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Αρ. Φύλλου 2167
19 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 661/7
Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Με−
μονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ιδίως τα άρ−
θρα 3, 12, στοιχ. (α), (ι), (ια), (ιβ), 16, 17, 38, 41 έως 54, και
79, παρ. 3 αυτού,
β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε−
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί−
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότη−
ση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
(ΕΚ L337/37, 18.12.2009), ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15
και 16 αυτής,
γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους
(Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθεί−
σα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009,
«για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συ−
ναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΚ L 337/37, 18.12.2009),
ιδίως δε τo άρθρο 7 αυτής,

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου
2007 αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπη−
ρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική
ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον
αριθμό Ε(2007) 5406], (ΕΚ L344/65, 28−12−2007), (εφεξής
Νέα Σύσταση),
ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο−
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11−7−2002),
στ. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοι−
νοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως
εκάστοτε ισχύει,
ζ. τη Σύσταση 2009/396/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης
Μαΐου 2009 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των
τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών
στην ΕΕ (EE L 124/67, 20.5.2009),
η. την υπ’ αριθμ. 498/046/15−10−2008 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε
Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ
2260/Β/5−11−2008),
θ. την υπ’ αριθμ. 375/10/14−2−2006 απόφαση της ΕΕΤΤ,
«Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης»
(ΦΕΚ 314/Β/16.03.2006),
ι. την υπ’ αριθμ. 646/04/5.04.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ
«Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σύμφωνα
με το Άρθρο 17 του Ν. 3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]
(και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει),
αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην
αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα
κινητά δίκτυα [ΑΓΟΡΑ 7 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής]», η οποία διήρκεσε συνολικά, κατόπιν από−
φασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ περί χορήγησης παρά−
τασης της προθεσμίας υποβολής απαντήσεων, από την
6η.04.2012 έως την 14η.05.2012,
ια. τα υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ: 18013/11.05.2012 (ΤΗΛΕΜΑΤΙ−
ΚΗ), 18196/ 14.05.2012 (MTEL), 18302/ 15.05.2012 (VIVA),
18456/15.05.2012 (WIND [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), 18457/15.05.2012
(VODAFONE [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), 18458/ 15.05.2012
(FORTHNET [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), 18459/ 15.05.2012 (CYTA),
και 18460/15.05.2012 (COSMOTE [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]), έγγρα−
φα/ παρατηρήσεις των ανωτέρω Παρόχων επί της από
6.04.2012 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά
με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την
Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινό−
μενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά τερματι−
σμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα
(ΑΓΟΡΑ 7 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής),
ιβ. τα υπ’ αριθμ. 20460/29.05.2012, 20462/ 29.05.2012,
20463/ 29.05.2012 και 20464/ 29.05.2012 έγγραφα της
ΕΕΤΤ προς τις εταιρείες COSMOTE, WIND, FORTHNET
και VODAFONE αντίστοιχα, με θέμα «Απαλοιφή εμπι−
στευτικών στοιχείων των σχολίων της εταιρείας σας
επί της διεξαχθείσης Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης
αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για
τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού
και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην
αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονω−
μένα κινητά δίκτυα (ΑΓΟΡΑ 7 Νέας Σύστασης Ευρω−
παϊκής Επιτροπής)», με τα οποία η ΕΕΤΤ εζήτησε από
τις ανωτέρω εταιρείες να υποβάλουν αντίγραφο «μη
– εμπιστευτικού» κειμένου των απαντήσεών τους (με
βάση την αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου) προκει−
μένου αυτά να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ,
και να κοινοποιηθούν στο πλαίσιο του διενεργούμενου
από ελληνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου, καθώς
και να συμπληρώσουν και υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τη
συνημμένη, στα ανωτέρω έγγραφα, σχετική Δήλωση
Εμπιστευτικότητας,
ιγ. τα υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ 21025/ 1.06.2012, 21071/ 2.06.2012 και
21092/ 1.06.2012 έγγραφα των εταιρειών WIND, COSMOTE
και VODAFONE αντίστοιχα, με τα οποία οι εν λόγω
εταιρείες υπέβαλαν αφενός αντίγραφα «μη – εμπιστευ−
τικού» κειμένου των απαντήσεών τους και αφετέρου τη
σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας,
ιδ. το γεγονός ότι η εταιρεία FORTHNET δεν αντα−
ποκρίθηκε με έγγραφό της στο ανωτέρω υπό ιβ’ αντί−
στοιχο έγγραφο της ΕΕΤΤ,
ιε. την υπ’ αριθμ. 656/4/12.06.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ
με θέμα «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 6.04.2012
Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 3ο
γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυ−
ση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες
κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά τερματισμού
φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα [ΑΓΟ−
ΡΑ 7 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής] σύμφωνα
με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει
τροποποιηθείσα, (Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/
Α/10.04.2012])»,
ιστ. την υπ’ αριθμ. 656/05/12−06−2012 απόφαση της
ΕΕΤΤ με θέμα: «Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές
(Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορι−
σμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις
προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά
τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά
δίκτυα [ΑΓΟΡΑ 7 Νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής (3ος γύρος ανάλυσης)] σύμφωνα με το Άρθρο 7
της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα
(Άρθρο 16 του Ν. 4070/2012, ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012),
ιζ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 23825/25.06.2012 επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case
EL/2012/1343: Voice call termination on individual mobile
networks, Request for information pursuant to Article 5(2)
of Directive 2002/21/EC»,
ιη. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 3980/Φ960/27.06.12
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή με θέμα «Case EL/2012/1343: Voice call termination
on individual mobile networks in Greece − Request for
information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/
EC»,
ιθ. το από 28.06.2012 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ
26567/12.07.2012) με αίτημα τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης
μεταξύ ΕΕΤΤ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την
Κοινοποίηση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την αγορά τερ−
ματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά
δίκτυα με αριθμό EL/2012/1343,
κ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ ΕΕΤΤ 3985/Φ960/02.07.12
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή με θέμα «Case EL/2012/1343: Voice call termination
on individual mobile networks in Greece − Request for
information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/
EC,
κα. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 26989/16.07.2012 επιστολή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα
«απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση
EL/2012/1343: Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα κι−
νητά δίκτυα στην Ελλάδα. Παρατηρήσεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ»,
κβ. την Εισήγηση αριθ. 25695/Φ600/16−07−2012 της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική
εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ
(Λ. Κανέλλου και Κ. Δεληκωστόπουλου),
κγ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού,
ΕΠΕΙΔΗ:
1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Την 10η Απριλίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 82/Α΄, ο νέος νό−
μος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ν. 4070/2012 «Ρυθμί−
σεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο Νόμος).
1.1 Με τις διατάξεις του νεοθεσπισθέντος νόμου ρυθμί−
ζεται εκ νέου το κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Ελλάδα, α) με την ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002
σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχε−
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τικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών»,
(EE L 337/11, 18.12.2009), και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχε−
τικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή
τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΚ L 337/37,
18.12.2009), και β) με την τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του Ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος καταργή−
θηκε δια του νέου ως άνω νόμου1.
1.2 Η Οδηγία Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ), όπως ισχύ−
ει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ2 , ιδίως
το άρθρο 8 αυτής, (άρθρο 3 του Ν. 4070/2012, ΦΕΚ
82/Α/2012) θέτει ως στόχους πολιτικής που διέπουν τη
δράση της ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της
στον τομέα παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών την προώθηση του ανταγωνισμού,
τη συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και,
την προώθηση των συμφερόντων των χρηστών εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3 Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 8, παρ. 53 της Οδηγίας
Πλαίσιο, όπως αυτή κατά τα ως άνω τροποποιηθείσα,
ισχύει, ορίζει ότι «Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εφαρ−
μόζουν προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, αντικειμενικές,
διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές ρυθμιστικές
αρχές, ιδίως μέσω: α) της προαγωγής της κανονιστικής
προβλεψιμότητας μέσω της διασφάλισης συνεπούς κα−
νονιστικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια ενδεδειγμέ−
νων περιόδων ανασκόπησης, β) της εξασφάλισης ότι, σε
παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντι−
μετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) της εξασφάλι−
σης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών
και της προώθησης, κατά περίπτωση, ανταγωνισμού
υποδομών, δ) της προώθησης αποτελεσματικών επενδύ−
σεων και καινοτομιών όσον αφορά νέες και ενισχυμένες
υποδομές, συνυπολογίζοντας τη μέριμνα ότι οιαδήποτε
υποχρέωση πρόσβασης λαμβάνει δεόντως υπόψη τους
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγ−
1 Από την έναρξη ισχύος του N. 4070/2012, καταργήθηκε ο
N. 3431/ 2006 (Α΄/13), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι
τη δημοσίευση του Ν. 4070/2012, με εξαίρεση την παράγραφο
2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν
τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
2. Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση
των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους,
και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΚ L 337/37, 18.12.2009).
3. Η παράγραφος 5 προστέθηκε στο άρθρο 8 δια του άρθρου 1,
της παραγράφου (8), στοιχείου η) της ως άνω τροποποιητικής της
Οδηγίας Πλαίσιο Οδηγίας 2009/140/ΕΚ (ΕΚ L 337/51,18.12.2009).
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ματοποιούν την επένδυση και επιτρέποντας διάφορες
ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ επενδυτών και φορέων
που ζητούν πρόσβαση προκειμένου να επιμεριστεί ο
επενδυτικός κίνδυνος με ταυτόχρονη διασφάλιση του
ανταγωνισμού στην αγορά και της αρχής της μη ει−
σαγωγής διακρίσεων, ε) του δέοντος συνυπολογισμού
των ποικίλων συνθηκών όσον αφορά τον ανταγωνισμό
και τους καταναλωτές που υφίστανται στις διάφορες
γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους μέλους, στ) της
επιβολής ex ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον
εφόσον δεν υφίσταται αποτελεσματικός και βιώσιμος
ανταγωνισμός και της άρσης των υποχρεώσεων αυτών
αφ’ ης στιγμής πληρούται αυτή η προϋπόθεση.»
Στο πλαίσιο της παρούσας, και προς επίτευξη των
ανωτέρω στόχων, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει αντικειμενικές, δια−
φανείς, αμερόληπτες και αναλογικές ρυθμιστικές αρχές
για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση,
του κατά το μέγιστο, οφέλους για τους τελικούς χρή−
στες σε επίπεδο τιμής, επιλογών και ποιότητας.
1.4 Σύμφωνα με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομο−
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών αναφορικά με τον ορισμό σχετικών αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων
ρύθμιση, η ΕΕΤΤ βάσει των αρμοδιοτήτων της δυνάμει
του άρθρου 12 παρ.1 στοιχείο (α) του νέου Νόμου (ως
άνω), καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις
εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγρα−
φικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας
τη διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών που
περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (άρθρο 15) και το
Νόμο (άρθρο 42), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του
ιδίου Νόμου (και άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο,
ως ισχύει τροποποιηθείσα).
1.5 Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 και 24 της Οδηγί−
ας Πλαίσιο «1.Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν
ανάλυση των σχετικών αγορών βασιζόμενες στις αγο−
ρές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση αυτή να διεξά−
γεται, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. 2. Όταν εθνική ρυθ−
μιστική αρχή, δυνάμει των παραγράφων 3 ή 4 του πα−
ρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή του άρθρου 8 της
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), πρέπει
να καθορίσει εάν θα επιβληθούν, θα διατηρηθούν, θα
τροποποιηθούν ή θα αρθούν υποχρεώσεις επιχειρήσε−
ων, καθορίζει με βάση την ανάλυση αγοράς κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά πόσον μία
σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική».
1.6 Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του
Ν. 4070/2012: «41. 3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη δι−
ενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού,
τον ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον
προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και
αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν δια
του άρθρου 1, της παραγράφου (18 ), στοιχείου α) της ως άνω
τροποποιητικής της Οδηγίας Πλαίσιο Οδηγίας 2009/140/ΕΚ (ΕΚ
L 337/37, 18.12.2009).
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Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών,
καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο,
η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής
Ανταγωνισμού».
1.7 Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει,
και ο Ν. 4070/2012 (άρθρα 41 και 43) ορίζουν περαι−
τέρω ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των
σχετικών αγορών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δι−
αδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση
της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού στις ως
άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβά−
νοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη Σύσταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση
[(Ε(2007) 5406, (ΕΚ L344/65, 28−12−2007)] (εφεξής «Νέα
Σύσταση»).
1.8 Βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 43 και του
άρθρου 47 παρ. 3 του Νόμου καθώς και του άρθρου 16,
παρ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώ−
σει, με βάση την ανάλυση του ανταγωνισμού, ότι μια
συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς αντα−
γωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις με
ΣΙΑ5 στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμέ−
νες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που επιλέγονται
από μια λίστα που περιλαμβάνεται στα άρθρα 9, 10, 11
και 13 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την Πρόσβα−
ση) ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις,
εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Άρθρο
8, παρ. 2 της Οδηγίας για την Πρόσβαση, όπως ισχύει
τροποποιηθείσα, και το Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ υποχρεού−
ται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε
επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) στις
προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 47
παρ. 4 του Ν. 4070/2012 ορίζει μεταξύ άλλων ότι: «4. Η
Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος,
μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμε−
τάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά
τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος.
Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και δικαιολογη−
μένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα
με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος».
1.9 Σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο ιβ και το άρθρο
17 του Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση σε
κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν ση−
μαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ΄ εφαρμογή του
Νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο
μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
1.10 Σύμφωνα με τα άρθρα 12, στοιχ. ι’, και 45, παρ. 1,
5 και 7, του Ν. 4070/2012: «1. Εάν δεν προβλέπεται άλ−
λως σε συστάσεις ή/και κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην περίπτωση κατά την οποία
η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμ−
φωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, προτίθεται
να αποφασίσει επί θέματος το οποίο:
α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 42 ή
43 ή 47 του παρόντος νόμου και
5. Βλέπε σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρ−
χών.

β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρα−
τών − μελών, κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο μέτρου
προσβάσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC
και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών
των άλλων κρατών − μελών μόνον εφόσον υποβληθούν
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός.», «5. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά μέτρα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α΄
και β΄ του παρόντος άρθρου.», «7. Εάν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιήσει στην
ΕΕΤΤ και το BEREC τους λόγους για τους οποίους θε−
ωρεί ότι το σχέδιο μέτρου με το οποίο επιβάλλονται
υποχρεώσεις από την ΕΕΤΤ , είτε δημιουργεί φραγμούς
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά
τη συμβατότητά του με το κοινοτικό δίκαιο, η ΕΕΤΤ
δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρου για τρεις ακόμη μήνες
μετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής. Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει
το σχέδιο μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή όποιας
άλλης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής».
1.11 Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, όπως αυτή τρο−
ποποιηθείσα ισχύει, η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
πρέπει να ακολουθεί χρονικά τον ορισμό της σχετικής
αγοράς, ο οποίος λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυ−
νατό μετά την υιοθέτηση, ή τη μεταγενέστερη αναθε−
ώρηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις Σχετικές Αγορές . Κατά τον ορισμό των σχετικών
αγορών και τη διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγω−
νισμού επί αυτών, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τη Σύσταση για τις Σχετικές
Αγορές καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1.12 Σχετικά με τη συχνότητα της διαδικασίας ανά−
λυσης αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.1, της
Οδηγίας Πλαίσιο, όπως ισχύει: « Οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών βασιζό−
μενες στις αγορές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες
γραμμές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση
αυτή να διεξάγεται, κατά περίπτωση, σε συνεργασία
με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.»
1.13 Η συγκεκριμένη συνθήκη πληρείται δεδομένης
της νέας Σύστασης της Επιτροπής (Σύσταση της 17ης
Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προ−
ϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
1.14 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1 και
άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 4070/2012:
«42.1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά,
τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύ−
ουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του
δικαίου του ανταγωνισμού.»
«43.3. Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία
των άρθρων 16, 17 και 45. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση
της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το αντίστοιχο σχέ−
διο μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 45:
α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούμε−
νου μέτρου για την αγορά αυτή. Ωστόσο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μέ−
χρι τρία επιπλέον έτη, μετά από αιτιολογημένη πρόταση
της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον
η τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός μηνός
από την κοινοποιούμενη πρόταση,
β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρημένης
Σύστασης Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
1.15 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της νέας Σύστασης: «Κατά
τον καθορισμό σχετικών αγορών κατάλληλων για τα
εθνικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγρα−
φος 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές αναλύουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας
σύστασης».
1.16 Η «Νέα Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χον−
δρικής, εξακολουθεί να υφίσταται μια διακριτή σχετι−
κή αγορά προϊόντος, με εθνική έκταση, αφορώσα τον
«Τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά
δίκτυα», ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνο−
λογία (Αγορά 7). Η εν λόγω αγορά αντιστοιχεί στην
αγορά υπ’αριθ. 16 της Σύστασης της Επιτροπής της 11ης
Φεβρουαρίου 2003.
1.17 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της νέας Σύστασης, αυτή
«δεν θίγει τους ορισμούς της αγοράς, τα αποτελέσμα−
τα αναλύσεων αγοράς και τις κανονιστικές υποχρεώ−
σεις που έχουν θεσπίσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και το άρθρο 16 της
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ πριν από την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας Σύστασης.»
1.18 Περαιτέρω, σύμφωνα με το σημείο 18 του Προ−
οιμίου της ως άνω νέας Σύστασης: «Το γεγονός ότι
η παρούσα σύσταση προσδιορίζει τις αγορές προϊό−
ντων και υπηρεσιών για τις οποίες δικαιολογείται εκ
των προτέρων κανονιστική ρύθμιση δεν σημαίνει ότι
δικαιολογείται πάντοτε κανονιστική ρύθμιση, ούτε ότι
στις εν λόγω αγορές θα επιβληθούν οι κανονιστικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ειδικές οδηγί−
ες. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να επιβληθεί, ή πρέπει
να αποσυρθεί, ρύθμιση εάν υπάρχει αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στις αγορές αυτές χωρίς ρύθμιση, εάν
δηλαδή κανένας φορέας δεν διαθέτει σημαντική ισχύ
στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ. Οι κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι
ενδεδειγμένες και να βασίζονται στο χαρακτήρα του
εντοπιζόμενου προβλήματος, να είναι αναλογικές και
αιτιολογημένες σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας
2002/21/ΕΚ, και, συγκεκριμένα, να μεγιστοποιούν τα οφέ−
λη για τους καταναλωτές, να διασφαλίζουν ότι δεν θα
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υπάρχει στρέβλωση ή περιορισμός του ανταγωνισμού,
να ενθαρρύνουν αποδοτικές επενδύσεις στις υποδομές,
να προάγουν την καινοτομία και να ενθαρρύνουν την
αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των ραδιοσυχνο−
τήτων και των πόρων αριθμοδότησης.»
1.19 Ειδικότερα, και αναφορικά με την ανωτέρω δια−
κριτή αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε με−
μονωμένα κινητά δίκτυα, η ΕΕΤΤ καλούμενη να ορίσει
και να αναλύσει τη σχετική ως άνω αγορά χονδρικής,
ερείδεται σε και εφαρμόζει, στο πλαίσιο της παρού−
σης, την υπ’ αριθ. 2009/396/ΕΚ Σύσταση της Επιτρο−
πής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών
τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Ratio
της ανωτέρω Σύστασης αποτελεί η αντιμετώπιση της
υφιστάμενης έλλειψης εναρμόνισης στην εφαρμογή
αρχών λογιστικής κόστους σε αγορές τερματισμού. Η
ΕΕ θεωρεί ότι η εφαρμογή κοινής προσέγγισης στα
Κράτη Μέλη θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου
και τα κατάλληλα κίνητρα για δυνητικούς επενδυτές,
ενώ θα μειώσει επίσης το ρυθμιστικό φόρτο για τους
υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την
ανωτέρω Σύσταση, τα τέλη τερματισμού πρέπει να κα−
θορίζονται με βάση τις δαπάνες ενός αποδοτικού φορέα
εκμετάλλευσης και να είναι συμμετρικά. Η αξιολόγηση
των αποδοτικών δαπανών πρέπει να βασίζεται σε τρέ−
χον κόστος και στη χρήση προσέγγισης από τα κάτω
προς τα επάνω με μοντέλα μακροπρόθεσμου οριακού
κόστους (LRIC) ως σχετική μέθοδο κόστους. Σχετικά
με το χρόνο εφαρμογής της Σύστασης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεωρεί ότι μια μεταβατική περίοδος έως την
31η Δεκεμβρίου 2012 είναι επαρκής ώστε οι ΕΡΑ να
εισαγάγουν το μοντέλο κόστους και οι φορείς εκμετάλ−
λευσης να προσαρμόσουν αναλόγως τα επιχειρηματικά
τους σχέδια, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την επιτακτι−
κή ανάγκη να εξασφαλιστεί για τους καταναλωτές το
μέγιστο όφελος όσον αφορά αποδοτικά κοστοστρεφή
τέλη τερματισμού. Παράλληλα, η Επιτροπή αναγνωρί−
ζει ότι μπορεί να απαιτηθεί κατ’ εξαίρεση πρόσθετη
μεταβατική περίοδος για την προετοιμασία του συνι−
στώμενου μοντέλου κόστους ειδικά για τις ΕΡΑ που
διαθέτουν περιορισμένους πόρους. Στις περιπτώσεις
αυτές, εφόσον μια ΕΡΑ είναι σε θέση να αποδείξει ότι
μια μέθοδος (π.χ. συγκριτική αξιολόγηση), διαφορετική
από το μοντέλο LRIC από τα κάτω προς τα επάνω
με βάση τις τρέχουσες δαπάνες, συνεπάγεται αποτε−
λέσματα που συμβαδίζουν με την παρούσα σύσταση
και παράγει αποδοτικά αποτελέσματα συμβατά με τα
αντίστοιχα σε μιαν ανταγωνιστική αγορά, θα μπορούσε
να εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού μεταβατικών
τιμών βασισμένων σε εναλλακτική προσέγγιση, έως την
1η Ιουλίου 2014. Κάθε τέτοιο αποτέλεσμα που προκύπτει
από εναλλακτικές τεχνολογίες δεν πρέπει να υπερβαίνει
το μέσο όρο των τελών τερματισμού που καθορίζονται
από τις ΕΡΑ που εφαρμόζουν τη συνιστώμενη μέθοδο
κοστολόγησης.
1.20 Ιστορικό – 2ος κύκλος ανάλυσης αγορών
1.20.1 Στo πλαίσιο του δεύτερου κύκλου ανάλυσης αγο−
ρών, η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/15−10−2008 (ΦΕΚ
2260/Β/05.11.2008), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει
των Εθνικών συνθηκών, υφίσταται μια διακριτή σχετι−
κή αγορά που περιλαμβάνει την παροχή Τερματισμού
Φωνητικών Κλήσεων ανά Μεμονωμένο Δίκτυο Κινητών
Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ όρισε μια διακριτή
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αγορά τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής της
εταιρείας «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» (εφε−
ξής Cosmote), μια διακριτή αγορά τερματισμού κλήσεων
στο δίκτυο κινητής της εταιρείας «Vodafone−Panafon
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής
Vodafone), και μια διακριτή αγορά τερματισμού κλήσεων
στο δίκτυο κινητής της εταιρείας «WIND Ελλάς Τηλεπι−
κοινωνίες Α.Ε.Β.Ε» (εφεξής Wind). Το γεωγραφικό εύρος
των σχετικών αγορών είναι η Ελληνική Επικράτεια.
1.20.2 Ακολούθως, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση του αντα−
γωνισμού επί των ορισθεισών αγορών και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι καθεμία από τις εταιρείες Vodafone,
Cosmote και Wind κατέχει Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στο δί−
κτυό της, δυνάμει της οποίας τους επιβλήθηκε μια σειρά
κατάλληλων και αναλογικών κανονιστικών υποχρεώσεων
οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:
i. Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης συγκε−
κριμένων ευκολιών δικτύου.
ii. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης.
iii. Υποχρέωση διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της
υποχρέωσης Δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς Δια−
σύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο.
iv. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, και
v. Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης.
1.20.3 Ειδικά για την υποχρέωση Ελέγχου τιμών και
Κοστολόγησης, η ΕΕΤΤ επέβαλε στους τρεις Παρόχους
Δικτύων Κινητής (ΠΔΚ) υποχρέωση κοστοστρεφούς
πρόσβασης. Η τιμή στόχου προσδιορίσθηκε με την
χρήση ενός μοντέλου μακροπρόθεσμου επαυξητικού
κόστους (ΜΕΚ − «LRIC») και επί τη βάσει ενός bottom up
υπολογισμού. Για την επίτευξη της τιμής στόχου η ΕΕΤΤ
επέβαλε µία σταδιακή πορεία (glide path) διάρκειας δύο
(2) ετών, αρχής γενομένης από την 01.01.2009, η οποία
περιελάμβανε δύο περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους
η κάθε μία που οδηγούσε σε τιµή−στόχο του ύψους
των 4,95 ευρωλεπτών για τους τρεις ΠΔΚ µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2011.
2 ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ−
ΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
2.1 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012
και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), όπως τροπο−
ποιηθείσες ισχύουν, τη «Νέα Σύσταση» Ε(2007) 5406, (OJ
L344/65, 28−12−2007), την υπ’ αριθ. 2009/396/ΕΚ Σύσταση
της Επιτροπής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των
τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών
καθώς και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής (2002/C 165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε σε
νέα διαδικασία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών
αγορών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες νομικές
και πραγματικές συνθήκες.
Εθνική Δημόσια Διαβούλευση
2.2 Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού της
αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη «Νέα Σύστα−
ση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 2009/396/
ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την κανονιστική
ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών
επικοινωνιών και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής,
κατέληξε στο αρχικό συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνι−

κών συνθηκών, εξακολουθούν να υφίστανται διακριτές
σχετικές αγορές που περιλαμβάνουν τον τερματισμό
(φωνητικών) κλήσεων ανά μεμονωμένο κινητό δίκτυο. Συ−
γκεκριμένα, η ΕΕΤΤ πρότεινε τον ορισμό μιας διακριτής
αγοράς τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής της
εταιρείας Cosmote, μιας διακριτής αγοράς τερματισμού
κλήσεων στο δίκτυο κινητής της εταιρείας Vodafone και
μιας διακριτής αγοράς τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο
κινητής της εταιρείας Wind. Το γεωγραφικό εύρος της
κάθε αγοράς, σύμφωνα με τα αρχικά συμπεράσματα της
ΕΕΤΤ, είναι η Ελληνική Επικράτεια.
2.3 Σε συνέχεια του ορισμού διακριτών σχετικών αγο−
ρών αναφορικά με τον Τερματισμό Φωνητικών Κλήσε−
ων σε Μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε
ανάλυση σχετικά με το εάν οι εν λόγω αγορές είναι
επαρκώς ανταγωνιστικές και συγκεκριμένα εάν κάποια
επιχείρηση ή επιχειρήσεις εξακολουθούν να κατέχουν
ΣΙΑ στις σχετικές αγορές. Προκειμένου να εκτιμήσει το
επίπεδο του ανταγωνισμού στις ορισθείσες σχετικές
αγορές και να εξετάσει την ύπαρξη ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε
υπόψη της μια σειρά κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων και των εξής: μερίδια αγοράς, ύπαρξη
φραγμών εισόδου και πιθανότητα δυνητικού ανταγω−
νισμού, ύπαρξη ή μη αντισταθμιστικής αγοραστικής
δύναμης, ισχύς επί των τιμών, ικανότητα των ΠΔΚ − εν
απουσία κανονιστικής ρύθμισης − να προβαίνουν σε
πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισμό σε σχέση
με τον Τερματισμό Κλήσεων σε μεμονωμένα Κινητά
Δίκτυα (όπως για παράδειγμα σε υπερβολική ή διακρι−
τική τιμολόγηση και συμπίεση τιμών), ιδιαίτερα ενόψει
των ιστορικών τάσεων των τελών τερματισμού και της
σύγκρισής τους σε διεθνές επίπεδο.
2.4 Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ
κατέληξε στο αρχικό συμπέρασμα ότι η αγορά Τερ−
ματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Κινητά
Δίκτυα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έλλειψη
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι οι εταιρείες
Vodafone, Cosmote και Wind εξακολουθούν να κατέ−
χουν Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις ορισθείσες σχετικές
αγορές.
2.5 Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εξέτασε την ανά−
γκη διατήρησης ή/ και τροποποίησης των κανονιστικών
υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στις κατέχουσες ΣΙΑ
στη σχετική αγορά τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό
τους εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο του
δεύτερου γύρου ανάλυσης αγορών (2008), και πρότεινε
τη διατήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις την τροπο−
ποίηση αυτών, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η
ΕΕΤΤ πρότεινε τη διατήρηση των κάτωθι κανονιστικών
υποχρεώσεων:
2.5.1 Υποχρέωση Παροχής πρόσβασης και χρήσης συ−
γκεκριμένων ευκολιών δικτύου
2.5.2 Υποχρέωση Μη Διακριτικής Μεταχείρισης
2.5.3 Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης
της υποχρέωσης Δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς
Διασύνδεσης (ΠΑ) με συγκεκριμένο ελάχιστο περιεχό−
μενο
2.5.4 Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού, και
2.5.5 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης
2.5.6 Ειδικά για την υποχρέωση ελέγχου τιμών και
κοστολόγησης, η ΕΕΤΤ αναφέρει τα εξής:
2.5.6.1 Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, μια μέθοδος τιμολόγησης η
οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος είναι η καταλληλότερη
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υποχρέωση που μπορεί να επιβληθεί στον τερματισμό
κλήσεων σε κινητά στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ
εξέφρασε την άποψη ότι τα τέλη τερματισμού πρέπει
να καθορίζονται με βάση τις δαπάνες ενός αποδοτικού
φορέα εκμετάλλευσης και να είναι συμμετρικά, σύμφω−
να και με τη Σύσταση της ΕΕ για τα τέλη τερματισμού.
Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ συμφωνεί με τη θέση της ΕΕ ότι η
αξιολόγηση των αποδοτικών δαπανών πρέπει να βασίζε−
ται σε τρέχον κόστος και στη χρήση προσέγγισης από
τα κάτω προς τα επάνω με μοντέλα μακροπρόθεσμου
οριακού κόστους (LRIC) ως σχετική μέθοδος κόστους.
2.5.6.2 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ έχει ξεκινήσει το
έργο τροποποίησης του κοστολογικού μοντέλου του
δεύτερου κύκλου ανάλυσης της υπό εξέτασης αγοράς
ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός συμμετρι−
κών τελών τερματισμού που θα βασίζονται στο κόστος
ενός ενιαίου, αποτελεσματικού παρόχου με σκοπό τον
υπολογισμό του «καθαρά επαυξητικού» κόστους τερμα−
τισμού φωνητικών κλήσεων εξαιρώντας τα κοινά κόστη
(π.χ. εμπορικές κοινές δαπάνες, κλπ). Παράλληλα θα
εξετάζεται η δυνατότητα συμμετρικής μείωσης των
τελών τερματισμού προτείνοντας συγκεκριμένη στα−
διακή πορεία μείωσης τους (glide path) σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του ως άνω κοστολογικού μοντέλου. Στο
συγκεκριμένο έργο η ΕΕΤΤ χρησιμοποιεί τις υπηρεσί−
ες εξωτερικού συμβούλου, όπως αυτές καθορίζονται
δυνάμει της υπ’ αριθ. Σ13/10.04.2012 Σύμβασης για την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την
«Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. για την τροποποίηση τεχνο−
οικονομικού μοντέλου (LRIC Bottom−Up) υπολογισμού
τελών τερματισμού σε κινητά δίκτυα»».
2.5.6.3 Δεδομένης όμως της θέσης της ΕΕ ότι η ει−
σαγωγή του νέου μοντέλου κόστους πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, η ΕΕΤΤ θε−
ώρησε εύλογο και αναλογικό να εφαρμόσει τη μέθοδο
της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) μέχρις
ότου ολοκληρωθεί το έργο τροποποίησης του μοντέ−
λου, όπως προβλέπεται και στην ανωτέρω Σύσταση. Για
την εφαρμογή της μεθόδου benchmarking, η ΕΕΤΤ έλαβε
υπόψη της τις χώρες Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ολλανδία.
2.5.6.4 Η ΕΕΤΤ πρότεινε αρχικά τη διάρθρωση της επι−
βληθείσας υποχρέωσης ελέγχου τιμών, όπου για κάθε
περίοδο ορίζεται μια ανώτατη τιμή για τα τέλη τερμα−
τισμού. Το αρχικά προτεινόμενο σχήμα μείωσης τιμών
είχε χρονική διάρκεια πέντε (5) μηνών, με αποτέλεσμα
να φτάνει τη τιμή στόχου την 1η Ιανουαρίου 2013.
2.6 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού
πλαισίου και ιδίως το άρθρο 6 και 7 της Οδηγίας Πλαί−
σιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ενιαία εθνική δημόσια διαβούλευ−
ση τόσο για τον ορισμό της σχετικής αγοράς, όσο και
για την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε
αυτή καθώς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρε−
ώσεις (ΑΠ ΕΕΤΤ 646/04/05−04−2012), η οποία διήρκεσε
από την 6η−04−2012 έως και την 14η−05−2012.
2.7 Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό−
ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα−
λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των
παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 656/04/12−06−2012).
Κοινοποίηση στην ΕΕ και στο BEREC
2.8 Παράλληλα η ΕΕΤΤ προχώρησε στις 13−06−2012
σε κοινοποίηση στην ΕΕ, το BEREC και τις ΕΡΑ των
λοιπών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
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Σχεδίου Μέτρων για το τρίτο γύρο ανάλυσης της αγο−
ράς τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα
(ΑΠ ΕΕΤΤ 656/05/12−06−2012), στο οποίο είχαν ληφθεί
υπόψη και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Δημόσια
Διαβούλευση.
2.9 Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του Σχε−
δίου Μέτρων το οποίο κοινοποίησε στην ΕΕ, μετέβαλ−
λε τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας υποχρέωσης
ελέγχου τιμών, και την επέκτεινε κατά τρεις (3) μήνες.
Το νέο προτεινόμενο σχήμα μείωσης τιμών έφτανε τη
τιμή στόχου την 1η Απριλίου 2013.
2.10 Στις 22 Ιουνίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ, με θέμα «Case No
EL/2012/1343: Voice call termination on individual mobile
networks, Request for information pursuant to Article 5(2)
of Directive 2002/21/EC», με την οποία ζητούσε συμπλη−
ρωματικές πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο Μέ−
τρων της ΕΕΤΤ για την αγορά τερματισμού κλήσεων
σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα.
2.11 Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3980/
Φ.960/27.06.12 επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή με θέμα «Reply on the request for information
pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC, Case No
EL/2012/1343: Voice call termination on individual mobile
networks, Request for information pursuant to Article 5(2)
of Directive 2002/21/EC», η ΕΕΤΤ παρείχε τις αιτηθείσες
συμπληρωματικές πληροφορίες.
2.12 Την 28.06.2012, η ΕΕΤΤ έλαβε αίτημα από την ΕΕ
μέσω email (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26567/12.07.2012) για την
πραγματοποίηση μιας τηλεδιάσκεψης με θέμα «Case
EL/2012/1343: Voice call termination on individual mobile
networks in Greece Request for information pursuant to
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC».
2.13 Στις 02.07.2012 πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη
κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής ζήτησαν διευκρινήσεις αναφορικά με
(i) τις υπηρεσίες Homezone, (ii) την συμπερίληψη ή μη
της Ολλανδίας στη μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης
που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ και (iii) την ημερομηνία
ολοκλήρωσης του μοντέλου pure Bottom Up LRIC.
2.14 Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απέστειλε σχε−
τική επιστολή (με αρ. πρωτ ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 3985/
Φ.960/02.07.12) με θέμα «Reply on the request for
information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC,
Case No EL/2012/1343: Voice call termination on individual
mobile networks, Request for information pursuant to
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC» στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην οποία παρείχε συμπληρωματικές πλη−
ροφορίες.
3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.1 Την 13.07.2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε
στην ΕΕΤΤ επιστολή με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26989/16.07.2012
με θέμα «Κοινοποίηση EL/2012/1343: Τερματισμός Κλή−
σεων σε μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα − Σχόλια σύμφωνα
με το Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC»,
με την οποία κάνει αποδεκτά τα προτεινόμενα από την
ΕΕΤΤ μέτρα, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ
τις παρατηρήσεις της επί του κοινοποιημένου Σχεδίου
Μέτρων οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
i. Η ΕΕ «παρατηρεί ότι το ΤΤΚ στόχος που προτείνει
η ΕΕΤΤ σύμφωνα με τη συγκριτική αξιολόγηση υπολο−
γίζεται με βάση τα τέλη βάσει του μοντέλου αμιγώς
BU−LRIC, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή χωρίς
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να έχουν ληφθεί υπόψη τα ΤΤΚ βάσει μοντέλου αμιγώς
BU−LRIC που εφαρμόζονται σήμερα στα κράτη μέλη.
Σχετικά με το θέμα αυτό η Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ
να ελέγξει αν τα προτεινόμενα τέλη αναφοράς αντι−
στοιχούν πράγματι στα τέλη βάσει του μοντέλου αμιγώς
BU− LRIC που καθορίζουν οι ΕΡΑ με τελικές αποφάσεις
στα αντίστοιχα κράτη−μέλη και, αν διαπιστωθούν απο−
κλίσεις, να διορθώσει τα τέλη αναφοράς».
ii. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ να τροπο−
ποιήσει τον μηχανισμό σταδιακής μείωσης κατά τρόπο
ώστε να καταλήγει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013
(προθεσμία εφαρμογής που προβλέπεται στη σύσταση
για τα τέλη τερματισμού) σε ΤΤΚ που αντιστοιχούν σε
τέλη βάσει του μοντέλου αμιγώς BU−LRIC. Εν πάση πε−
ριπτώσει, η Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ να οριστικοποιήσει
το οικείο μοντέλο αμιγώς BU−LRIC το ταχύτερο δυνατόν
εντός του 2012, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή
του ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013.
3.2 Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 της Οδηγίας Πλαίσιο,
όπως ισχύει, να λάβει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις
παρατηρήσεις των άλλων ΕΡΑ και της Επιτροπής και
εφόσον θεσπίσει το μέτρο να το κοινοποιήσει στην
Επιτροπή.
3.3 Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση της
ΕΕ (στοιχ. i της παρ. 3.1), και αφού εξέτασε την περί−
πτωση καθορισμού ΤΤΚ της Ολλανδίας, διαπιστώνει
τα ακόλουθα: To 2010, η OPTA (ΕΡΑ της Ολλανδίας)
κοινοποίησε στην ΕΕ Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με την
αγορά 7 σύμφωνα με το οποίο τα τέλη τερματισμού
προς κινητά και σταθερά δίκτυα υπολογίστηκαν βάση
ενός μοντέλου Bottom up pure LRIC σύμφωνα με τη
Σύσταση της ΕΕ.
Το 2011, το Ολλανδικό Διοικητικό Εφετείο Εμπορί−
ου και Βιομηχανίας (Dutch Trade and Industry Appeal
Tribunal) ακύρωσε την απόφαση της OPTA με την αιτι−
ολογία ότι η χρήση του μοντέλου Bottom Up LRIC είναι
δυσανάλογη (ανεξάρτητα από τη σχετική μη δεσμευτική
Σύστασης της ΕΕ) και επέβαλε στην OPTA να υιοθε−
τήσει ένα μοντέλο Bottom Up LRIC+ αντί ενός Bottom
Up pure LRIC.
Τον Ιανουάριο του 2012, η OPTA κοινοποίησε στην ΕΕ
εκ νέου τέλη τερματισμού προς κινητά και σταθερά δί−
κτυα τα οποία ήταν διπλάσια των αρχικών τελών βάση
ενός μοντέλου Bottom Up LRIC+.
Στις 13.06.2012 (ημερομηνία η οποία συμπίπτει με την
ημερομηνία Κοινοποίησης από την ΕΕΤΤ στην ΕΕ της
σχετικής αγοράς), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευ−
σε Σύσταση με θέμα «in accordance with Article 7a of
Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of
the Council of 7 March 2002 on a common regulatory
framework for electronic communications networks and
services (“Framework Directive”) in case NL/2012/1284:
call termination on individual public telephone networks
provided at a fixed location in the Netherlands and in Case
NL/2012/1285: Voice call termination on individual mobile
networks in the Netherlands” όπου αιτήθηκε από την
OPTA να τροποποιήσει ή να αποσύρει τα ρυθμιστικά
μέτρα αναφορικά με τον έλεγχο τιμών που αφορούν
τη τιμή στόχου που επιβλήθηκε στους παρόχους με
SMP στις αγορές τερματισμού κλήσεων προς κινητά και
σταθερά δίκτυα και να διασφαλίσει ότι η αποτίμηση του
αποδοτικού κόστους θα βασίζεται σε μια μεθοδολογία

pure BU LRIC δεδομένου ότι είναι η πιο κατάλληλη με−
θοδολογία για την ρύθμιση των τελών τερματισμού.
Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την Σύσταση της ΕΕ και
δεδομένου ότι η απόφαση της OPTA δε συνάδει με τη
Σύσταση της ΕΕ που αναφέρει ότι οι ΕΡΑ πρέπει να
υιοθετήσουν μια μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης βάση
του μέσου όρου των τελών τερματισμού των Κρατών
Μελών που έχουν υιοθετήσει την προτεινόμενη μεθοδο−
λογία κόστους pure BU LRIC (Σύσταση της ΕΕ σχετικά
με την Case NL/2012/1285 της 13ης Ιουνίου 2012), θεωρεί
ότι η εξαίρεση της Ολλανδίας από τη μέθοδο συγκρι−
τικής αξιολόγησης είναι απαραίτητη, στο πλαίσιο της
εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων
και ταυτόχρονα της ανάγκης συνεκτικής ρυθμιστικής
πρακτικής.
Η εξαίρεση της Ολλανδίας από τη μέθοδο της συγκρι−
τικής αξιολόγησης, επαναπροσδιορίζει την τιμή στόχο
των ΤΤΚ στα 1,01 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό (από τα
1,03 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό που είχε οριστεί στην
Κοινοποίηση).
3.4 Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την παρατή−
ρηση της ΕΕ (στοιχ. ii της παρ. 3.1) και στο πλαίσιο της
εξασφάλισης συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής κρίνει
ως επιτακτική την ανάγκη τροποποίησης του μηχανι−
σμού σταδιακής μείωσης κατά τρόπο ώστε να καταλήγει
ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε ΤΤΚ που αντιστοι−
χούν σε τέλη βάσει του μοντέλου αμιγώς BU−LRIC.
3.5 Βάσει των ανωτέρω τροποποιήσεων των παρ. 3.4
και 3.5, ο μηχανισμός σταδιακής μείωσης και η τιμή
στόχος των ΤΤΚ διαμορφώνονται ως εξής:
1/8/2012 − 16/10/2012
1/1/2013−
15/10/2012 − 31/12/2012
ΤΤΚ (c€/min)
4,95
3,60
2,30
1,01
3.6 Η παρούσα απόφαση βασίζεται στο Σχέδιο Μέ−
τρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό, την ανά−
λυση και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την αγορά
τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα,
όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των διαβουλεύ−
σεων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό (ΑΠ ΕΕΤΤ
646/04/05−04−2012) όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (ΑΠ
ΕΕΤΤ 656/05/12.06.12). Επιπρόσθετα, για την έκδοση της
παρούσας απόφασης, η ΕΕΤΤ έχει λάβει υπόψη της στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τις παρατηρήσεις της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 3.1 του παρόντος, καθώς και τα σχόλια
των παρόχων που συμμετείχαν στην εθνική δημόσια
διαβούλευση, αποφασίζει:
Α. Την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με
το κοινοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή, Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Ι. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών και
Γεωγραφικής Αγοράς:
1 Η ΕΕΤΤ ορίζει διακριτές αγορές χονδρικής για τον
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κάθε Παρό−
χου Δικτύου Κινητής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ορίζει
μια διακριτή αγορά τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο
κινητής της εταιρείας Cosmote, μια διακριτή αγορά τερ−
ματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής της εταιρείας
Vodafone και μια διακριτή αγορά τερματισμού κλήσεων
στο δίκτυο κινητής της εταιρείας Wind.
2 Το γεωγραφικό εύρος των σχετικών αγορών είναι
η Ελληνική Επικράτεια.
− 31/7/2012
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ΙΙ. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ («ΣΙΑ»)
στις ως άνω, υπό Ι. σχετικές αγορές
1 Η ΕΕΤΤ ορίζει:
1.1 Την εταιρεία Cosmote ως επιχείρηση ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην σχετι−
κή αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εν λόγω
εταιρείας
1.2 Την εταιρεία Vodafone ως επιχείρηση ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην σχε−
τική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εν λόγω
εταιρείας.
1.3 Την εταιρεία WIND ως επιχείρηση ηλεκτρονικών
επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην σχετική
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλή−
σεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εν λόγω
εταιρείας.
ΙΙΙ. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
1 Η EETT διατηρεί τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις που
ισχύουν δυνάμει του δεύτερου κύκλου ανάλυσης της
σχετικής αγοράς και των επιβληθέντων μέτρων, με την
εισαγωγή τροποποιήσεων όσον αφορά την υποχρέωση
πρόσβασης, την υποχρέωση διαφάνειας και την υπο−
χρέωση ελέγχου τιμών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παρούσα.
2 Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλει στις επιχειρήσεις ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών Cosmote, Vodafone και Wind οι
οποίες κρίθηκε ότι κατέχουν ΣΙΑ στην αγορά τερματι−
σμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής τους, τις
κάτωθι υποχρεώσεις:
2.1 Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδι−
κών Ευκολιών Δικτύου. Για την ενδυνάμωση της υποχρέ−
ωσης παροχής πρόσβασης επιβάλλεται η υποχρέωση
να διαπραγματεύεται κάθε ΠΔΚ με καλή πίστη και να
ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των παρόχων ανα−
φορικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, σύμφω−
να με τα αναφερόμενα στην Ενότητα «III. Κανονιστικές
Υποχρεώσεις – 3. Υποχρέωση Πρόσβασης και Χρήσης
ειδικών ευκολιών δικτύου» της παρούσας.
2.2 Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μετα−
χείρισης).
2.3 Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης
της υποχρέωσης δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς
Διασύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο. Για
την βελτιστοποίηση του ελέγχου συμμόρφωσης με την
επιβληθείσα υποχρέωση διαφάνειας, επιβάλλεται κάθε
ΠΔΚ να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, για κάθε σύμβαση που
υπογράφει για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυό τους,
τα στοιχεία της εν λόγω Σύμβασης (συμβαλλόμενα μέρη,
ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια σύμβασης) καθώς
και Δήλωση Συμμόρφωσης του περιεχομένου αυτής με
την εγκριθείσα Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Ενότητα «III. Κανονιστικές Υποχρε−
ώσεις – 5.Υποχρέωση Διαφάνειας» της παρούσας.
2.4 Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού.
2.5 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης με
την επιβολή σταδιακής σύγκλισης των τελών τερμα−
τισμού φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα κινητής, όπως
αυτά προκύπτουν με βάση μια benchmarking προσέγγιση
του σχετικού κόστους, προς μία συμμετρική μέση τιμή
στόχου η οποία επιτυγχάνεται την 1η Ιανουαρίου 2013
και η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως τιμή οροφής
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των ΤΤΚ μέχρι τον καθορισμό κοστοστρεφούς τέλους
τερματισμού από ένα μοντέλο pure LRIC με προσέγγιση
bottom up, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα
«III. Κανονιστικές Υποχρεώσεις – 7. Υποχρέωση Ελέγχου
Τιμών και Κοστολόγησης» της παρούσας.
3 Υποχρέωση Πρόσβασης και Χρήσης ειδικών ευκο−
λιών δικτύου
3.1 Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου, κάθε Πάροχος Δι−
κτύου Κινητής Τηλεφωνίας (ΠΔΚ) ο οποίος έχει ορισθεί
ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του φέρει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
3.1.1 Να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυό του (συμπερι−
λαμβανομένης της χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου) και
να ανταποκρίνεται σε κάθε γραπτό αίτημα που υποβάλ−
λεται από παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
3.1.2 Να διαπραγματεύεται με καλή πίστη με κάθε
πάροχο που αιτείται υπηρεσίες τερματισμού φωνητικών
κλήσεων.
3.1.3 Να μην ανακαλεί την ήδη χορηγηθείσα πρόσβα−
ση/διασύνδεση στο δίκτυο κινητής του.
3.1.4 Η παροχή πρόσβασης να λαμβάνει χώρα το συ−
ντομότερο δυνατό και να παρέχεται επί τη βάση δίκαιων
και εύλογων όρων, προϋποθέσεων και τελών που δύνα−
ται εκάστοτε να ορίζονται από την ΕΕΤΤ.
3.1.5 Να διαπραγματεύεται με καλή πίστη και να ικανο−
ποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των παρόχων αναφορικά
με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης.
4 Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μετα−
χείρισης)
4.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Αμεροληψίας, κάθε
ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσε−
ων στο δίκτυό του φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
4.1.1 Να μην μεταχειρίζεται άνισα τους πελάτες του
στην αγορά χονδρικής, σε θέματα πρόσβασης δικτύου
για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων.
4.1.2 Να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρί−
τους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με
τις παρεχόμενες για τις δικές του υπηρεσίες (λιανικό
άκρο) ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των συν−
δεδεμένων με αυτόν εταιριών.
5 Υποχρέωση Διαφάνειας
5.1 Αναφορικά με την υποχρέωση Διαφάνειας, κάθε
ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσε−
ων στο δίκτυό του φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
5.2 Υποχρεώσεις Δημοσίευσης
5.2.1 Να δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες που συ−
ντελούν στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς.
Συγκεκριμένα υποχρεούται να δημοσιεύει εμφανώς στην
ιστοσελίδα του και να ενημερώνει γραπτώς την ΕΕΤΤ
και όλους τους παρόχους με τους οποίους υφίσταται
συμφωνία διασύνδεσης για τις μεταβολές των τελών
για πρόσβαση στο δίκτυο πριν την εφαρμογή αυτών
και τα τέλη σχετικά με κάθε νέα υπηρεσία παροχής
πρόσβασης. Η ανωτέρω ενημέρωση πρέπει να γίνεται
τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή των τροπο−
ποιήσεων ή την εφαρμογή τελών για νέες υπηρεσίες
παροχής πρόσβασης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στο Κεφάλαιο Β της παρούσας. Ο ΠΔΚ δεν θα μπορεί να
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εφαρμόσει την μεταβολή των τελών πριν την προκαθο−
ρισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης
μεταβολής βάσει της αντίστοιχης δημοσίευσης.
Η δημοσίευση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
− Περιγραφή των υφιστάμενων τελών και των προ−
γραμματισμένων τελών για την πρόσβαση δικτύου
− Καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της
προτεινόμενης τροποποίησης ή της εφαρμογής τελών
για νέες υπηρεσίες παροχής πρόσβασης, η οποία δεν
δύναται να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες
από την κοινοποίηση στους παρόχους με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο Κεφάλαιο Β της παρούσας..
5.2.2 Να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ γραπτώς στοιχεία κίνη−
σης ανά δίμηνο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΤ.
5.3 Υποχρέωση δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς
Διασύνδεσης (ΠΑΔ) με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο
5.3.1 Κάθε ΠΔΚ που έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στη
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυό του, υποχρεούται να δημοσιεύει και
να κρατά επικαιροποιημένη Προσφορά Αναφοράς (ΠΑ)
όσον αφορά την διασύνδεση του δικτύου του με δίκτυα
παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
για την παροχή της υπηρεσίας τερματισμού φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυό του. Η εν λόγω ΠΑ πρέπει να είναι
επαρκώς αναλυτική ώστε να ανταποκρίνεται στις εύ−
λογες ανάγκες της αγοράς.
5.3.2 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ως άνω υποχρέωσής
του, ο ΠΔΚ οφείλει να δημοσιεύει πρόσθετες ειδικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τιμολογιακών πλη−
ροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, χαρακτηριστικών
δικτύου, όρων και προϋποθέσεων για την παροχή και
χρήση, και τιμές αναφορικά με τις υπάρχουσες και τις
όποιες καινούργιες υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων
σε τελικούς χρήστες.
5.3.3 Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα περιέχει κατ΄
ελάχιστο τα ακόλουθα:
1. Προϋποθέσεις και όρους για την υλοποίηση της
διασύνδεσης
2. Προϋποθέσεις και όρους για την υλοποίηση αιτημά−
των για χρήση ειδικών ευκολιών συμπεριλαμβανομένης
της συνεγκατάστασης
3. Τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά δικτύου
για την υλοποίηση της διασύνδεσης συμπεριλαμβανο−
μένων των σημείων διασύνδεσης
4. Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών και χρονοδια−
γραμμάτων για
i. Αρχική υλοποίηση διασύνδεσης
ii. Συνεγκατάσταση
iii. Δοκιμές και μετρήσεις
iv. Συντήρηση δικτύου
v. Προσδιορισμό και επιδιόρθωση βλαβών
vi. Υλοποίηση νέων ζεύξεων διασύνδεσης
vii. Επέκταση χωρητικότητας διασύνδεσης σε υφιστά−
μενες ζεύξεις διασύνδεσης
viii. Προβλέψεις κίνησης
5. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρε−
σιών (ποιότητα υπηρεσίας, τιμές κ.α), συμπεριλαμβανο−
μένης και της συνεγκατάστασης
6. Καθορισμός διαδικασιών χρεώσεων
7. Καθορισμός διαδικασιών επίλυσης διαφορών
8. Προϋποθέσεις και όροι Βασικής Συμφωνίας Επιπέ−
δου Υπηρεσιών (Basic SLA), συμπεριλαμβανομένου του

καθορισμού των ρητρών για καθυστέρηση παράδοσης
υπηρεσίας ή καθυστέρηση στην άρση βλάβης.
5.3.4 Οι εν λόγω υπηρεσίες θα προσφέρονται με τέτοι−
ον τρόπο έτσι ώστε οι πελάτες χονδρικής να μπορούν
να επιλέγουν μόνο τις υπηρεσίες που επιθυμούν.
5.3.5 Κάθε ΠΔΚ που έχει ορισθεί ως έχοντας ΣΙΑ στην
αγορά τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό του υποχρεού−
ται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, για κάθε σύμβαση που υπο−
γράφει για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυό του, τα
στοιχεία της εν λόγω Σύμβασης, (συμβαλλόμενα μέρη,
ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια σύμβασης) καθώς
και Δήλωση Συμμόρφωσης του περιεχομένου αυτής
με την εγκριθείσα Προσφορά Αναφοράς. Υποχρεούται
επίσης να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της,
κάθε σύμβαση καθώς επίσης και τις ‘πέραν του βασικού’
συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (“advanced” SLAs) που
συνάπτει επί τη βάσει εμπορικής συμφωνίας.
5.4 Δημοσίευση / επικαιροποίηση της Προσφοράς
Αναφοράς Διασύνδεσης
5.4.1 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς Διασύνδε−
σης (ΠΑΔ) θα πρέπει να επικαιροποιείται προκειμένου
να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, η ΠΑΔ των
ΠΔΚ θα αναθεωρείται είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της
ΕΕΤΤ, ή κατόπιν θεμελιωμένου αιτήματος από την πλευ−
ρά των ΠΔΚ ή άλλων παρόχων. Ειδικότερα:
(i) Για την περίπτωση όπου κάποιος ΠΔΚ ζητήσει ανα−
θεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης, η
ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις
της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε
στο πλαίσιο προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς
Αναφοράς Διασύνδεσης, θα εξετάσει εντός εύλογης
περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι κατάλ−
ληλες και αιτιολογημένες.
(ii) Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρη−
ση της Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης υποβάλ−
λεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν των ΠΔΚ), η
ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις
της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε
στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς
Αναφοράς Διασύνδεσης, θα εξετάσει εάν η Προσφο−
ρά Αναφοράς Διασύνδεσης χρήζει αναθεώρησης. Εάν
η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα
καλέσει τους ΠΔΚ να υποβάλουν αναθεωρημένη Προ−
σφορά Αναφοράς Διασύνδεσης, εντός συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που
απαιτούνται.
(iii) Τέλος, για την περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ, λαμβάνο−
ντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς,
κρίνει ότι απαιτείται αναθεώρηση της Προσφοράς Ανα−
φοράς Διασύνδεσης θα καλέσει τους ΠΔΚ να υποβά−
λουν αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, Διασύνδε−
σης εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα
με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται.
5.4.2 Η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει αλλαγές στην Προ−
σφορά Αναφοράς Διασύνδεσης για τερματισμό κλήσεων
σε δίκτυα κινητής, στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνει
ότι δικαιολογούνται τέτοιες τροποποιήσεις, σύμφωνα
με το άρθρο 50 παρ.1, περίπτωση α’, υποπερίπτωση αβ)
του Ν.4070/2012.
5.4.3 Στις περιπτώσεις εκείνες που το κρίνει κατάλλη−
λο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση
παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότη−
τα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις
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προτεινόμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προ−
σφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης οι οποίες δύνανται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην σχετική αγορά, σύμφω−
να με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 και το άρθρο 6 της
Οδηγίας Πλαίσιο, όπως ισχύει τροποποιηθείσα.
5.4.4 Σε κάθε περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη θα
έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να
προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις προτού η
αναθεωρημένη προσφορά αναφοράς τεθεί σε εφαρ−
μογή.
5.4.5 Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλει
η ΕΕΤΤ στους ΠΔΚ δεν διαφέρουν από τις υποχρε−
ώσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου
κύκλου ανάλυσης της σχετικής αγοράς, η ΕΕΤΤ δεν
θεωρεί αναγκαία την άμεση μετά τη δημοσίευση του
παρόντος επικαιροποίηση της Προσφοράς Αναφοράς
Διασύνδεσης.
5.4.6 Η ΠΑΔ (συμπεριλαμβανομένης της οποιαδήποτε
μεταγενέστερης τροποποίησης /αναθεώρησης αυτής)
δημοσιεύεται από τον κάθε ΠΔΚ κατά τρόπο διαφανή
και εύκολα προσβάσιμο στον δικτυακό του τόπο και
υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ. Η εν λόγω ΠΑ θεωρείται εγκρι−
θείσα και δύναται να εφαρμοσθεί αφού παρέλθουν εξή−
ντα (60) τουλάχιστον ημέρες από την υποβολή της στην
ΕΕΤΤ χωρίς την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ, άλλως
από την θέση σε ισχύ απόφασης της ΕΕΤΤ και σύμφωνα
με τους όρους αυτής. Μέσα στην ως άνω προθεσμία η
ΕΕΤΤ δύναται να εκκινήσει διαδικασία τροποποίησης
της υποβληθείσας ΠΑ, ενημερώνοντας εγγράφως σχε−
τικά τον ΠΔΚ. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή της
ΠΑ αναστέλλεται μέχρι τη λήψη απόφασης της ΕΕΤΤ
και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
6 Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού
Κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό του, φέρει την υποχρέωση να
εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό στη σχετική αγορά.
Η ΕΕΤΤ προτίθεται να δημοσιεύσει Κανονισμό εφαρ−
μογής υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους
ΠΔΚ που έχουν οριστεί ότι κατέχουν ΣΙΑ στην σχετι−
κή αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυό τους, στον οποίο θα αναλύονται
διεξοδικά το εύρος στοιχείων, οι αρχές του λογιστικού
διαχωρισμού και οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων
και αναφορών.
7 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης
7.1 Με την παρούσα επιβάλλεται σε κάθε ΠΔΚ ο οποίος
έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην αγορά για τον τερμα−
τισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, η υποχρέω−
ση ελέγχου τιμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα διάταξη:
7.2 Τα τέλη τερματισμού πρέπει να καθορίζονται με
βάση τις δαπάνες ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλ−
λευσης και να είναι συμμετρικά, ενώ η αξιολόγηση των
αποδοτικών δαπανών πρέπει να βασίζεται σε τρέχον
κόστος και στη χρήση προσέγγισης από τα κάτω προς
τα επάνω (bottom up) με μοντέλα μακροπρόθεσμου ορι−
ακού κόστους (LRIC) ως σχετική μέθοδος κόστους.
7.3 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ, την χρονική στιγμή δη−
μοσίευσης της παρούσης, υλοποιεί έργο τροποποίησης
του κοστολογικού μοντέλου του δεύτερου κύκλου ανά−
λυσης της αγοράς κατά το οποίο θα ορίζονται συμμε−
τρικά τέλη τερματισμού που θα βασίζονται στο κόστος
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ενός ενιαίου, αποτελεσματικού παρόχου με σκοπό τον
υπολογισμό του «καθαρά επαυξητικού» κόστους τερμα−
τισμού φωνητικών κλήσεων εξαιρώντας τα κοινά κόστη
(π.χ. εμπορικές κοινές δαπάνες, κλπ) και θα εξετάζεται
η δυνατότητα συμμετρικής μείωσης των τελών τερμα−
τισμού προτείνοντας συγκεκριμένη σταδιακή πορεία
μείωσης τους (glide path) σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του ως άνω κοστολογικού μοντέλου.
7.4 Δεδομένης της θέσης της ΕΕ σχετικά με το χρόνο
εφαρμογής των τιμών που προκύπτουν από το προανα−
φερθέν μοντέλο pure Bottom Up LRIC (BU−LRIC) όπως
ορίζεται στη Σύσταση, συγκεκριμένα ότι η εισαγωγή
του νέου μοντέλου κόστους πρέπει να έχει ολοκληρω−
θεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, η ΕΕΤΤ προέβη στην
εφαρμογή της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmarking), κατά τα οριζόμενα στη Σύσταση, για
τον υπολογισμό της τιμής των τελών τερματισμού, η
οποία θα ισχύσει μέχρις ότου ολοκληρωθεί το έργο
τροποποίησης του ως άνω μοντέλου.
7.5 Η ΕΕΤΤ προέβη στην εφαρμογή της μεθόδου συ−
γκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) βάση της μέσης
τιμής των τελών τερματισμού των Κρατών Μελών που
είχαν αναπτύξει και κοινοποιήσει στην ΕΕ το μοντέ−
λο pure BU LRIC που προβλέπεται στη Σύσταση. Στον
πίνακα 1, παρουσιάζονται τα Κράτη Μέλη που έχουν
αναπτύξει το μοντέλο και έχουν λάβει σχετικές τελικές
αποφάσεις για την εφαρμογή των ΤΤΚ που προκύπτουν
από το ανωτέρω μοντέλο, η αντίστοιχη τιμή στόχου
καθώς και η μέση τιμή τους.
Πίνακας 1: ΤΚΚ σε Κράτη Μέλη όπου έχουν εφαρμόσει
ένα μοντέλο pure BU−LRIC σύμφωνα με τη Σύσταση.
Χώρα Τιμή
ΤΤΚ (c€/min)
Βέλγιο
1,08
Γαλλία
0,8
Ηνωμένο Βασίλειο
0,81
Ισπανία
1,09
Ιταλία
0,98
Πορτογαλία
1,27
Μέσος Όρος/Τιμή Στόχος
1,01
7.6 Ειδικότερα, κάθε ΠΔΚ φέρει την υποχρέωση να
προβεί σε σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού
κλήσεων στο δίκτυό του προς την οριζόμενη, με την
παρούσα, τιμή στόχου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013,
ακολουθώντας την πορεία μείωσης (glide path) που
περιγράφεται στην παρούσα διάταξη, όπως αυτή ανα−
παρίσταται στον Πίνακα 2:
Πίνακας 2: Μείωση τελών τερματισμού
1/8/2012−
16/10/2012−
1/1/2013−
15/10/2012
31/12/2012
ΤΤΚ (c€/min)
3,60
2,30
1,01
7.7 Ο μηχανισμός σταδιακής μείωσης (glide path) αποτε−
λείται από τρία (3) βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις
κατάλληλες προσαρμογές στην υπό ρύθμιση τιμή οροφής
και υλοποιούνται από τον κάθε ΠΔΚ, την 1η Αυγούστου
2012, την 16η Οκτωβρίου 2012 και την 1η Ιανουαρίου 2013,
αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των ως άνω περιόδων για
κάθε ΠΔΚ ο μέσος όρος των εσόδων τερματισμού φω−
νητικών κλήσεων του ΠΔΚ στο δίκτυο κινητής του, ανά
λεπτό, δεν δύναται να υπερβαίνει την τιμή οροφής της
αντίστοιχης περιόδου που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2,
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στον οποίο αναπαρίσταται η διάρθρωση της υποχρέω−
σης ελέγχου τιμών μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2013 για
κάθε έναν από τους ως άνω παρόχους.
7.8 Η εν λόγω τιμή στόχος θα εφαρμόζεται στην τιμή
τερματισμού φωνητικών κλήσεων, σταθμισμένη μεταξύ
κίνησης σε ώρες αιχμής και μη αιχμής, εφόσον γίνεται
η εν λόγω διάκριση και θα εφαρμόζεται στον τερματι−
σμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά δίκτυα ανεξαρτήτως
τεχνολογίας (δεύτερης (2G) ή τρίτης (3G ) γενιάς).
7.9 Μετά την 01−01−2013 και έως ότου υπάρξει νεότερη
απόφαση της ΕΕΤΤ, για κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί
ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής του, ο
μέσος όρος των εσόδων τερματισμού του ΠΔΚ ανά λεπτό
από τον τερματισμό στο δίκτυο κινητής του δεν δύναται
να υπερβαίνει την τιμή οροφής για την 1η/01/2013.
7.10 Δια της παρούσας ρυθμίζεται μόνο το μέσο τέλος
(που εκφράζεται ως ο λόγος των εσόδων τερματισμού
προς την κίνηση τερματισμού) προκειμένου να αξιολογεί−
ται η συμμόρφωση των ΠΔΚ με την επιβληθείσα υποχρέω−
ση για τις ενδιάμεσες υπό εξέταση περιόδους, καθώς και
για την περίοδο μετά το τελευταίο βήμα του μηχανισμού
σταδιακής μείωσης (glide path) της 1ης Ιανουαρίου 2013.
7.11 Προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι
μειώσεις τιμών και να παρέχει προειδοποίηση για οποι−
αδήποτε πιθανή αποτυχία συμμόρφωσης με τα βήματα
του ορισθέντος μηχανισμού σταδιακής μείωσης (glide
path), η ΕΕΤΤ δύναται, μεταξύ άλλων, να προβαίνει σε
διμηνιαίους ελέγχους των τελών. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την υποβολή πληροφοριών από
τους παρόχους σχετικά με τα έσοδα και την κίνηση των
εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, οι οποίες πληροφο−
ρίες θα παρέχονται εντός της ορισθείσας από την ΕΕΤΤ
προθεσμίας και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος. Στην περί−
πτωση όπου για την παροχή των αιτηθέντων στοιχείων,
απαιτείται οικονομική εκκαθάριση μεταξύ των παρόχων,
τότε θα αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μη εκκαθαρισμένα
στοιχεία το αργότερο εντός 10 ημερών από το τέλος
του υπό εξέταση διμήνου, εντός της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου, ενώ τα εκκαθαρισμένα στοιχεία
θα αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ το αργότερο τριάντα (30)
ημέρες μετά το τέλος του υπό εξέταση διμήνου.
7.12 Κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ
στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό
φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, απαγορεύεται να

επιβάλει ελάχιστη χρέωση ή τέλος αποκατάστασης κλή−
σεων στις χρεώσεις τερματισμού φωνητικών κλήσεων
σε κινητά δίκτυα.
7.13 Η ΕΕΤΤ μετά τον καθορισμό κοστοστρεφούς τέ−
λους τερματισμού από το προαναφερθέν μοντέλο, θα
εκδώσει άμεσα απόφαση με την οποία θα επικαιρο−
ποιεί την τιμή στόχου για τα τέλη τερματισμού, ώστε
να υπάρξει εναρμόνιση με το τέλος τερματισμού του
μοντέλου. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΤΤ θα κοινοποι−
ηθεί στην ΕΕ.
Β. Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις
Η τεθείσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5.2.1 της Ενότη−
τας ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α της παρούσας, προθεσμία στους
ΠΔΚ ενημέρωσης όλων των παρόχων με τους οποίους υφί−
σταται συμφωνία διασύνδεσης, των τριάντα (30) ημερών
πριν την εφαρμογή των τροποποιήσεων ή την εφαρμογή
τελών για νέες υπηρεσίες παροχής πρόσβασης, περιορί−
ζεται στις πέντε (5) πλήρεις ημέρες μόνο και αποκλειστικά
για την εφαρμογή του πρώτου βήματος του μηχανισμού
σταδιακής μείωσης (glide path) της 1ης Αυγούστου 2012.
Γ. Οι εταιρείες «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.», «Vodafone−Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιών» και «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.Β.Ε» ως επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
με Σημαντική Ισχύ στις σχετικές αγορές χονδρικής για
τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους,
καλούνται να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται με την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη απόφα−
σης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρού−
σας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.
Ε. Η ισχύς της παρούσας ξεκινά με τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις εταιρεί−
ες «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», «Vodafone−
Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών»,
και «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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