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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το τροποποιηµένο Σχέδιο Μέτρων για την 

αγορά Τερµατισµού Κλήσεων σε Κινητά ∆ίκτυα, πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 

από 5 Μαΐου 2006 έως 5 Ιουνίου 2006 και βασίστηκε στο σχετικό κείµενο της ΕΕΤΤ. 

Στη δηµόσια διαβούλευση κατέθεσαν τις απόψεις τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

µορφή εννέα (9) συνολικά πάροχοι. Ο λεπτοµερής κατάλογος των συµµετεχόντων 

επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι. Από αυτούς η εταιρεία COSMOTE χαρακτήρισε το 

σύνολο των απαντήσεών της ως εµπιστευτικές.  

 

Οι κυριότερες παρατηρήσεις των ως άνω συµµετεχόντων  παρουσιάζονται κατωτέρω 

και ακολουθούν οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επί των παρατηρήσεων αυτών.  

Σελίδα 1 από 8  



 
 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

 

Αντιµετώπιση ΤΙΜ και Q-Telecom 

Ένας από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση δήλωσε ότι συµφωνεί µε 

την κοινή ρυθµιστική αντιµετώπιση των εταιρειών ΤΙΜ και Q-Telecom καθώς οι δύο 

αυτές εταιρείες αποτελούν πλέον µία οικονοµική οντότητα και επεσήµανε ότι θα 

πρέπει να τους επιβληθεί το ίδιο τέλος τερµατισµού. Ένας άλλος συµµετέχων 

δήλωσε ότι η Q-Telecom λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΤΙΜ, παρά την εξαγορά της 

από την TPG IV / APAX και τη θυγατρική της σχέση µε την ΤΙΜ και η εκδοχή της 

ΕΕΤΤ περί «ενιαίας οικονοµικής οντότητας» των εταιρειών Q-Telecom και ΤΙΜ είναι 

εσφαλµένη. Άλλος συµµετέχων επεσήµανε ότι η ΕΕΤΤ για να θεµελιώσει τη θέση της 

περί «ενιαίας οικονοµικής οντότητας» φέρει το βάρος αποδείξεως ανταγωνιστικών 

πρακτικών προερχοµένων από κοινού από την ΤΙΜ και την Q-Telecom διαφορετικά η 

θέση αυτή στερείται νοµικού ερείσµατος. 

 

Σχετικά µε την υποχρέωση δηµοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς 

Ένας από τους συµµετέχοντες δήλωσε ότι η επιβολή της δηµοσίευσης Προσφοράς 

Αναφοράς διασύνδεσης είναι µη αναγκαία και µη αναλογική, δεδοµένου ότι ο σκοπός 

που θα εξυπηρετούσε αυτή, εξυπηρετείται από ηπιότερα µέτρα.  

 

Άρση της απαγόρευσης επιβολής της ελάχιστης χρέωσης 

∆ύο από τους συµµετέχοντες εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους  ως προς την 

αναθεώρηση της θέσης της ΕΕΤΤ σχετικά µε το ζήτηµα της ελάχιστης χρέωσης. 

Ειδικότερα επεσήµαναν ότι  η άρση της απαγόρευσης επιβολής της ελάχιστης 

χρέωσης στην οποία προέβη η ΕΕΤΤ στην τελευταία της Κοινοποίηση προς την 

Κοινότητα, έρχεται σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ, όπως αυτά 

αναλύθηκαν στις προηγούµενες κοινοποιήσεις της και δεν παρέχεται σαφής 

αιτιολόγηση της αλλαγής αυτής. 

Σελίδα 2 από 8  



 
 

 

Ύψος τελών τερµατισµού 

Τρεις από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση επισηµαίνουν ότι έχει 

σηµειωθεί σηµαντική µείωση στα τέλη τερµατισµού στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια 

και ως εκ τούτου δεν ισχύει η διαπίστωση της ΕΕΤΤ ότι τα τέλη τερµατισµού σε 

κινητά στην Ελλάδα παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. 

 

∆ιάρκεια  glide path 

Τέσσερις από τους συµµετέχοντες εκφράζουν τη διαφωνία τους µε τη µείωση της 

διάρκειας του glide path. Ένας εξ αυτών προτείνει να επιβληθεί µικρότερης διάρκειας 

glide path σε παρόχους που απορροφούν µεγαλύτερη κίνηση τερµατισµού και 

προτείνει στην ΕΕΤΤ να ελέγξει τη συµµόρφωση των Π∆Κ κατά τη διάρκεια του glide 

path συνολικά, δηλαδή να πιστώσει στις ΕΚΤ εκείνες που θα χρεώσουν µέσο τέλος 

που θα υπολείπεται σηµαντικά του µέσου τέλους/οροφή (R1) του πρώτου εξαµήνου, 

το διαφυγόν αυτό έσοδο κατά το δεύτερο εξάµηνο, µε το να λάβει υπόψη τις εισροές 

των ΕΚΤ αθροιστικά και για τα δύο εξάµηνα. Έτερος εξ αυτών προτείνει να επιβληθεί 

µεγαλύτερης διάρκειας glide path στην εταιρεία µε τα υψηλότερα τέλη τερµατισµού.  

 

Τερµατισµός κλήσεων σε δίκτυα 3ης γενιάς 

Ένας από τους συµµετέχοντες προτείνει να εξαιρεθεί ο τερµατισµός κλήσεων σε 

κινητά δίκτυα 3ης γενιάς από τη ρύθµιση. Άλλος συµµετέχων επισηµαίνει ότι οι 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έχουν το περιθώριο να κάνουν χρήση των δικτύων 

3ης γενιάς για τερµατισµό όλων των φωνητικών κλήσεων µε πραγµατικό κόστος πολύ 

µικρό, το οποίο όµως δεν είναι εµφανές στα οικονοµικά στοιχεία που θα δηλώνουν 

στην ΕΕΤΤ για τους σκοπούς της άσκησης του ελέγχου τιµών αφού κατά τον 

προσδιορισµό των τελών τερµατισµού θα συνεχίζουν να λαµβάνουν υπόψη, µεταξύ 

άλλων στοιχείων, το κόστος για τερµατισµό κλήσεων σε δίκτυα 2ης γενιάς και όχι το 

πραγµατικό κόστος που προκύπτει από τερµατισµό κλήσεων σε δίκτυα 3ης γενιάς. 

 

Μελέτη σκοπιµότητας για την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων 

Σελίδα 3 από 8  



 
 

Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας (cost 

benefit analysis) για την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων στην εν λόγω αγορά.  

 

Χρονική σύµπτωση εθνικής διαβούλευσης και κοινοποίησης στην Ε.Ε. 

Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι η εθνική διαβούλευση δεν προηγείται, όπως 

απαιτείται, της κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά συµπίπτει χρονικά µε 

αυτή.  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

 

Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει καταρχάς ότι το Σχέδιο Μέτρων αναφορικά µε τον ορισµό, την 

ανάλυση και τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις στην αγορά τερµατισµού κλήσεων σε 

κινητά δίκτυα έχει ήδη αποτελέσει  αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης στην ελληνική 

αγορά δύο φορές. Όσον αφορά συνεπώς ζητήµατα που δεν έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο τροποποίησης από την ΕΕΤΤ (λ.χ. τερµατισµός κλήσεων σε δίκτυα 3ης 

γενιάς, µελέτη σκοπιµότητας για την επιβολή ρυθµιστικών υποχρεώσεων), η ΕΕΤΤ 

εµµένει στις αρχικές της θέσεις όπως αυτές περιγράφονται και στην τελευταία 

Κοινοποίηση της προς την Ε.Ε., η οποία δηµοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 

την 5η Μαΐου 2006.  

 

Σχετικά µε τα ζητήµατα της ρυθµιστικής αντιµετώπισης των ΤΙΜ / Q-Telecom, του 

ύψους των τελών τερµατισµού στην Ελλάδα, της άρσης της απαγόρευσης της 

ελάχιστης χρέωσης και της διάρκειας του glide path, η ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη της 

στο µέγιστο βαθµό τα από 7-5-2006  σχόλια της Ε.Ε. επισηµαίνει τα εξής: 

 

Όσον αφορά το θέµα της ρυθµιστικής αντιµετώπισης  των ΤΙΜ / Q-Telecom, η ΕΕΤΤ 

εξακολουθεί να θεωρεί ότι εξαιτίας της εξαγοράς της Q-Telecom από τη θυγατρική 

της ΤΙΜ, δεν υφίσταται πλέον λόγος διαφορετικής ρύθµισης της εταιρείας Q-Telecom. 

Σελίδα 4 από 8  



 
 

∆ιαφορετική ρύθµιση θα οδηγούσε σε οικονοµικές αναποτελεσµατικότητες και 

αποφυγή των ρυθµιστικών ελέγχων.  

 

Σχετικά µε το ύψος των τελών τερµατισµού στην Ελλάδα και τη διάρκεια του glide 

path, η ΕΕΤΤ συµφωνεί καταρχάς µε τις τελευταίες διαπιστώσεις της Ε.Ε. ότι επί του 

παρόντος τα τέλη τερµατισµού στην Ελλάδα (σε πραγµατικές αξίες) είναι υψηλότερα 

από τον ΕΕ15 σταθµισµένο µέσο όρο του 2005 για τους παρόχους µε ΣΙΑ. Επιπλέον, 

λαµβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της Ε.Ε., προτίθεται να εφαρµόσει µια µικρότερης 

διάρκειας σταδιακή πορεία (δέκα µήνες) ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες 

µειώσεις πριν τον Ιούνιο 2007.  

 

Αναφορικά µε το εγειρόµενο στη διαβούλευση ζήτηµα της  επιβολής ελάχιστης 

χρέωσης στον τερµατισµό κλήσεων σε κινητά δίκτυα, η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη 

τόσο τα σχόλια των συµµετεχόντων στην εθνική διαβούλευση όσο και τα σχετικά 

σχόλια της Ε.Ε., επαναξιολογεί τη θέση της και προτείνει την απαγόρευση ελάχιστης 

χρέωσης στον τερµατισµό κλήσεων σε κινητά δίκτυα µετά τη λήξη του glide path. 

 

Τέλος, σύµφωνα µε τα από 7-5-2006 σχόλια της Ε.Ε., η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι 

προτίθεται όπως εφαρµόσει και την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού καθότι 

κρίνεται ως καταλλήλως συµπληρωµατική στις άλλες προτεινόµενες υποχρεώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σελίδα 5 από 8  



 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

1 VIVODI 

2 TELLAS 

3 FORTHNET 

4 COSMOLINE 

5 TIM 

6 COSMOTE 

7 VODAFONE 

8 Q -TELECOM 

9 ALGONET 

 

Σελίδα 6 από 8  


