ζπλδξνκεηή.   

 Η λνκαδηθφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο 

VoI φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο managed VoIP, θαζψο είλαη εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο VoIP.  

 Απφξξεην θιήζεσλ: Καη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαζαξά ζέκα επηβνιήο 

λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σφζν νη πάξνρνη managed VoIP, φζν θαη νη πάξνρνη 

παξαδνζηαθήο TDΜ ηειεθσλίαο, φζν θαη νη πάξνρνη VoI, δηαθηλνχλ κέξνο ή 

θαη ην ζχλνιν ηεο θίλεζήο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο ε δηαζχλδεζε 

SIP trunking ζπλερψο εμαπιψλεηαη. πλεπψο είλαη θαζαξά ζέκα 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο/θαλνληζκνχο. Δπεηδή φκσο νη 

πάξνρνη VoI δελ αληηκεησπίδνληαη εδψ ζηελ Διιάδα σο ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη, δελ έρνπλ ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο 

Σηκνιφγεζε:  

 Οη πάξνρνη VoI εθαξκφδνπλ φιεο ηηο δπλαηέο ηερληθέο ηηκνιφγεζεο. Δίηε 

ηηκνιφγεζε αλά ιεπηφ, είηε παθέηα πξνπιεξσκέλσλ ιεπηψλ πξνο 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο, φπσο νη παξαδνζηαθνί πάξνρνη. Δπηπιένλ, 

επεηδή θνξνινγηθά δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο Διιάδνο, ηίζεηαη εκκέζσο ζέκα 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο νη πάξνρνη VoI κπνξνχλ λα δίλνπλ 

ρακειφηεξε ηηκή αλά ιεπηφ θιήζεο ιφγσ κεησκέλνπ ΦΠΑ. πλεπψο, 

ζεσξνχκε φηη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο ζα κπνξνχζε εχθνια λα ζπγθξίλεη ηα 

παθέηα πνπ δίλνπλ νη πάξνρνη VoI, ζε ζπλδπαζκφ κε κία απιή ζπλδξνκή 

πξφζβαζεο κε ηα παθέηα bundles πνπ δίλνπλ νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη. 
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 Η έιιεηςε ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ππνρξέσζε ησλ 

εηαηξηψλ λα απνζηέιινπλ ζηνηρεία ζηελ ΔΔΣΣ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ 

ζηέιλνπλ νη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη. Η παξνρή ζηνηρείσλ ζα ήηαλ 

ππνρξέσζή ηνπο αλ ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνπο παξφρνπο VoI λα είλαη 

αδεηνδνηεκέλνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη. 

 

Τπνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο:  

Η ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αλ 

έλαο πάξνρνο VoI ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζε κία κηθξή αιιά κε 

παξνδηθή αχμεζε ηεο ηηκήο πξνο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο σο θαη 10% 

πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ 

πάξνρν. Θεσξνχκε φηη έλαο λενεηζεξρφκελνο, ζηηο αζηηθέο-ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο, πάξνρνο VoI κπνξεί άκεζα λα αληαπνθξηζεί γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

 Οη πάξνρνη VoI δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο θιήζεηο πξνο δηεζλείο 

πξννξηζκνχο, αιιά θαη ζηηο αζηηθέο –ππεξαζηηθέο θιήζεηο, ρσξίο φκσο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο, θαζψο 

νη πάξνρνη VoI, έρνπλ θεληξηθέο δηαζπλδέζεηο κε SIP trunking κε κεγάινπο 

ρνλδξεκπφξνπο δηεζλνχο θίλεζεο. πλεπψο, κέζα απφ ηηο δηαζπλδέζεηο απηέο 

θαη ηηο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο πνπ έηζη θαη αιιηψο έρνπλ νη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη, είλαη δπλαηή ε παξνρή θιήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ εζληθψλ 

πξννξηζκψλ απφ έλαλ πάξνρν VoI.  

 Θεσξνχκε πσο θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε ηερλνινγία 

κέζα απφ ηελ νπνία έλαο πηζαλφο λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο ζα κπνξνχζε λα 

δηαζέηεη ππεξεζίεο (φπσο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαβνχιεπζεο) αιιά ε 

αληίιεςε ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ππεξεζία, Όπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζή καο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο, νη θιήζεηο απφ θαη πξνο VoI κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ άκεζα 

ππνθαηάζηαηα ησλ θιήζεσλ απφ θαη πξνο αζηηθά – ππεξαζηηθά θαη θηλεηά. 

 

Επώηηζη 7: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι δεν ςπάπσοςν 

σωπιζηέρ αγοπέρ για οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ; 

ΑΠ:  Ναη ζπκθσλνχκε. 
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Επώηηζη 8: Σςμθωνείηε όηι ηο γεωγπαθικό εύπορ ηηρ αγοπάρ είναι η ελληνική 

επικπάηεια; 

ΑΠ:  Ναη ζπκθσλνχκε. 

 

 

Επώηηζη 9: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηην πλήπωζη ηος 

ππώηος κπιηηπίος; 

ΑΠ:  Ναη ζπκθσλνχκε. 

 

Επώηηζη 10: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηην μη πλήπωζη ηος 

δεύηεπος κπιηηπίος και ζςνεπώρ ηην αποηςσία ηος ηεζη ηων ηπιών κπιηηπίων; 

ΑΠ:     Όπσο αλαθέξνπκε θαη ζηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ καο, 

ε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ κε πιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ δελ καο 

βξίζθεη ζχκθσλνπο  
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4.3 HOL  

Δπωηήζειρ διαβούλεςζηρ  

Οπιζμόρ Αγοπάρ  

Ε1: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

ππόζβαζηρ δεν ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ ςπηπεζίερ ηηλεθωνικών κλήζεων;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο, φηη νη 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ 

Ε2: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

και κινηηήρ ηηλεθωνίαρ ανήκοςν ζε σωπιζηέρ αγοπέρ;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη νη 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο 

Ε3: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι αζηικέρ και 

ςπεπαζηικέρ κλήζειρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη νη 

αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ 

Ε4: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ κινηηό 

ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ κλήζειρ;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη νη 

θιήζεηο πξνο θηλεηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο 

Ε5: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ ηοςρ 

λοιπούρ μη γεωγπαθικούρ απιθμούρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων 

με ηιρ αζηικέρ, ςπεπαζηικέρ και ηιρ κλήζειρ ππορ κινηηό;  

Απάνηηζη hellas online: Θεσξνχκε φηη νη θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ 

αξηζκψλ premium rate. 

Ε6: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ managed 

VoIP μέζω παπόσος δικηύος ανήκοςν ζηην ςπό εξέηαζη αγοπά;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη νη 

ππεξεζίεο managed VoIP κέζσ παξφρνπ δηθηχνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά 
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Ε7: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι δεν ςπάπσοςν σωπιζηέρ 

αγοπέρ για οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη δελ 

ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο 

Ε8: Σςμθωνείηε όηι ηο γεωγπαθικό εύπορ ηηρ αγοπάρ είναι η ελληνική επικπάηεια;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο φηη ην 

γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα 

Γοκιμαζία ηπιών κπιηηπίων  

Ε9: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηην πλήπωζη ηος 

ππώηος κπιηηπίος;  

Απάνηηζη hellas online: πκθσλνχκε κε ηε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ    

πιήξσζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ.  

Ε10: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηη μη πλήπωζη ηος 

δεύηεπος κπιηηπίος και ζςνεπώρ ηην αποηςσία ηος ηεζη ηων ηπιών κπιηηπίων; 

 Η εηαηξεία καο δηαθσλεί φηη πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο, πνιιψ δε 

κάιινλ φηαλ ν ΟΣΔ παξαβηάδεη  ζπζηεκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ Αγνξά 

Υνλδξηθήο Παξνρήο Απνδεζκνπνηεκέλεο Πξφζβαζεο (θαηάρξεζε απφ ΟΣΔ ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο (πξφζβαζεο) γηα λα ελδπλακψζεη ηε ζέζε 

ηνπ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο (leverage of market power). Γηα λα αληηκεησπηζζεί ινηπφλ 

απηφο ν θίλδπλνο, πξνηείλνπκε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ΔΔΣΣ πξνρσξήζεη ζε 

απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθήο, λα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά 

κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ζχδεπμε ζηε ιηαληθή, φπσο απηέο 

θαηαγξάθνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10.03.2011 (ΦΔΚ 533/6.4.2011) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο 

έγθξηζε ηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπλδπαζηηθά πξντφληα ηα νπνία ζθνπεχεη λα 

πξνσζήζεη ζηελ Αγνξά, ζπλνδεπφκελα απφ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Μεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ: 
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I. Να πξνβαίλεη ζε αιιειέλδεηε 

πψιεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (bundling), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ,  

II. Να θνηλνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζηελ ΔΔΣΣ ηα λέα παθέηα/πξνζθνξέο αιιειέλδεηεο πψιεζεο ή ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πθηζηάκελσλ παθέησλ/πξντφλησλ καδί κε φια ηα 

απαξαίηεηα αλαιπηηθά ζηνηρεία, 

III. Να θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο 

φηη ε πξφηαζή ηνπ δελ πξνθαιεί ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή επηζεηηθή 

ηηκνιφγεζε. 

IV. Να κελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

αλαθνίλσζε/εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ παθέησλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο 

ΔΔΣΣ. 

Δπνκέλσο, αθφκα θαη αλ θξηζεί φηη πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο – πνπ 

φκσο δελ πθίζηαηαη – ζα πξέπεη: 

I. Να δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηηο εζληθέο αγνξέο Ληαληθήο 

Πξφζβαζεο ζην Γεκφζην Σειεθσληθφ ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA, θαη Managed VoIP γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν 

ζε ζηαζεξή γξακκή κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA (Αγνξά 1), θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ηξίηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξάο,  

II. Γηα κία κεηαβαηηθή πεξίνδν, λα 

δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ 

ζηελ ππφ εμέηαζε Αγνξά, ηνπιάρηζηνλ έσο φηνπ δηελεξγεζεί ν ηξίηνο γχξνο 

αλάιπζεο γηα ηηο αγνξέο α) Υνλδξηθήο Παξνρήο απνδεζκνπνηεκέλεο 

πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφ θνηλνχ – κεξηδφκελεο – 

πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο  (Αγνξά 4) θαη β) 

Υνλδξηθήο Παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (Αγνξά 5) πξνθεηκέλνπ λα 

επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ νη ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε 

πψιεζε πξντφλησλ ζηε Ληαληθή.  
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Έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν ηξίηνο γχξνο αλάιπζεο ησλ αλσηέξσ αγνξψλ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ θαη επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ νη ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε 

πψιεζε, ζεσξνχκε φηη ε άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά Δζληθψλ 

θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε,  

ζα επηθέξεη ζνβαξφηαην πιήγκα ζηνλ αληαγσληζκφ.  

πλεπψο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα Ι ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10.03.2011 (ΦΔΚ 533/6.4.2011). Πνιιψ 

δε κάιινλ φηαλ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ θαη’επαλάιεςε 

έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 

ΔΔΣΣ11 ελψ αξθεηά απφ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ 

δηφηη πξνζθξνχνπλ θαη ζηηο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ.12 Δπηπξνζζέησο, ε κε χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

(effective competition) απνδεηθλχεηαη θαη απφ κηα ζεηξά θαηαγγειηψλ ησλ παξφρσλ 

θαηά ηνπ δεζπφδνληνο θνξέα εθκεηάιιεπζεο, δειαδή ηνπ ΟΣΔ, γηα παξάβαζε 

δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ αλαγλσξίζηεθε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ΟΣΔ σο παξαβαηηθή, φηη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ν ΟΣΔ δελ ζπλάδνπλ κε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη φηη, ζπλεπψο, βάζεη ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο, 

δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο άιινπο παξφρνπο θαη θαη’επέθηαζε ζηε 

δνκή ηεο αγνξάο.13 

πλεπψο: 

                                                 
11 Βι. ελδεηθηηθά ηηο ππ’αξηζκ. Καηαγγειίεο 7803/07-10/19.07.2010, 8770/10-10/18.10.2010, 

2652/09-11/30.09.2011, 464/04-12/27.04.2012, 273/04-13/1.04.2013 ηεο hellas online A.E, θαη ηηο 

ππ’αξηζκ.3354/Φ.610/3.8.2010 θαη 4249/Φ.610/30.11.2010Απνθάζεηο Λήςεο Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ 

ηεο ΔΔΣΣ 

12 Βι. ελδεηθηηθά ηελ απφθαζε ΔΔΣΣ 573/020/22.07.2010 (ΦΔΚ1373/2.9.2010) θαη 

574/005/6.08.2010 (ΦΔΚ1376/2.9.2010). 

13 Βι. ελδεηθηηθά: ηελ ππ’αξηζκ.207/03-2013/7.03.2013 Καηαγγειία /Αίηεζε Λήςεο Πξνζσξηλψλ 

Μέηξσλ θαη Έθδνζεο Πξνζσξηλήο Γηαηαγήο, ηελ  ππ’αξηζκ. 1230/11-12/9.11.2012 Δπηζηνιή  ηελ 

ππ΄αξηζκ. 1426/05-11/20.05.2011 Καηαγγειία – Αίηεκα Δπίιπζεο Γηαθνξάο ηεο hellas online A.E θαη 

Βι. επίζεο ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ 653/11/22.5.2012 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ηπρφλ απνξξχζκηζε ησλ 

αγνξψλ ιηαληθήο ζα πξέπεη λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ 

ρνλδξηθήο, αθνχ νη ηειεπηαίεο πξνθαλψο ξπζκίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

πθίζηαην ε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθήο θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνβιεθζεί άξζε 

ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ.  

Δπηπξνζζέησο πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε 

ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ 

ππεξεζηψλ (θαη ζπλεπψο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε ή φρη ζπκπίεζεο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή/θαη ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι ηεο 

ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10.03.2011 (ΦΔΚ 533/6.4.2011). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ξεηή πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα αιιαγήο / πξνζαξκνγήο ησλ παξαδνρψλ ηνπ 

κνληέινπ πνπ αλαιχεηαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα Ι πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Σέινο, ππνβάιινπκε γηα κία αθφκα θνξά ην πάγην αίηεκα ηεο εηαηξείαο καο λα ιάβεη 

ην πιήξεο θνζηνινγηθφ κνληέιν ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΣΔ 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 
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4.4 ON TELECOMS  

Παπαηηπήζειρ επί ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ 

 

Με ην παξφλ, ε Δηαηξεία καο ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηεο επί ηεο 

Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ [ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Ν. 

4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, φπσο 

ηξνπνπνηεζείζα, ηζρχεη], αλαθνξηθά κε ηνλ 3ν γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο εζληθψλ 

θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ 

Διιάδα) 

 

 

Α. Οπιζμόρ Αγοπάρ  

 

E1. Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ 

ππόζβαζηρ δεν ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ ςπηπεζίερ ηηλεθωνικών κλήζεων; 

Δθ πξννηκίνπ, ε Δηαηξεία καο ζπκθσλεί κε ηo αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ δελ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ. Ωο πξνο ηελ εμέηαζε ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο δήηεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε πξφζβαζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο. Οη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο παξέρνληαη κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο δηθηχνπ πξφζβαζεο απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν (ίδηα κέζα) ή κέζσ ησλ 

ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ππνβξφρν 

(κέζσ ΟΣΔ).  Τθίζηαληαη, εμάιινπ, ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο. Άιισζηε, σο πξνο ηελ εμέηαζε 

ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

πξφζβαζεο αθελφο θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο αθεηέξνπ, 

απαηηνχληαη μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο/ππεξεζίεο, ελψ ην θφζηνο 

κεηαζηξνθήο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο 

κέζσ επθνιηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ειέγμνπλ νη ίδηνη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαγνξεπηηθφ. Θεσξνχκε φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη ππνθαηάζηαηεο θαη ζπλεπψο 

δελ αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά.  

 

 

Ε2. Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ ζηαθεπήρ και 

κινηηήρ ηηλεθωνίαρ ανήκοςν ζε σωπιζηέρ αγοπέρ; 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο ιηαληθήο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ρνλδξηθήο πξνζθνξάο, δελ ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ θαη ησλ θιήζεσλ απφ θηλεηφ θαη επνκέλσο δελ εκπίκπηνπλ 

ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. Ωο πξνο ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, 

πθίζηαληαη νπζηψδεηο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ππεξεζηψλ (ζηαζεξψλ 

θαη θηλεηψλ ζπλδέζεσλ/ θιήζεσλ), ελψ ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη ε 

επέλδπζε πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηπρφλ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, ππφ ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ 
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ππνθαηάζηαζε εμαηξεηηθά απίζαλε. πκθσλνχκε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ 

αλέπηπμε ε ΔΔΣΣ ζρεηηθά. 

 

 

Ε3. Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ 

κλήζειρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων; 

 

πκθσλνχκε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, δηφηη εθηηκνχκε φηη ε ζρεηηθή 

αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη νξζή. 

 

 

Ε4: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ κινηηό 

ανήκοςν ζηην ίδια αγοπά με ηιρ αζηικέρ και ςπεπαζηικέρ κλήζειρ; 

 

Γελ έρνπκε θαηαξρήλ ηελ ίδηα άπνςε κε ηελ ΔΔΣΣ θαη δελ ζπκθσλνχκε απφιπηα κε 

ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο θιήζεσλ πξνο θηλεηφ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ. Γελ ζεσξνχκε φηη έρνπλ 

αιιάμεη ζε ηέηνην βαζκφ ηα δεδνκέλα θαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ απνηέιεζαλ ηε 

βάζε αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔΣΣ, θαηά ηνλ δεχηεξν γχξν αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, 

θαη είραλ νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο 

θηλεηφ θαη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο είλαη ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο θαη 

ζπλεπψο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. Θεσξνχκε φηη 

αθφκε θαη ζήκεξα, θαηά βάζε, θαη κε ηελ εμαίξεζε ηεο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαβνχιεπζε, ζε ζρέζε κε ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηά δίθηπα, 

ηπρφλ παξερφκελεο εθπηψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ιεπηψλ νκηιίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, έρνπκε ηελ άπνςε φηη δελ έρεη παγησζεί αθφκε θαη ζε 

ηέηνην βαζκφ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο, ψζηε λα ζεσξεζεί φηη ε 

εκθαηλφκελε ηάζε δηθαηνινγεί ηελ αιιαγή ηεο άπνςεο ηεο ΔΔΣΣ επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.  

 

 

Ε5: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι κλήζειρ ππορ ηοςρ λοιπούρ 

μη γεωγπαθικούρ απιθμούρ ανήκοςν ζηην ίδια ζσεηική αγοπά πποϊόνηων με ηιρ αζηικέρ, 

ςπεπαζηικέρ και ηιρ κλήζειρ ππορ κινηηό; 

 

Μνινλφηη είλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξά 

πξνζθνξάο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε παξαγφλησλ φπσο ε ρξήζε θνηλψλ ππνδνκψλ γηα 

ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, ε εμέηαζε ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο, απνδεηθλχεη φηη δχλαηαη λα δηαθξηζεί θαη νξηνζεηεζεί κηα 

μερσξηζηή αγνξά πνπ ζα αθνξά θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

απμεκέλεο ρξέσζεο/πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο ελ ιφγσ αγνξάο 

ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: Δλψ νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο ή αθφκε θαη νη θιήζεηο πξνο θηλεηά, ή ζπγθεθξηκέλνπο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο αηεινχο ρξέσζεο, κεξηδφκελνπ θφζηνπο ή/θαη πξνζσπηθνχο αξηζκνχο 

απνηεινχλ θαζαξά «ηειεπηθνηλσληαθή» δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθθίλεζε ηεο θιήζεο απφ ην δίθηπν ηνπ θαινχληνο, ηε δξνκνιφγεζε απηήο θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ζην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ, ζηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο απμεκέλεο ρξέσζεο/πξνζηηζέκελεο αμίαο, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
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γηα ηνλ ρξήζηε είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ππεξεζίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη φρη ε 

ηερληθή δηεπθφιπλζε ηεο δξνκνιφγεζε ηεο θιήζεο.   

 

 

Ε6: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι οι ςπηπεζίερ managed VoIP 

μέζω παπόσος δικηύος ανήκοςν ζηην ςπό εξέηαζη αγοπά; 

 

πκθσλνχκε φηη νη ππεξεζίεο managed VOIP σο πεξηγξάθνληαη ζηε δηαβνχιεπζε 

κέζσ παξφρνπ δηθηχνπ, πνπ πξνζθέξνληαη καδί κε επξπδσληθή ζχλδεζε, κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ θσλήο θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα 

εληαρζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο. Οη ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο ειέγρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο δηθηχνπ ζε επαξθέο επίπεδν θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη δηαζθαιίδνληαη πςειφηεξεο εγγπήζεηο πνηφηεηαο, θαζψο, 

θαηά βάζε, παξέρνληαη κέζσ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, φιεο νη δπλαηφηεηεο ηεο 

παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Δμάιινπ, δελ παξαηεξείηαη θαηά θαλφλα νπζηψδεο 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξφρσλ δηθηχνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε 

αληίζηνηρεο ρξεψζεηο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ινηπέο ππεξεζίεο VOIP (κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ), δελ 

δηαθσλνχκε θαηαξρήλ κε ηελ άπνςε φηη ελδερνκέλσο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 

πξψηκν λα θξηζεί φηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο αλήθνπλ ζηηο ίδηεο αγνξέο πξντφλησλ 

θσλεηηθήο ηειεθσλίαο. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη, ζεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ νθείιεη λα 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά.    

 

 

Ε7: Σςμθωνείηε με ηο απσικό ζςμπέπαζμα ηηρ ΕΕΤΤ όηι δεν ςπάπσοςν σωπιζηέρ αγοπέρ 

για οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ; 

 

πκθσλνχκε θαηαξρήλ φηη δελ ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο ππεξεζηψλ ιηαληθψλ 

θιήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πειαηψλ σο νηθηαθψλ ή κε νηθηαθψλ. Ωο 

πξνο ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, νη ππεξεζίεο ιηαληθψλ 

θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο είλαη νπζηαζηηθά 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο, ελψ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλακηθέο πξνζθνξάο φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο θσλεηηθήο 

ηειεθσλίαο ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζε κε νηθηαθνχο ρξήζηεο 

απφ ηελ άιιε, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ. Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ, ζεκεηψλνπκε φηη 

νη δηαρσξηζκφο κεηαμχ νηθηαθψλ θαη κε νηθηαθψλ πειαηψλ δχλαηαη λα δηαθέξεη απφ 

πάξνρν ζε πάξνρν.  

  

 

Ε8: Σςμθωνείηε όηι ηο γεωγπαθικό εύπορ ηηρ αγοπάρ είναι η ελληνική επικπάηεια; 

 

πκθσλνχκε θαη’ αξρήλ κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα 

ηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο είλαη εζληθή. Οη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη νη ζπλζήθεο ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο πθηζηάκελεο ηηκνινγηαθήο θαη 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΣΔ, ππνδειψλνπλ φηη δελ απαηηείηαη, επί ηνπ παξφληνο, 

νξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ ππν-αγνξψλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο.  

 

 



 

  45 

Β. Γοκιμαζία ηπιών κπιηηπίων 

 

Ε9: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηην πλήπωζη ηος ππώηος 

κπιηηπίος; 

 

Δπί ηεο έλαηεο εξσηήζεσο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ, ε Δηαηξεία καο 

είλαη απφιπηα ζχκθσλε. Θεσξνχκε φηη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά, ην πξψην θξηηήξην πιεξνχηαη: ε αγνξά ππφθεηηαη ζε πςεινχο θαη 

κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ, θαζψο ην πςειφ κε αλαθηήζηκν θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ζηε ζρεηηθή αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο θαη ζθνπνχ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηνλ 

λενεηζεξρφκελν. Αληηιακβαλφκαζηε επίζεο φηη ε βηψζηκε είζνδνο ζηηο ιηαληθέο 

αγνξέο απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πσιήζεηο θαη πξνψζεζε, ηηκνιφγεζε, 

πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο πειαηψλ, θιπ., θαζψο φια ηα αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηα. Η 

δξαζηεξηνπνίεζε ελφο παξφρνπ θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε απαηηεί εθηεηακέλε 

δηαζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη ην 

πιενλέθηεκα θήκεο ηνπ ΟΣΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλάιεςε πςειφηεξνπ θφζηνπο γηα πξνψζεζε θαη 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ απφ ηελ πιεπξά ελφο 

λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ. 

 

 

Ε10: Σςμθωνείηε με ηην απσική θέζη ηηρ ΕΕΤΤ ζσεηικά με ηη μη πλήπωζη ηος 

δεύηεπος κπιηηπίος και ζςνεπώρ ηην αποηςσία ηος ηεζη ηων ηπιών κπιηηπίων; 

 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ πιεξνχηαη ην δεχηεξν θξηηήξην ηεο 

δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. Καηά ηελ γλψκε καο, δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο φηη ε αγνξά ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ελψ, εμάιινπ, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αγνξά δελ έρεη ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε αγνξά ζα ηείλεη πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Μπνξεί λα παξαηεξείηαη πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

ηνπ ΟΣΔ, πιελ φκσο, είλαη απηαπφδεηθην φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ελ ηνηο 

πξάγκαζη ηδηαίηεξα πςειά κεξίδηα αγνξάο, θαη λα θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηε 

ζρεηηθή αγνξά. Η άπνςε φηη ν ΟΣΔ δηαηεξεί ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά 

δηθαηνινγείηαη απνιχησο βάζεη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ηνπ κεξηδίνπ πνπ θαηέρεη 

ν ΟΣΔ αιιά θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ ζηελ 

ελ ιφγσ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ, ππνγξακκίδνπκε φηη δελ πθίζηαηαη ζαθήο ηάζε πξνο 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ελψ ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ηέηνηα δνκή ψζηε λα κελ 

ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Η 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αξθεί αθ’ εαπηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ αζηνρηψλ ηεο αγνξάο.  

 

Σν γεγνλφο δε φηη ε ξχζκηζε ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ζηε ζρεηηθή αγνξά 

ιηαληθήο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, εθηηκνχκε φηη δελ είλαη νξζά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ 

αλαθνξηθά κε ηελ κε πιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ θαη ηελ θξίζε φηη ππφ 

εμέηαζε αγνξά δελ πξέπεη λα ππαρζεί πιένλ ζε ex ante ξχζκηζε. 
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Αληίζεηα, ιφγσ ησλ εζληθψλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, θαη κνινλφηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο 

αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 

επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ε ex ante ξχζκηζε, σο είρε θαζνξηζζεί ζηνπο πξνεγνχκελνπο γχξνπο 

αλάιπζεο.  

 

Καζψο δελ είκαζηε ζε ζέζε (σο κε έρνληεο πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά θνζηνινγηθά 

ζηνηρεία) λα αμηνινγήζνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πξνηεηλφκελε απνξξχζκηζε ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο, πιελ φκσο είκαζηε γλψζηεο ηεο επηδεηρζείζαο, θαηά ην παξειζφλ, 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ΟΣΔ, ζεσξνχκε φηη δελ ζα πξέπεη λα αξζνχλ νη θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ σο Δπηρείξεζε κε εκαληηθή Ιζρχ ζηε 

ζρεηηθή αγνξά. Δθηηκνχκε φηη ε δηαηήξεζε φισλ ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ είλαη 

εχινγε, αλαγθαία, αλαινγηθή θαη ελδεδεηγκέλε, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν ΟΣΔ δελ ελεξγεί θαηαρξεζηηθά, 

κε ηξφπν αζέκηην θαη αληίζεην ζηα ρξεζηά ήζε.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πξάμε έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ΟΣΔ πξνβαίλεη ζε 

εκπνξηθή δηάζεζε παθέησλ πξντφλησλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. ε πιείζηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ελ ιφγσ 

παθέησλ, ε ΔΔΣΣ απνθαίλεηαη ηειηθψο φηη παθέηα πξντφλησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ πξνθαινχλ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηίζεληαη φξνη απαγφξεπζεο 

ηεο δηάζεζεο απηψλ. Δθφζνλ, ν ΟΣΔ, θαηά παξάβαζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, πξνβαίλεη ζηε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξνζθνξψλ πνπ πξνθαινχλ 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε πεξίπησζε άξζεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε ήδε δηαπηζησζείζα ζπκπεξηθνξά θαη πξαθηηθή δηάζεζεο παθέησλ πνπ 

ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ζα εμαθνινπζήζεη, θαηά ηελ απνξξχζκηζε ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φκσο, νη ζπλέπεηεο ηεο δηάζεζεο ηέηνηνπ 

είδνπο παθέησλ ζηελ αγνξά πνπ ζα ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ζα θαηαζηνχλ 

αλεπαλφξζσηεο, θαζψο ν έιεγρνο απηψλ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα κφλν εθ ησλ 

πζηέξσλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, εάλ ε ΔΔΣΣ 

θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα αξζνχλ νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο, ε άξζε απηψλ 

δελ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ άκεζα κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο αιιά, θαηφπηλ ηεο παξέιεπζεο επιφγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ΟΣΔ δελ ζα πξνβεί ζε 

θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ελ ηνηο πξάγκαζη δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ζηελ 

αγνξά.  
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4.5 OTE   

Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Η ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, γηα ηνλ 3
ν
 γχξν 

αλάιπζεο ηεο ιηαληθήο αγνξάο δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ απαηηείηαη λα εμαθνινπζήζεη λα 

ππφθεηηαη ζε ex-ante ξχζκηζε θαζψο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ 

θξηηεξίσλ, έθξηλε φηη δελ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ηα ηξία θξηηήξηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ 2
νπ

 θξηηεξίνπ πνπ εμεηάδεη θαηά πφζνλ ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαζψο φπσο αλαθέξεη ζρεηηθά «ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(2010-2012) παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη 

κία πησηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο ησλ παθέησλ/ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ΟΣΔ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη πθίζηαηαη κία ηάζε πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη αλακέλεη, δεδνκέλεο ηεο 

δπλακηθήο ηεο ζρεηηθήο ππφ αλάιπζε αγνξάο, ζην πξνζερέο δηάζηεκα ε αλσηέξσ 

ηάζε λα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ή/ θαη πεξαηηέξσ λα εληζρπζεί».  

  

Ο ΟΣΔ είλαη ζχκθσλνο κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη ηελ ζπλαθφινπζε πξφηαζε ηεο γηα 

άξζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ππφ αλάιπζε αγνξά. Ο 

ΟΣΔ είρε ήδε εθθξάζεη θαη ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ άπνςε απηή θαηά ηελ δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε γηα ηνλ 2
ν
 γχξν αλάιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο πνπ δηεμήρζε ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΟΣΔ είρε επηζεκάλεη φηη, ε ζεκαληηθή 

κείσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, ζα έπξεπε λα 

νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ θαη ζπλεπψο, ζα έπξεπε λα είρε άξεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ήδε 

θαηά ηνλ 2
ν
 γχξν αλάιπζεο, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε φηη ε αλάιπζε αγνξψλ 

νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward-looking). Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ 

είρε επηζεκάλεη φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ, κε ραξαθηεξηζηηθά 
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αγνξάο θαη επίπεδν αληαγσληζκνχ αλάινγα κε απηά ηεο Διιάδαο ην 2011, ε ξχζκηζε 

ζηηο ππφ αλάιπζε αγνξέο είρε ήδε αξζεί θαζψο δελ πιεξνχληαλ ζσξεπηηθά ηα ηξία 

θξηηήξηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα 

επηρεηξήκαηα επηβεβαηψλνληαη  πιήξσο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ 

ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξάο, θαζψο ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, κε αλαθνξά ζηνλ 

φγθν ηεο θίλεζεο, έρεη κεησζεί απφ ην 2010 έσο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 πεξίπνπ 

θαηά 10,7% θαη ζπγθεθξηκέλα, απφ 64,3% ζε 53,6%. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε 

αλάιπζε κίαο αγνξάο λα δηεμάγεηαη εγθαίξσο θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ 

(forward-looking), θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε  

επηβνιή  κε αλαγθαίσλ θαη κε αλαινγηθψλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κία ήδε 

εδξαησκέλε αληαγσληζηηθή αγνξά. Η θαζπζηέξεζε απειεπζέξσζεο ηεο ππφ 

δηαβνχιεπζε αγνξάο απνζηέξεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη επί 

ίζνηο φξνηο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ρψξα καο. 

Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ππήξμε ε ζνβαξή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

εηο βάξνο ηνπ ΟΣΔ γηα δχν θαη πιένλ έηε, ελψ πνιχ πεξηζζφηεξν απέβε εηο βάξνο 

ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη, ζε ζπλζήθεο δηαξθνχο κείσζεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ βαξψλ ηνπο.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ζην επίπεδν αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί 

θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά, ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη απνηειεί αλακθηζβήηεηα ζεηηθφ βήκα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο κίαο πην επέιηθηεο ξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ ζα επλνήζεη ηφζν ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, φζν θαη ηελ παξνρή 

θαηλνηφκσλ θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθψλ ιχζεσλ επ’ σθειεία ηνπ θαηαλαισηή, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  

 

Δξσηήζεηο δηαβνχιεπζεο 

Οπιζμόρ Αγοπάρ 

Δ1: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ; 
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Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ γεληθψλ δηαπηζηψζεσλ, ζα ζέιακε λα επηθεληξσζνχκε 

ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα θαη ζηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ απηά  ζε φιεο ηηο 

αγνξέο ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε. Η ΔΔΣΣ ζην θείκελν ηεο 

δηαβνχιεπζεο αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ θαηά 

ηελ εμέηαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο, φκσο – ζεσξνχκε – φηη ε ζεκαζία απηή δελ 

απνηππψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο.  

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε θπξίαξρε ηάζε ζηελ αγνξά είλαη νη θαηαλαισηέο λα πξνκεζεχνληαη 

πιένλ ζπλδπαζηηθά παθέηα αληί κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ14. Η δηαπίζησζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά παξαζέηνληαη παξαθάησ, ζα έπξεπε λα 

νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ ζε κία δηαθνξεηηθή θαη ίζσο ηελ πιένλ δφθηκε ζεψξεζε ηνπ 

νξηζκνχ ησλ αγνξψλ ζε επίπεδν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

ζηελή ζρέζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν κε ηελ 

αγνξά θιήζεσλ θαη ηελ θπξίαξρε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα ζηελ 

ζπλνιηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ιηαληθήο αγνξάο.   

 

Δηδηθφηεξα, ε αλάγθε κίαο θνηλήο ξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηηο αγνξέο ιηαληθήο πνπ 

ζα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ πξνθχπηεη απφ ηα 

ίδηα ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο, εμεηάδεη, ζηελ ελφηεηα 3.2.1, 

ηελ ζρέζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο θιήζεσλ κε ηε ιηαληθή αγνξά πξφζβαζεο θαη 

εηδηθφηεξα, θαηά πφζνλ νη δχν αγνξέο απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα αγνξά. ην πιαίζην 

απηφ εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα θιήζεσλ θαη πξφζβαζεο 

ζπληζηνχλ κία αλεμάξηεηε αγνξά. Η ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «Οη 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη 

ππνθαηάζηαηεο. Δπνκέλσο, δελ αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά», ελψ φζνλ 

αθνξά ζηα ζπλδπαζηηθά παθέηα αλαθέξεη φηη «νη ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηα 

ζπλδπαζηηθά παθέηα/πξνζθνξέο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κεκνλσκέλα 

                                                 
14 Βι. BoR (13) 22: BEREC’s response to the European Commission’s questionnaire for the public consultation 

on the revision of the Recommendation on relevant markets: «Bundling of broadband retail services has become, 

in a number of Member States, the standard form of electronic communications services. According to the latest 

Eurobarometer, in 2011, more than 60% of the households in the EU purchased broadband services as part of a 

bundle, while this percentage was 48% for fixed telephony». 
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(δει. ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε)». Η ζεψξεζε απηή 

σζηφζν, αλ θαη ελδερνκέλσο ηππηθά νξζή, παξέρεη κία ζηξεβιή θαη απνζπαζκαηηθή 

εηθφλα θπξίσο σο πξνο ηελ ζεκαζία ησλ ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ. Αλαιπηηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο:  

 Η ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη «Σα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο παξακέλεη πςειφηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, φπσο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηνλ Πίλαθα 7 ζηα ηέιε ηνπ 2006 ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιάκβαλαλ ηνπιάρηζηνλ 955 ρηιηάδεο 

ρξήζηεο, ελψ πξφζβαζε κφιηο 12 ρηιηάδεο. ηα ηέιε ηνπ 2012, νη ζπλδξνκεηέο 

πνπ ιάκβαλαλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 

1,9 εθαηνκκχξηα, ελψ απηνί πνπ ιάκβαλαλ πξφζβαζε πεξίπνπ 1,84 

εθαηνκκχξηα.», θαζψο θαη «Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, ην 4,2% 

ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ (αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ, θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη δηεζλψλ) πξνήιζε ην 2011 απφ ηνπο έκκεζα 

ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο». Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «παξά ηελ θνηλή πξαθηηθή ζχδεπμεο (bundling) ηεο πξφζβαζεο 

θαη ησλ θιήζεσλ, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αληαγσληζηηθή δπλακηθή». Δληνχηνηο, θαηά ηελ άπνςε καο, ηα ζηνηρεία απηά φρη 

κφλν δελ απνδεηθλχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ ιηαληθψλ αγνξψλ πξφζβαζεο θαη 

θιήζεσλ, αιιά κάιινλ παξέρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ ζηελή ζπζρέηηζε ησλ 

δπν αγνξψλ. Όπσο πξνθχπηεη ηο 97% ηων ζςνδπομηηών ηων παπόσων επιλέγει 

να λαμβάνει ςπηπεζίερ ππόζβαζηρ και κλήζεων από ηον ίδιο πάποσο κέζσ 

Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν ή Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο 

Γξακκψλ, ελψ έλα πνζνζηφ 93,6% ησλ ζπλδξνκεηψλ ιακβάλεη ππεξεζίεο κέζσ 

Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. Αμίδεη εδψ λα αλαθεξζεί φηη ε 

Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Οιιαλδίαο έθξηλε, βαζηδφκελε ζε αληίζηνηρα 

πνζνζηά, φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ ζπληζηνχλ εληαία αγνξά15 

πξνρσξψληαο κάιηζηα ζηελ κεξηθή απνξξχζκηζε ηνπο16. 

                                                 
15 Case NL/2012/1306: «Similar to its 2008 regulatory decision for fixed telephony, OPTA finds access and calls 

to be part of the same product market since in the Netherlands 98% of customers take the access subscription and 
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 Η ΔΔΣΣ, επηπιένλ, αλαθέξεη φηη «Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο. πλεπψο, είλαη 

αξθεηά ζαθέο φηη νη πειάηεο δελ δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ηηκνινγηαθή 

αχμεζε ηεο κίαο ππεξεζίαο κεηαζηξεθφκελνη ζε, ή απνθηψληαο πεξηζζφηεξε απφ, 

ηελ άιιε ππεξεζία, δειαδή δελ πξφθεηηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε πάλσ 

απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο απνθηψληαο ππεξεζίεο 

θιήζεσλ (θαη αληηζηξφθσο)». Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη δπν ππεξεζίεο είλαη 

ιεηηνπξγηθά ζπκπιεξσκαηηθέο δελ νδεγεί θαη’ αλάγθε ζην ζπκπέξαζκα φηη  κηα 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κηαο δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

ηελ άιιε (δει. ην θξηηήξην γηα είλαη ππνθαηάζηαηεο) θαζψο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ επηιέγεη λα ιακβάλεη 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ ηνλ ίδην πάξνρν θαη ζπλεπψο ζε κία 

ελδερφκελε αχμεζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηεο πξφζβαζεο ή ησλ θιήζεσλ απφ έλαλ 

πάξνρν είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζεη ζε γεληθή κεηαζηξνθή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 

ζε άιινλ πάξνρν γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο: 

 Η ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη «Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο αθελφο 

θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο αθεηέξνπ, απαηηνχληαη 

μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο ππνδνκέο/ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο, σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε έσο θαη 10% 

πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή, έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ππνδνκέο πξφζβαζεο είηε ηδηφθηεηεο είηε 

κηζζσκέλεο (π.ρ., ΑΠΣΒ, απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα («dedicated capacity»)), 

είηε κεηαπσινχκελεο (π.ρ., ΥΔΓ). Σα πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ ήδε ιακβάλεη έλαο 

ελαιιαθηηθφο πάξνρνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (π.ρ. 

εθθίλεζε κε ΠΦ), δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο», θαζψο 

θαη φηη «κέζα ζε κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

                                                                                                                                            
call services from one and the same provider» θαη «OPTA explains that in a greenfield approach, there would be 

no stimulus to provide access to the fixed telephony network separately from the calls services. In the presence of 

wholesale regulation, including C(P)S regulation, by Q2 2011 only 2% of end-users still take the two services from 

separate providers». 
16 Case NL/2012/1306: «OPTA considers that, in the presence of wholesale regulation (i.e. carrier (pre-)selection 

(C(P)S) and wholesale line rental (WLR)) as well as significant pressure from voice over broadband (VoB) 

services, the retail market for single calls8 tends to effective competition, hence the second criterion of the three-

criteria test is not met». 
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ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ επθνιηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ειέγμνπλ 

(π.σ., ΑΠΣΒ, ΥΔΓ) σο αληαπφθξηζε ζε κηα ηέηνηα αχμεζε». Δληνχηνηο, κφιηο ην 

3% ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ παξφρσλ ιακβάλεη ππεξεζίεο κέζσ Πξνεπηινγήο 

Φνξέα, ελψ δελ πθίζηαληαη πάξνρνη πνπ λα παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο ή θιήζεσλ. Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη 

ήδε ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ 

Βξφρν θαη θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ17 ή, ζε κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζε κία ελδερφκελε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο ή θιήζεσλ ελφο παξφρνπ ζα ππήξρε άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

άιινπο παξφρνπο νη νπνίνη, ρσξίο θφζηνο θαη αλάγθε γηα πξφζζεηεο επελδχζεηο, 

ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηφζν ζηηο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο, φζν θαη θιήζεσλ. εκεηψλεηαη δε, φηη ζηελ πεξίπησζε ελφο παξφρνπ 

θιήζεσλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ππεξεζίαο Πξνεπηινγήο Φνξέα είλαη δπλαηή ε 

παξνρή ππεξεζίαο πξφζβαζεο, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζσ ηεο 

ξπζκηδφκελεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ, γηα ηελ παξνρή ηεο 

νπνίαο δελ απαηηνχληαη παξά κηθξήο θιίκαθαο πξνζαξκνγέο ζηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα ηνπ παξφρνπ. Η πεξίπησζε απηή δελ είλαη ππνζεηηθή. Αληηζέησο, 

πάξνρνο πνπ δξαζηεξηνπνηείην κέζσ ηεο ππεξεζίαο Πξνεπηινγήο Φνξέα κε ηελ 

έλαξμε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (ΥΔΓ) 

δξαζηεξηνπνηήζεθε άκεζα θαη ζηελ ππεξεζία πξφζβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έλαο ππνζεηηθφο πάξνρνο ζα είρε θίλεηξν, ζηελ 

παξνχζα θάζε σξίκαλζεο ηεο αγνξάο, λα παξέρεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο ή θιήζεσλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη άιισζηε απφ ηελ πνιχ ρακειή 

δηείζδπζε ηεο ππεξεζίαο Πξνεπηινγήο Φνξέα (ρσξίο ζπλδπαζκφ κε ΥΔΓ) πνπ 

πξναλαθέξζεθε18. πλεπψο, φπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κειέηεο ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ην γεγνλφο φηη δπν 

ππεξεζίεο είλαη ιεηηνπξγηθά ζπκπιεξσκαηηθέο δελ νδεγεί θαη’ αλάγθε ζην 

                                                 
17 Case NL/2012/1306: «OPTA explains that in a greenfield approach, there would be no stimulus to provide 

access to the fixed telephony network separately from the calls services. In the presence of wholesale regulation, 

including C(P)S regulation, by Q2 2011 only 2% of end-users still take the two services from separate providers». 
18 Case NL/2012/1306: «OPTA explains that in a greenfield approach, there would be no stimulus to provide 

access to the fixed telephony network separately from the calls services. In the presence of wholesale 

regulation, including C(P)S regulation, by Q2 2011 only 2% of end-users still take the two services from 

separate providers». 
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ζπκπέξαζκα φηη κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κηαο δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο γηα ηελ άιιε (δει. ην θξηηήξην γηα είλαη ππνθαηάζηαηεο), 

ηδηαίηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ 

επηιέγεη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ απφ ηνλ ίδην πάξνρν. 

 

Σέινο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα αθφινπζα: 

 Ο ΟΣΔ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζηα ηέιε ηνπ 2012 κεξίδην αγνξάο 62,4% βάζεη ησλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο θαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 53,6% βάζεη ηνπ φγθνπ 

θιήζεσλ. Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ην κεξίδην αγνξάο πνπ εκθαλίδεη ζηελ αγνξά 

θιήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζψο ην πςειφηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά 

πξφζβαζεο νθείιεηαη θαηά βάζε ζε γξακκέο πξφζβαζεο πνπ αθνξνχλ πεξηνρέο 

ρακειφηεξνπ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. πεξηνρέο εμνρηθήο θαηνηθίαο, κηθξνί 

νηθηζκνί), ζηηο νπνίεο νη πάξνρνη έρνπλ επηιέμεη λα κελ δξαζηεξηνπνηνχληαη, αλ 

θαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκηδφκελσλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο έρνπλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα, θπξίσο γηαηί δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ (πεξηνρέο κε ρακειφ 

ARPU) θαη ζπλεπψο, ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα είλαη ε βαζηθή επηινγή γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. Η δηαπίζησζε απηή αλαδεηθλχεη θαη ηα γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη πξνζιάβεη ν αληαγσληζκφο εμαηηίαο ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ παξφρσλ κέζσ επελδχζεσλ ζηελ Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. 

 Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα, παξαηεξείηαη φηη, πιένλ ησλ 

ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο, ε πξαγκαηηθά θπξίαξρε ηάζε 

ζηελ αγνξά είλαη ε παξνρή ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηφζν 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, φζν θαη επξπδσληθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλδέζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πξνθχπηεη φηη ην 81,3% ησλ γξακκψλ 

Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξνρή ηφζν ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο, φζν θαη επξπδσληθφηεηαο, δειαδή γηα ηελ 

παξνρή παθέησλ double-play, θαζψο απηά ζπγθεληξψλνπλ πιένλ ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηελ δήηεζε ησλ ρξεζηψλ19. 

                                                 
19 Πνξεία ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ΔΔΣΣ, Β Σξίκελν 2012 θαη Πνξεία ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ 

Διιάδα, ΔΔΣΣ, Γ Σξίκελν 2010 «ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά θαη ην θχξην θίλεηξν αγνξάο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζπλδξνκή ζε ζπλδπαζηηθά παθέηα, πνπ 
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(ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ) 

                                                                                                                                            
κεηψλνπλ ηνλ ζπλνιηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνηθνθπξηνχ». 
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πκπεξαζκαηηθά, ζα ζέιακε λα θαισζνξίζνπκε ηελ πξννπηηθή απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο 

θιήζεσλ θαη λα επηζεκάλνπκε φηη, θαηά ηελ άπνςε καο, φιεο νη αγνξέο ιηαληθήο είλαη ζην 

ζχλνιν ηνπο αληαγσληζηηθέο θαη ζπλεπψο, δελ ζα πξέπεη λα επηδέρνληαη πιένλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε. Με βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε ξχζκηζε ησλ 

ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ (πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ) ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο πνπ αλήθνπλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπο, θαζψο, 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα αθπξσλφηαλ ζηελ πξάμε ε νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο θιήζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαινχκε ηελ ΔΔΣΣ λα πξνρσξήζεη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηα αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ νπζηαζηηθή νινθιήξσζε ηεο 

απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο.  

 

Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα λέν ηχπν 

ξχζκηζεο, κέζα απφ ζέζεηο πνπ δηαθαίλεηαη φηη πηνζεηεί ηφζν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φζν 

θαη ην BEREC20. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνπο ακέζσο πξνζερείο κήλεο αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί 

ε λέα χζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, 

θαζψο θαη ε χζηαζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη πξαθηηθψλ 

θνζηνιφγεζεο. ην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ, ην BEREC έρεη ηαρζεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ 

πνπ επηθξαηνχλ πιένλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ε αγνξά ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν δελ επηδέρεηαη πιένλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

                                                 
20 Βι. BoR (13) 22: BEREC’s response to the European Commission’s questionnaire for the public consultation on the 

revision of the Recommendation on relevant markets: «BEREC considers that the market for access to the public 

telephone network at a fixed location for residential and non-residential customers (i.e. market 1 defined in the 2007 

Recommendation on Relevant Markets), which is still subject to ex ante regulation in a majority of Member States, may 

be removed from the list.  

Despite the existing regulation in almost all Member State, over recent years the following competitive trends have been 

observed in different Member States and to a varying extend:  

 decrease in the incumbent’s market share;  

 take up of wholesale access services even in combination with the development of other infrastructures such as 

cable or FTTx solutions;  

 migration from traditional telephone service to voice over broadband (VoB)31;  

 increased importance of bundled offers, integrating access services, voice and other services/products;  

 mobile cellular networks seems likely to be used commercially to provide local access and the provision of services 

including the public telephone service.  

Hence, in the coming years, providing wholesale services - such as Carrier Selection (CS), Carrier Pre-Selection (CPS) and 

Wholesale Line Rental (WLR) –, and alternative technologies and infrastructures are available, the regulation of, market 1 as 

a retail market may not keep being necessary.» 
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θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηελ χζηαζε21. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο λέαο χζηαζεο πνπ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο πξνηείλνληαη αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο θαη εγγπήζεηο κέζα απφ ηελ ξχζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, πνπ θαιχπηνπλ θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλδπαζηηθά παθέηα22.  

 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο λέαο ξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε ΔΔΣΣ ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο 

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν αίξνληαο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

νινθιεξψλνληαο έηζη νπζηαζηηθά ηελ απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ιηαληθήο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, εάλ ππάξμεη θαζπζηέξεζε αληίζηνηρε κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο 

δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ζα νδεγεζνχκε 

ζε κία ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο νη επηβαιιφκελεο ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθέο 

ππνρξεψζεηο δελ ζα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν αληαγσληζκνχ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ 

αγνξά, ε δε απνξξχζκηζε ηεο ελ ιφγσ αγνξάο δελ ζα έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο θαη 

αληίθξηζκα γηα ηνλ ΟΣΔ. Δπηπιένλ δπλεηηθά, κέζσ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ, ε ζηξέβισζε απηή ζα νδεγνχζε εκκέζσο ζε ξχζκηζε κε 

ξπζκηδφκελσλ πξντφλησλ23. 

                                                 
21 Βι. BoR (13) 22: BEREC’s response to the European Commission’s questionnaire for the public consultation on the 

revision of the Recommendation on relevant markets: «Bundling of broadband retail services has become, in a number of 

Member States, the standard form of electronic communications services. According to the latest Eurobarometer, in 2011, 

more than 60% of the households in the EU purchased broadband services as part of a bundle, while this percentage was 48% 

for fixed telephony». 
22 Βι. BoR (13) 22: BEREC’s response to the European Commission’s questionnaire for the public consultation on the 

revision of the Recommendation on relevant markets: «While acknowledging the importance of the trend of increased 

prevalence and take-up of bundled offers, BEREC considers that the most important feature of bundling for regulatory 

purposes is ensuring the correct assessment of the impact of such practices at the wholesale level (and ultimately on 

retail competition). The regulatory playing field should allow all efficient operators purchasing wholesale services to 

compete effectively at the retail level, with the competitive process then dictating whether or not they are successful in 

meeting consumer preferences» θαη «regardless of the final definition of retail markets (and subject to any finding of 

SMP), wholesale markets should be defined in a manner that allows the technical and economic replicability of all the 

key elements included in the bundled offers available in the market. Bundles being built on different wholesale products, 

competition should be possible in most cases if each underlying wholesale product is technically and economically 

available». 

23 ρφιηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο Ιηαιηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηνπ ηεζη 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ Case IT/2010/1103: «On the basis of the present notification and the additional information 

provided by AGCOM, the Commission has the following comments: Potential regulation of competitive retail 

broadband and calls markets. The margin squeeze test guidelines proposed by AGCOM intend to prohibit TI's retail 

offers that are not replicable, according to the formula proposed, by alternative operators. This seems to potentially 

result in regulation of markets that are no longer susceptible to regulation in Italy, in particular the retail broadband and 
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calls markets. The Commission therefore invites AGCOM to modify the final measure in a way that clarifies that 

AGCOM would, in such a case, normally request TI to modify the related wholesale prices». 
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4.6 VODAFONE 

Γενικά σόλια  

 

Θεσξνχκε φηη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ  

αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:  

 

Θα πξέπεη λα ππάξμεη ελδπλάκσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε φιεο ηηο αγνξέο 

ρνλδξηθήο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ ξπζκίδεηαη, ψζηε λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ ελέρεη κηα ελδερφκελε άξζε ξχζκηζεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. H EETT ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα επηηξαπεί ζηνλ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ πνπ θαηέρεη ζηηο 

δηάθνξεο αγνξέο ρνλδξηθήο (π.ρ ζηηο Αγνξέο 4, 5 /2007) ζηηο ιηαληθέο ζηαζεξέο αγνξέο 

θιήζεσλ. Μέρξη λα δηεμαρζεί/ νινθιεξσζεί ν ηξίηνο γχξνο αλάιπζεο ησλ αλσηέξσ αγνξψλ 

απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ νη ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε 

πψιεζε, ζεσξνχκε φηη ε άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά Δζληθψλ θιήζεσλ 

πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε,  ζα επηθέξεη 

ζνβαξφηαην πιήγκα ζηνλ αληαγσληζκφ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη φιεο νη θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εμέηαζε ζηε παξνχζα δηαβνχιεπζε αγνξάο, λα κεηαθεξζνχλ/πεξάζνπλ 

ζηηο αγνξέο ηεο ρνλδξηθήο πνπ ν ΟΣΔ ξπζκίδεηαη, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε  απνθπγή 

νπνησλδήπνηε πξαθηηθψλ απφ ησλ ΟΣΔ πνπ ζπληζηνχλ ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, ζπκπίεζε 

πεξηζσξίνπ ή άιινπ είδνπο πξαθηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Δπηπιένλ ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο (Αξηζκ. Απνθ. 614/11/8-8-2011): Οπιζμόρ ηων 

εθνικών αγοπών: (α) λιανικήρ ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο ηηλεθωνικό δίκηςο ζε ζηαθεπή θέζη 

μέζω γπαμμών ππόζβαζηρ PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούρ και μη 

οικιακούρ σπήζηερ και (β) λιανικήρ ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο ηηλεθωνικό δίκηςο ζε ζηαθεπή 

θέζη μέζω γπαμμών ππόζβαζηρ ISDN PRA, καθοπιζμόρ επισειπήζεων με ζημανηική ιζσύ ζηιρ 

εν λόγω αγοπέρ, και ςποσπεώζειρ αςηών (2ορ Γύπορ Ανάλςζηρ). 

 

Όπσο είλαη θνηλά απνδεθηφ ε πκπίεζε Πεξηζσξίνπ κεηαμχ ησλ ηηκψλ θιήζεσλ ιηαληθήο ηνπ 

ΟΣΔ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ ρνλδξηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

απεηιή γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πιάλα ησλ άιισλ παξφρσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ.  Ωο εθ ηνχηνπ ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην Παξάξηεκα Ι: 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΔΞΔΣΑΗ 

ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ Ή ΚΑΙ 

ΤΝΓΤΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΙΥΤ ΣΗΝ 

ΑΓΟΡΑ,  (ην νπνίν είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηε απφθαζε Απιθμ. 595/013/10-3-2011) ηηρ ΕΕΤΤ: 

Οπιζμόρ ηων εθνικών αγοπών λιανικήρ ηων δημοζίωρ διαθέζιμων ηηλεθωνικών ςπηπεζιών 

πος παπέσονηαι ζε ζηαθεπή θέζη, καθοπιζμόρ επισειπήζεων με ζημανηική ιζσύ ζηιρ εν λόγω 

αγοπέρ και ςποσπεώζειρ αςηών (2ορ Γύπορ Ανάλςζηρ)), ζα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκφδεηαη 

απξφζθνπηα θαη ζηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο  ηεο ΔΔΣΣ κε Αξηζκ. Απνθ. 614/11/8-8-2011, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε κνξθήο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή Λεζηξηθήο 

Σηκνιφγεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα κεησζεί ν θίλδπλνο λα δηαηαξαρζεί ε 

απξφζθνπηε δηαδηθαζία ειέγρνπ – εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ, ε νπνία ζα έπιεηηε ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ  αληαγσληζκφ.   
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ην πιαίζην απηφ ζεσξνχκε απνιχησο απαξαίηεην ηνλ δηεμνδηθφ έιεγρν απφ ηελ ΔΔΣΣ (πξηλ 

ην ιαλζάξηζκα) φισλ ησλ πξντφλησλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ (κεκνλσκέλα, ζπλδπαζηηθά, 

εθπησηηθά - πξνζθνξέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ δχν αγνξέο πξνο απνθπγή πξαθηηθψλ 

φπσο ε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, ε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ή άιινπ είδνπο πξαθηηθψλ πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.  Δπηπιένλ ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ δελ ζα 

πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο. 

 

Πεξαηηέξσ, γηα νπνηαδήπνηε λέα πξνζθνξά top-up πνπ ν ΟΣΔ ελδέρεηαη λα πξνζθέξεη ζε 

θάπνηα ήδε ππάξρνληα παθέηα (bundles) ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη ν ΟΣΔ λα ξπζκίδεηαη 

θαη λα ηζρχνπλ φιεο νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο 

(Αξηζκ. Απνθ. ΔΔΣΣ 614/11/8-8-2011) θαζψο ε top-up πξνζθνξά πξνζθέξεηαη σο bundle κε 

ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα ηνπ ΟΣΔ. 

 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα απνηξαπνχλ πξαθηηθέο επλντθήο 

ηηκνιφγεζεο/πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ πξνο εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ νκίινπ ηνπ ΟΣΔ. 

Σέινο ζεσξνχκε φηη ε πιήξεο εθαξκνγή (θαη φρη απιψο ε επηβνιή) ησλ επηβεβιεκέλσλ 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνηειεί ηελ 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο  πγηνχο αληαγσληζηηθνχ  πεξηβάιινληνο. 
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Απανηήζειρ επί ηων επωηήζεων ηηρ διαβούλεςζηρ  

 

Οπιζμόρ Αγοπάρ 

 

Δ1: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο 

δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ; 

 

Η Vodafone αξρηθά ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη ππνθαηάζηαηεο. 

 

Δ2: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο; 

 

Η Vodafone αξρηθά ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη 

θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο; 

 

Δ3: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ; 

 

Η Vodafone ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

θιήζεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ; 

 

Δ4: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη θιήζεηο πξνο θηλεηφ αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο; 

 

Δ5: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη θιήζεηο πξνο ηνπο ινηπνχο κε 

γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο αζηηθέο, 

ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο θηλεηφ; 

 

Θεσξνχκε φηη ππάξρνπλ θαηεγνξίεο θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο π.ρ πξνο 

θαηεγνξίεο premium rate services, ζχληνκνπο θσδηθνχο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

φηη δελ είλαη ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο κε ηηο αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη ηηο θιήζεηο πξνο 

θηλεηφ. 

 

Δ6: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP κέζσ 

παξφρνπ δηθηχνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά; 

 

Η Vodafone ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP 

κέζσ παξφρνπ δηθηχνπ αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά. 

 

Δ7: πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο; 

 

Η Vodafone ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ ππάξρνπλ ρσξηζηέο 

αγνξέο γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο; 
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Δ8: πκθσλείηε φηη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα; 

 

Η Vodafone ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο 

είλαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα; 

 

Γοκιμαζία ηπιών κπιηηπίων 

 

Δ9: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ; 

 

πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ππάξρνπλ πςεινί θαη κε παξνδηθνί θξαγκνί 

εηζφδνπ ζηε ιηαληθή αγνξά εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα. 

 

Δ10: πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε κε πιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ 

θξηηεξίνπ θαη ζπλεπψο ηελ απνηπρία ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ; 

 

Η Vodafone δελ ζπκθσλεί φηη πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ηε ζηηγκή κάιηζηα 

πνπ ππάξρνπλ θαη θαηαγγειίεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαηά ηνπ ΟΣΔ, γηα παξάβαζε 

δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ,   φπνπ θξίζεθε φηη νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζεί ν ΟΣΔ δελ ζπλάδνπλ κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη ζπλεπψο, βάζεη ηεο ελ ιφγσ 

ηαθηηθήο πνπ αθνινπζεί ν ΟΣΔ, δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο άιινπο 

παξφρνπο θαη ζηε δνκή ηεο αγνξάο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί κάιηζηα φηη έρεη παξαηεξεζεί φηη ν 

ΟΣΔ παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ Αγνξά  Υνλδξηθήο Παξνρήο 

Απνδεζκνπνηεκέλεο Πξφζβαζεο. 

 

Γηα λα αληηκεησπηζζεί ινηπφλ απηφο ν θίλδπλνο, πξνηείλνπκε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ΔΔΣΣ 

απνξπζκίζεη ηηο ελ ιφγσ αγνξέο ιηαληθήο, λα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε 

ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ζχδεπμε ζηε ιηαληθή, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ 

απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Απιθμ. 595/013/10-3-2011 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

ΟΣΔ λα ππνβάιεη ζηελ ξπζκηζηηθή αξρή πξνο έγθξηζε ηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζπλδπαζηηθά πξντφληα ηα νπνία ζθνπεχεη λα πξνσζήζεη ζηελ Αγνξά, ζπλνδεπφκελα απφ φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ν ξπζκηζηήο λα εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ην 

ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Μεηαμχ άιισλ, ν ΟΣΔ πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε 

αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (bundling), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, λα θνηλνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ 

ΔΔΣΣ ηα λέα παθέηα/πξνζθνξέο αιιειέλδεηεο πψιεζεο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ 

πθηζηάκελσλ παθέησλ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα αλαιπηηθά ζηνηρεία, λα θέξεη ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο φηη ε πξφηαζή ηνπ δελ πξνθαιεί ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή επηζεηηθή 

ηηκνιφγεζε, λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε/εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ 

παθέησλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ. 

 

Δπνκέλσο, γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα πξέπεη: 

 Να δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ ζηηο εζληθέο αγνξέο (α) λιανικήρ ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο ηηλεθωνικό δίκηςο 
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ζε ζηαθεπή θέζη μέζω γπαμμών ππόζβαζηρ PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για 

οικιακούρ και μη οικιακούρ σπήζηερ και (β) λιανικήρ ππόζβαζηρ ζηο δημόζιο 

ηηλεθωνικό δίκηςο ζε ζηαθεπή θέζη μέζω γπαμμών ππόζβαζηρ ISDN PRA, καθοπιζμόρ 

επισειπήζεων με ζημανηική ιζσύ ζηιρ εν λόγω αγοπέρ, και ςποσπεώζειρ αςηών (Αγοπά 

1), θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ επφκελνπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο Αγνξάο 1,  

 Να δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε 

πξντφλησλ ζηελ ππφ εμέηαζε Αγνξά, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα δηελεξγεζεί ν ηξίηνο γχξνο 

αλάιπζεο ζηηο αγνξέο α) Υνλδξηθήο Παξνρήο Απνδεζκνπνηεκέλεο Πξφζβαζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφ θνηλνχ – κεξηδφκελεο – πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο 

βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο  (Αγνξά 4) θαη β) Υνλδξηθήο Παξνρήο Δπξπδσληθψλ 

Τπεξεζηψλ (Αγνξά 5) πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ νη ππνρξεψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε Ληαληθή. Μέρξη λα δηεμαρζεί/ 

νινθιεξσζεί ν ηξίηνο γχξνο αλάιπζεο ησλ αλσηέξσ αγνξψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη 

επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ νη ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε, 

ζεσξνχκε φηη ε άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά Δζληθψλ θιήζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε,  ζα επηθέξεη 

ζνβαξφηαην πιήγκα ζηνλ αληαγσληζκφ.  

 Να δηαηεξεζεί γηα ηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι: 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ Ή 

ΚΑΙ ΤΝΓΤΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔ ΗΜΑΝΣΙΚΗ 

ΙΥΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/10-03-2011, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ 

πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ έρεη πξνρσξήζεη αξθεηέο 

θνξέο ζηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ ελψ 

αξθεηά απφ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. 
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4.7 WIND  

[ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ]  

 


