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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 498/046
Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε
Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορι−
σμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυ−
σης).
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006)
και ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α, ι και ιβ’ αυτού, καθώς
και τα άρθρα 16, 17 και 35 έως 45 αυτού,
β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο),
Επίσημη Εφημερίδα υπ’ αριθμ. L 108 της 24.4.2002 σ.
0033, (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 717/2007 (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32)), ιδίως δε
τα άρθρα 7, 15 και 16 αυτής,
γ. την υπ’ αριθμ. 2002/19/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 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), Επίσημη
Εφημερίδα υπ’ αριθμ. L 108 της 24.4.2002 σ. 0007 – 0020,
ιδίως το άρθρο 8 και τα άρθρα 9 έως 13 αυτής,
δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου
2007 «αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και
Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική
ρύθμιση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2002/21/ΕΚ Οδηγία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα
υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, 28.12.2007), (εφεξής
Νέα Σύσταση)
ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο−
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών (2002/C 165/0, OJ C165/6, 11.7.2002),

στ. τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις κοι−
νοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως
εκάστοτε ισχύει,
ζ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ: 392/17/22.6.2006 απόφαση «Ορι−
σμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Με−
μονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός
Επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτών» [ΦΕΚ 1016/Β/2006],
η. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ: 410/37/15.11.2006 απόφαση «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 392/17/22.6.2006 απόφασης της
ΕΕΤΤ κατά το μέρος που αυτή αφορά τα «Ελεγχόμενα
Τέλη» (R0, R1, R2) που προσδιορίστηκαν για την εφαρ−
μογή της σταδιακής μείωσης των τελών τερματισμού
στα δίκτυα των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας», [ΦΕΚ
1739/Β/2006],
θ. Την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ: 485/062/27.6.2008 απόφαση
με θέμα: «Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ
αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου
ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υπο−
χρεώσεις στην αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσε−
ων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα [ΑΓΟΡΑ 7 ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Ευρωπαϊκής Επιτροπής], σύμφωνα με το Άρθρο 7 της
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του ν.3431/2006 [ΦΕΚ
13/Α/3.2.2006]) και Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Δια−
βούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το ως άνω Μέτρο,
σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο
17 του ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006])»,
ι. τη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα από
4.7.2008 μέχρι και 4.8.2008 αναφορικά με τον Ορισμό,
την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προ−
τεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά τερ−
ματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά
δίκτυα,
ια. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 39148/16.7.2008 επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case
EL/2008/0786: Voice call termination on individual mobile
networks, Request for information pursuant to Article 5(2)
of Directive 2002/21/EC»,
ιβ. την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1888/Φ960/18.7.2008 επι−
στολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα
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« Reply on the request for information pursuant to CASE
EL/2008/0786: Voice Call Termination on individual mobile
networks, Request for information pursuant to Article 5(2)
of Directive 2002/21/EC »,
ιγ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42593/4.8.2008 επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG−Greffe (2008) D/204999) με
θέμα «Κοινοποίηση EL/2008/0786: Τερματισμός κλήσεων
σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα − Σχόλια σύμφωνα με το
Άρθρο 7 παράγραφος (3) της Οδηγίας 2002/21/EC»,
ιδ . την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42686/4.8.2008 απάντηση της
WIND Ελλάς επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά
με το προτεινόμενο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ για την
αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Αγορά 7),
ιε. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42774/5.8.2008 απάντηση της
Cosmote επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά
με το προτεινόμενο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ για την
αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Αγορά 7),
ιστ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42830/5.8.2008 απάντηση της
Vodafone επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά
με το προτεινόμενο σχέδιο μέτρων της ΕΕΤΤ για την
αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Αγορά 7),
ιζ. το υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 40562/22.7.2008 αίτημα –μεταξύ
άλλων− της εταιρείας WIND για παροχή πρόσβασης
σε στοιχεία φακέλου και αναστολής της δημόσιας δι−
αβούλευσης,
ιη. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 40558/22.7.2008 επιστολή της
εταιρείας Cosmote σχετικά με την μη συναίνεση της
εταιρείας να κοινοποιηθούν εμπιστευτικά στοιχεία
στους ανταγωνιστές της και την επιθυμία να της χο−
ρηγηθεί το επικαιροποιημένο μοντέλο,
ιθ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 40685/23.7.2008 επιστολή της
εταιρείας Vodafone σχετικά με την μη συναίνεση της
εταιρείας να κοινοποιηθούν εμπιστευτικά στοιχεία
στους ανταγωνιστές της και την επιθυμία να της χο−
ρηγηθεί το επικαιροποιημένο μοντέλο,
κ. το υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 36769/3.7.2008 αίτημα της εται−
ρείας WIND σχετικά με την παροχή του κοστολογικού
μοντέλου και άλλων στοιχείων,
κα. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1918/Φ960/14.8.2008
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρία COSMOTE σχετικά
με την παροχή πρόσβασης στο κοστολογικό μοντέλο
bottom up για τον υπολογισμό του κόστους τερματισμού
φωνητικών κλήσεων,
κβ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1919/Φ960/14.8.2008
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρία WIND σχετικά
με την παροχή πρόσβασης στο κοστολογικό μοντέλο
bottom up για τον υπολογισμό του κόστους τερματισμού
φωνητικών κλήσεων,
κγ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1920/Φ960/14.8.2008
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρία VODAFONE σχετι−
κά με την παροχή πρόσβασης στο κοστολογικό μοντέλο
bottom up για τον υπολογισμό του κόστους τερματισμού
φωνητικών κλήσεων,
κδ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 47418 / 9.9.2008 επιστολή της
εταιρείας Cosmote σχετικά με τα σχόλια της εταιρείας επί
του κοστολογικού μοντέλου bottom up για τον υπολογισμό
του κόστους τερματισμού φωνητικών κλήσεων,
κε. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 47318 /8.9.2008 επιστολή της
εταιρείας Vodafone σχετικά με τα σχόλια της εται−
ρείας επί του κοστολογικού μοντέλου bottom up για
τον υπολογισμό του κόστους τερματισμού φωνητικών
κλήσεων,

κστ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 47342/8.9.2008 επιστολή της
εταιρείας WIND σχετικά με τα σχόλια της εταιρείας επί
του κοστολογικού μοντέλου bottom up για τον υπολογι−
σμό του κόστους τερματισμού φωνητικών κλήσεων,
κζ. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΑΠ: 498/044/15.10.2008 απόφαση
«Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά
με το Σχέδιο Μέτρων για την αγορά τερματισμού κλήσε−
ων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα», η οποία διενεργήθηκε
μεταξύ 4 Ιουλίου και 4 Αυγούστου 2008,
κη. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 496 /071/23.9.2008 απόφαση
«Διαχείριση των σχολίων που κατέθεσαν οι Εταιρείες
Κινητής Τηλεφωνίας σχετικά με το κοστολογικό μοντέ−
λο LRIC BOTTOM UP στα πλαίσια του σχεδίου μέτρων
για την αγορά του τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε
μεμονωμένα κινητά δίκτυα (αγορά 7)»,
κθ. την με ημερομηνία 2.10.2008 υπ’αριθμ. 81/07Β Σύμ−
βαση Παροχής στην ΕΕΤΤ συμβουλευτικών υπηρεσι−
ών για το Έργο «Επέκταση της από 4.1.2008 (αρ. σύμβ.
81/2007) Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Εταιρείας
“Analysys Consulting Limited (Analysys Mason)” αφορώσης
την εκπόνηση του έργου: «Αναβάθμιση του μοντέλου
LRIC BOTTOM UP για τον υπολογισμό των κοστοστρε−
φών τελών τερματισμού για κλήσεις σε κινητά δίκτυα
(αγορά 16)» για την ανάθεση Συμπληρωματικών υπη−
ρεσιών» σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 496/071/23.9.2008
απόφασης της ΕΕΤΤ,
λ. το από 14.10.2008 (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 54075 /15.10.2008)
Παραδοτέο του αναδόχου του ως άνω (κθ) Έργου με
τίτλο «Report for EETT: Responses to comments on the
model submitted by the mobile operators»,
λα. την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 498/045/15.10.2008 απόφαση
«Απαντήσεις στα σχόλια των ΠΔΚ σχετικά με το κοστο−
λογικό μοντέλο bottom up LRIC βάσει του οποίου υπο−
λογίσθηκαν τα τέλη τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο
ΠΔΚ στα πλαίσια του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά
τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα»,
λβ. την υπ’ αριθμ. 14479/Φ.600/15.10.2008 Εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
λγ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού,
ΕΠΕΙΔΗ:
1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονι−
κών Επικοινωνιών1 το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) «Περί
1

Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονι−
στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω−
νιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την
πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007
«αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων 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 Υπηρε−
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε(2007) 5406], (OJ L344/65,
28.12.2007) («Νέα Σύσταση») και Κατευθυντήριες Γραμμές της
Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημα−
ντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανο−
νιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»).
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (εφε−
ξής ο νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυτού, η ΕΕΤΤ, βάσει
των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 περ. (α) του
Νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη
τις εθνικές συνθήκες − ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές
αγορές στην Ελληνική επικράτεια− ακολουθώντας τη
διαδικασία ορισμού αγορών που περιγράφεται στην
Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ» του ν. 3431/2006), τηρου−
μένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου νόμου (άρθρα 6
και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο).
1.2 Η Οδηγία Πλαίσιο και ο ν. 3431/2006 (άρθρα 35 και
37) ορίζουν περαιτέρω ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης
του ορισμού των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να
διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα−
γωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντή−
ριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονι−
κών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων
ρύθμιση [(Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28.12.2007)] (εφεξής
«Νέα Σύσταση»).
1.3 Βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 37 και του
άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β/2006),
καθώς και του άρθρου 16(4) της Οδηγίας Πλαίσιο, η
ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση του
ανταγωνισμού, ότι μια συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν
είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή
τις επιχειρήσεις με ΣΙΑ στην εν λόγω αγορά και επι−
βάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώ−
σεις που επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται
στην Οδηγία για την Πρόσβαση2 (δύναται να προτείνει
εναλλακτικά ή συμπληρωματικά και άλλες κανονιστικές
υποχρεώσεις, εφόσον θεωρούνται κατάλληλες3) ή δια−
τηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον
αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της
Οδηγίας για την Πρόσβαση και το ν. 3431/2000, η ΕΕΤΤ
υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρε−
ώσεις σε επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά
(ΣΙΑ)4 στις προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. Ειδικά
το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του ν. 3431/2006 ορίζει μεταξύ
άλλων ότι: «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς,
η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37,
μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλ−
λευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις
υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45…» «7. Οι υποχρε−
ώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο
είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις
αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με
τα άρθρα 16 και 17».
1.4 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 στοιχείο ιβ και το άρθρο
17 του ν. 3431/2006 (το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 6
της Οδηγίας Πρόσβασης), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβού−
λευση σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων
που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ΄
εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφε−
ρόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρα−
τηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
2

Βλέπε Άρθρο 8.
3
Βλέπε κατωτέρω ανάλυση για περισσότερες λεπτομέρειες.
4
Βλέπε σχετικά και παράγραφο 114 των Κατευθυντήριων Αρχών.
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1.5 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 ι και 16 (3) του ν. 3431/2006
(άρθρο 7 της Οδηγίας Πρόσβασης) «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ.,
κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το
άρθρο 17, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το
οποίο: (α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36
ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και (β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ
Κρατών −Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη
του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης
απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών
−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών
−Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του
άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική
απόφαση.».
1.6 Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, η διαδικασία ανά−
λυσης της αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 16 πρέπει να
ακολουθεί χρονικά τον ορισμό της σχετικής αγοράς, ο
οποίος λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατό μετά
την υιοθέτηση, ή τη μεταγενέστερη αναθεώρηση της
Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Σχετικές
Αγορές5. Κατά τον ορισμό των σχετικών αγορών και τη
διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισμού 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 Επιτρο−
πής.6
1.7 Σχετικά με τη συχνότητα της διαδικασίας ανάλυ−
σης αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) της Οδηγίας
2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο): «1. Το ταχύτερο
δυνατό μετά την έκδοση ή οιαδήποτε ενημέρωση της
Σύστασης, οι εθνικές κανονιστικές αρχές διεξάγουν
ανάλυση των σχετικών αγορών, λαμβάνοντας ιδιαι−
τέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη
μέλη διασφαλίζουν ότι η ανάλυση αυτή διεξάγεται, όπου
απαιτείται, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για τον
ανταγωνισμό».
1.8 Η συγκεκριμένη συνθήκη πληρείται δεδομένης
της έκδοσης νέας Σύστασης της Επιτροπής (Σύστα−
ση της 17ης Δεκεμβρίου 2007 «αναφορικά με σχετι−
κές Αγορές Προϊόντων 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
[κοινοποιηθείσα υπό τον υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5406, (OJ
L344/65, 28.12.2007)].
1.9 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος
3 και το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 3431/2006: «35. 3. Η διαδι−
κασία ανάλυσης της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον
ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης
του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρή−
σεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά
περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανο−
5
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ανάλυση της Αγοράς και την Εκτίμηση Σημαντικής Ισχύος,
ΕΕ 2002 C 165/3
6
Όπως παραπάνω υποσημείωση 1
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νιστικών υποχρεώσεων, διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ.
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια από την ολοκλήρωση
της προηγούμενης ανάλυσης».
«36. 1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται
εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ορί−
ζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες, που
επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη
τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες
Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρ−
χές του δικαίου του ανταγωνισμού.».
1.10 Στα πλαίσια της προηγούμενης ανάλυσης αγορών,
η ΕΕΤΤ, με την υπ’ αριθμ. 392/017/22.6.2006 απόφασή
της, δημοσιευθείσα στο τεύχος Β της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως υπ’ αριθμ. 1016, την 28.7.2006, όπως ισχύει
τροποποιηθείσα7, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει
των εθνικών συνθηκών, υφίσταται μια διακριτή σχετι−
κή αγορά που περιλαμβάνει την παροχή Τερματισμού
Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών
Επικοινωνιών με γεωγραφικό εύρος την Ελληνική Επι−
κράτεια, στην οποία οι εταιρείες Vodafone−Panafon Ανώ−
νυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών’, ‘Cosmote Κινη−
τές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.’ και η (τότε) ενιαία οικονομική
οντότητα ‘TIM Hellas A.E.B.E./Q−TELECOMMUNICATIONS’
(ήδη WIND) κατέχουν Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ), δυνάμει της
οποίας τους επιβλήθηκε μια σειρά κατάλληλων και ανα−
λογικών 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 για τις δρα−
στηριότητες των παρόχων με Σημαντική Ισχύ στην αγο−
ρά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα, και
v. Υποχρέωση ελέγχου τιμών.
1.11 Αναφορικά με τον έλεγχο τιμών, στα πλαίσια του
πρώτου γύρου ανάλυσης της αγοράς, η ΕΕΤΤ επέβαλε8
σε κάθε ΠΔΚ ο οποίος είχε ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό του (Cosmote, Vodafone, και
ΤΙΜ−Hellas/Q−Telecom), Υποχρέωση Ελέγχου τιμών και
Κοστολόγησης με τη μορφή υποχρέωσης κοστοστρε−
φούς πρόσβασης. Στα πλαίσια αυτά επιβλήθηκε η στα−
διακή μείωση των τελών τερματισμού έως το επίπεδο
του κόστους. Συγκεκριμένα:
− Σε κάθε οριζόμενο ως κατέχοντα ΣΙΑ στην σχετική
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλή−
σεων στο δίκτυό του, ΠΔΚ, επιβλήθηκε η υποχρέωση
μείωσης των τελών τερματισμού (effective rates) στο
δίκτυό του, σύμφωνα με μια σταδιακή πορεία (glide path)
διαρκείας δέκα (10) μηνών, αρχής γενομένης από την
7
Με την υπ’ αριθμ. της ΕΕΤΤ 410/037/15.11.2006, ΦΕΚ 1739/
Β/2006 απόφασης.
8
ΑΠ ΕΕΤΤ 392/017/2006 Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνη−
τικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών,
Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (ΦΕΚ 1016/Β/28.7.2006), όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 410/037/2006
(ΦΕΚ 1739/Β/29.11.2006).

01.8.2006, η οποία περιλάμβανε δύο (2) περιόδους διάρ−
κειας πέντε (5) μηνών η κάθε μία (A και Β περίοδος).
− Για κάθε ΠΔΚ τέθηκε μια τιμή−στόχος (C), η οποία
αντιστοιχεί στο κόστος του. Η τιμή στόχου προσδιορί−
σθηκε με την χρήση ενός μοντέλου μακροπρόθεσμου
επαυξητικού κόστους (ΜΕΚ − «LRIC») και επί τη βάσει
ενός bottom up υπολογισμού. Η διαδικασία μείωσης
περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές αποφάσεις της
ΕΕΤΤ.
1.12 Αναλυτικότερα, στον πρώτο γύρο ανάλυσης της
αγοράς, τα αποτελέσματα του οποίου κοινοποιήθη−
καν στην Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009, η ΕΕΤΤ όρισε
τους τέσσερις παρόχους δικτύων κινητής («Π.Δ.Κ») που
δραστηριοποιούνταν τότε στην Ελληνική αγορά – ήτοι
την Cosmote SA («Cosmote»), Vodafone−Panafon SA
(«Vodafone»), Stet Hellas SA («Telestet») και Info−Quest
(«Q−Telecom») − ως έχοντες σηµαντική ισχύ στις ορισθεί−
σες σχετικές αγορές («ΣIΑ»), αποτελούµενες από την
παροχή σε επίπεδο χονδρικής τερµατισµού κλήσεων
στα µεµονωµένα δίκτυά τους. Η ΕΕΤΤ πρότεινε την
εισαγωγή υποχρεώσεων µη−διακριτικής µεταχείρισης
(και ως προς τις κλήσεις µέσω GSM Gateways), πα−
ροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύ−
ου και διαφάνειας. Αναφορικά µε τον έλεγχο τιµών, η
ΕΕΤΤ πρότεινε την επιβολή µίας υποχρέωσης «ευλόγου
τιµής» για την Q−Telecom και µίας υποχρέωσης κο−
στοστρεφούς τιµολόγησης για τους υπόλοιπους Π.Δ.Κ,
η οποία συνίστατο σε µία σταδιακή πορεία µείωσης
(glide path) τριών χρόνων κατά την διάρκεια της οποί−
ας τα τέλη τερµατισµού θα έπρεπε να φτάσουν τα
επίπεδα−στόχους που θα καθορίζονταν κατ’ εφαρµογή
ενός µοντέλου Μακροπρόθεσµου Επαυξητικού Κόστους
(Long Run Incremental Cost, «LRIC») και επί τη βάσει ενός
bottom−up («BU») υπολογισµού. Η Επιτροπή στα σχόλιά
της επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου µέτρων προσκά−
λεσε την ΕΕΤΤ να επανεκτιµήσει την ηπιότητα της προ−
ταθείσας σταδιακής πορείας µείωσης και να επανεξετά−
σει την ανάγκη επιβολής µίας υποχρέωσης λογιστικού
διαχωρισµού, την άρση της υποχρέωσης µη−διακριτικής
µεταχείρισης ως προς τα GSM gateways καθώς και
την αναλογικότητα της µη−συµµετρικής εφαρµογής
των κανονιστικών υποχρεώσεων. Στην συνέχεια, η
ΕΕΤΤ κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα τροποποιηµένο
σχέδιο µέτρων9, προτείνοντας µία συντοµότερη σταδι−
ακή πορεία µείωσης και απαλείφοντας την υποχρέωση
αµεροληψίας αναφορικά µε τα GSM gateways. Τέλος,
το σχέδιο µέτρων επανα−κοινοποιήθηκε και εξετάστηκε
από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 200610, µετά από
την µεταφορά του Κοινοτικού Κανονιστικού Πλαισί−
ου στο εθνικό δίκαιο και την εξαγορά της Q−Telecom
από την Telestet, µετονοµασθείσας ως TIM Hellas
Telecommunications SA («TIM»). Αυτή η κοινοποίηση
διατήρησε τις ίδιες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις
εταιρίες Cosmote, Vodafone και ΤΙΜ. Στα θεσπισθέντα
τελικά µέτρα της11, η ΕΕΤΤ επέβαλε µία σταδιακή πορεία
(glide path) διάρκειας δέκα μηνών (10), αρχής γενομένης
9

Υπόθεση EL/2005/0178, SG−Greffe (2005) D/202613
Υπόθεση EL/2006/0392, SG−Greffe (2006) D/203020
11
ΑΠ ΕΕΤΤ 392/017/2006 Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητι−
κών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Κα−
θορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά
και Υποχρεώσεις αυτών (ΦΕΚ 1016/Β/28.7.2006), όπως ισχύει τρο−
ποποιηθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 410/037/2006 (ΦΕΚ 1739/Β/29.11.2006
10
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από την 01.8.2006, η οποία περιλάμβανε δύο περιόδους
διάρκειας πέντε (5) μηνών η κάθε μία (A και Β περίοδος)
που οδηγούσε σε τιµές−στόχους του ύψους των 10,67
ευρωλεπτών για την Cosmote, 10,71 ευρωλεπτών για
την Vodafone και 11,71 ευρωλεπτών για την ΤΙΜ µέχρι
την 1η Ιουνίου 2007.
1.13 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».
1.14 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’αριθμ. 16 της Σύστασης της Επιτροπής της
11ης Φεβρουαρίου 2003.
1.15 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.»
1.16 Περαιτέρω, σύμφωνα με το σημείο 18 του Προοι−
μίου της ως άνω Σύστασης: «Το γεγονός ότι η παρούσα
σύσταση προσδιορίζει τις αγορές προϊόντων και υπη−
ρεσιών 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 οδηγίες. Συγκεκριμέ−
να, 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 κα−
νονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι ενδεδειγμένες
και να βασίζονται στο χαρακτήρα του εντοπιζόμενου
προβλήματος, να είναι αναλογικές και αιτιολογημένες
σύμφωνα με τους στόχους της υπ’ αριθμ. 2002/21/ΕΚ
οδηγίας, και, συγκεκριμένα, να μεγιστοποιούν τα οφέ−
λη για τους καταναλωτές, να διασφαλίζουν ότι δεν θα
υπάρχει στρέβλωση ή περιορισμός του ανταγωνισμού,
να ενθαρρύνουν αποδοτικές επενδύσεις στις υποδομές,
να προάγουν την καινοτομία και να ενθαρρύνουν την
αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των ραδιοσυχνο−
τήτων και των πόρων αριθμοδότησης.»
2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟ−
ΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΙΝΗ−
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
2.1 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3431/2006
και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την
Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Νέα Σύστα−
ση» Ε(2007) 5406, (OJ L344/65, 28.12.2007) καθώς και τις
«Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2002/C 165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε σε νέα διαδικα−

32169

σία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών που
ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς,
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες νομικές και πραγ−
ματικές συνθήκες.
2.2 Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον
ορισμό και την ανάλυση αγορών, λαμβάνοντας ιδιαιτέ−
ρως υπόψη τη «Νέα Σύσταση» της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής, η ΕΕΤΤ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών
συνθηκών, εξακολουθεί να υφίσταται διακριτή σχετική
αγορά που περιλαμβάνει τον τερματισμό (φωνητικών)
κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα. Το γεωγραφικό
εύρος της κάθε αγοράς, σύμφωνα με τα 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, πιθανότητα
δυνητικού ανταγωνισμού, ύπαρξη ή μη αντισταθμιστικής
αγοραστικής δύναμης, η ικανότητα των ΠΔΚ−εν απουσία
κανονιστικής ρύθμισης−να προβαίνουν σε πρακτικές που
βλάπτουν τον ανταγωνισμό σε σχέση με τον Τερματι−
σμό Κλήσεων σε μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα (όπως για
παράδειγμα σε υπερβολική ή διακριτική τιμολόγηση
και συμπίεση τιμών), ιδιαίτερα ενόψει των ιστορικών
τάσεων των τελών τερματισμού και της σύγκρισής τους
σε διεθνές επίπεδο.
2.4 Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά Τερματισμού
Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελε−
σματικού ανταγωνισμού και ότι η εταιρεία ‘Vodafone−
Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών’
(εφεξής Vodafone−Panafon), η εταιρεία ‘Cosmote Κινητές
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.’ (εφεξής Cosmote) και η εταιρεία
WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε (εφεξής Wind)
εξακολουθούν να κατέχουν Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις
ορισθείσες σχετικές αγορές.
2.5 Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εξέτασε την ανάγκη
διατήρησης ή / και τροποποίησης των κανονιστικών
υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στις κατέχουσες ΣΙΑ
στη σχετική αγορά τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό
τους εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στα πλαίσια του
πρώτου γύρου ανάλυσης αγορών (2006) και πρότεινε
τη διατήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις την τροπο−
ποίηση αυτών, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα,
οι προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις περιλαμ−
βάνουν τις κάτωθι:
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. Ειδικότερα προτείνεται η ενίσχυση της ex ante
παρέμβασης ώστε να ενδυναμωθεί ο έλεγχος συμμόρ−
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φωσης με τις υποχρεώσεις διαφάνειας, μέσω της υπο−
βολής της ΠΑ για εκ των προτέρων έγκριση από την
ΕΕΤΤ, η οποία και θα μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις
στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι αυτές απαιτούνται
προς συμμόρφωση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις.
2.5.4 Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις δρα−
στηριότητες των παρόχων με Σημαντική Ισχύ στην αγο−
ρά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα, και
2.5.5 Υποχρέωση ελέγχου τιμών.
2.5.6.1 Αναφορικά με τον έλεγχο τιμών η ΕΕΤΤ έκρινε
ως εύλογο και αναλογικό να επιβάλλει κανονιστικά τη
διατήρηση της υποχρέωσης ελέγχου τιμών. Ειδικότερα,
η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι, μια μέθοδος τιμολόγησης η οποία
λαμβάνει υπόψη το κόστος είναι η καταλληλότερη υπο−
χρέωση που μπορεί να επιβληθεί στον τερματισμό κλή−
σεων σε κινητά στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά προέβη
σε επικαιροποίηση του κοστολογικού μοντέλου bottom
up που αναπτύχθηκε για την ΕΕΤΤ στα πλαίσια του
πρώτου γύρου ανάλυσης αγορών, λαμβάνοντας υπόψη
τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, προκειμένου
να υπολογίσει για κάθε ΠΔΚ το προκύπτον «κόστος»
τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του. Τα
κυριότερα σημεία επικαιροποίησης των αρχών και των
παραμέτρων του ως άνω μοντέλου περιγράφονται ανα−
λυτικά στο Κεφάλαιο 6 της Κοινοποίησης του Σχεδίου
Μέτρων (ΑΠ ΕΕΤΤ 485/062/27.6.2008).
2.5.6.2 Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόστη για τον τερ−
ματισμό των κλήσεων σε κινητά δίκτυα τα οποία προ−
κύπτουν από την εφαρμογή του ως άνω κοστολογικού
μοντέλου είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα ισχύοντα
ρυθμιζόμενα τέλη, σε συνδυασμό με την κοινοτική και
εθνική επιδίωξη για «συμμετρία» των τελών τερματισμού
φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα ΠΔΚ, η προτεινόμενη
μεθοδολογία ελέγχου τιμών /τιμολόγησης προβλέπει
ότι τα ρυθμιζόμενα τέλη τερματισμού κινητής θα πρέπει
να συγκλίνουν προς μία συμμετρική τιμή στόχου μέχρι
το έτος 2011. Η εν λόγω τιμή 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 αδιακρίτως
στον τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά δίκτυα
ανεξαρτήτως τεχνολογίας (δεύτερης 2G ή τρίτης γε−
νιάς 3G).
2.5.6.3 Δεδομένης της ανάγκης εξασφάλισης κανο−
νιστικής σταθερότητας στην αγορά, η ΕΕΤΤ πρότεινε
αρχικά στο κείμενο της Κοινοποίησης τη διάρθρωση
της επιβληθείσας υποχρέωσης ελέγχου τιμών για τη
χρονική περίοδο των τριών (3) επόμενων ετών, με τις
κατάλληλες προσαρμογές στην υπό ρύθμιση τιμή ορο−
φής την 15η Οκτωβρίου 2008 και εν συνεχεία την 1η
Ιανουαρίου 2009, την 1η Ιανουαρίου 2010 και την 1η
Ιανουαρίου 2011, αντίστοιχα.
2.5.6.4 Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη:
− Τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω
−μεταξύ άλλων− του αιτήματος των ΠΔΚ να τους κοι−
νοποιηθεί το εν λόγω κοστολογικό μοντέλο ώστε να
το σχολιάσουν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται
εμπιστευτικά στοιχεία του δικτύου τους στους άλλους
ΠΔΚ (γεγονός που ανάγκασε την ΕΕΤΤ να ζητήσει την
ανάπτυξη τριών ξεχωριστών μοντέλων από τον Ανάδοχο
του έργου),
− Το γεγονός ότι η μείωση των τελών τερματισμού

δύο (2) φορές εντός διαστήματος μικρότερου των δύο
(2) μηνών (Νοέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009), αφενός
θα έθετε ένα μη αναγκαίο και ενδεχομένως μη πλήρως
αναλογικό ρυθμιστικό βάρος στους παρόχους, αφετέ−
ρου είναι πολύ πιθανό να έθετε την αγορά σε κάποια
σύγχυση,
− το γεγονός ότι δεν διαφοροποιούνται οι τιμές στό−
χου καθώς επίσης και οι τιμές για τα επιμέρους βήματα
(1.1.2009, 1.1.2010),
− το γεγονός ότι, σύμφωνα με την επιβληθείσα υπο−
χρέωση διαφάνειας, οποιαδήποτε τιμολογιακή τροπο−
ποίηση για λόγους που αναλύονται στο κοινοποιημένο
Σχέδιο Μέτρων θα πρέπει να ανακοινώνεται ένα εύ−
λογο διάστημα και συγκεκριμένα τριάντα (30) ημέρες
πριν από την εφαρμογή της, έτσι ώστε να μπορούν τα
εμπλεκόμενα μέρη να να προσαρμόζουν την εμπορική
πολιτική τους,
η ΕΕΤΤ κρίνει ότι το προτεινόμενο glide path θα πρέ−
πει να τροποποιηθεί, αποκλειστικά αναφορικά με τον
αριθμό των βημάτων μείωσης. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ
θα επιβάλλει την ολοκλήρωση του glide path σε τρία
(3) βήματα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραλείποντας
το πρώτο βήμα (15 Οκτωβρίου 2008). Σημειώνεται ότι οι
τιμές για τα βήματα του glide path που αφορούν την 1η
Ιανουαρίου 2009, την 1η Ιανουαρίου 2010 και την 1η Ια−
νουαρίου 2011 (τιμή στόχου) παραμένουν αμετάβλητες.
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 διαβού−
λευση τόσο για τον ορισμό της σχετικής αγοράς, όσο
και για την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού
σε αυτή καθώς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υπο−
χρεώσεις (ΑΠ ΕΕΤΤ 485/062/27.6.2008), η οποία διήρκεσε
από την 4.7.2008 έως και την 4.8.2008.
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 498/044/15.10.2008)
3 Περαιτέρω η ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος των τριών
ΠΔΚ, τόσο αυτοτελώς, όσο και στα πλαίσια των σχολίων
που υπέβαλαν στην διεξαχθείσα δημόσια διαβούλευση
για την κοινοποίηση του κοστολογικού μοντέλου που
χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή του κόστους των
ΤΤΚ, ζήτησε τη συναίνεση των ΠΔΚ, για την κοινοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στο επιχει−
ρηματικό τους απόρρητο12. Εν συνεχεία, και δεδομένης
της άρνησης των δύο εξ αυτών, προέβη με τη βοήθεια
ειδικού συμβούλου στη δημιουργία τριών (3) μη εμπι−
στευτικών “εκδοχών” του ως άνω μοντέλου, τα οποία
κοινοποίησε στις αμέσως ενδιαφερόμενες εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες υπέβαλαν σχετικά σχόλια
και επί του κοινοποιηθέντος μοντέλου.
12
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3 του
ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και άλλες δι−
ατάξεις), όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, το δικαίωμα
πρόσβασης σε έγγραφα, κατά της παραγράφους 1 και 2 της
ως άνω διάταξης, δεν υφίσταται, μεταξύ άλλων, «αν παρα−
βλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές δι−
ατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 5, εδά−
φιο 4 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), το οποίο επιβάλλει
στην ΕΕΤΤ να μην αποκαλύπτει «οποιαδήποτε πληροφορία,
που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαί−
τερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επι−
χειρηματικές τους σχέσεις και τα στοιχεία κόστους τους».
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3.1 Η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις και επί των
κυριότερων σημείων των παρατηρήσεων των παρόχων
(ΑΠ ΕΕΤΤ 498/045/15.10.2008), κοινοποιηθείσες με επιμέ−
ρους επιστολές της ΕΕΤΤ προς κάθε ΠΔΚ.
3.2 Παράλληλα η ΕΕΤΤ προχώρησε στις 4.7.2008 σε
παράλληλη κοινοποίηση στην Ε.Ε. και τις ΕΡΑ των λοι−
πών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Σχεδί−
ου Μέτρων για το δεύτερο γύρο ανάλυσης της αγοράς
τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα (ΑΠ
ΕΕΤΤ 485/062/27.6.2008).
3.3 Στις 15 Ιουλίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ, με θέμα «Case No
EL/2008/0786: 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.
3.4 Με την υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 1888/
Φ.960/18.7.2008 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/ EL/2008/0786: 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.
3.5 Την 1.8.2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην
ΕΕΤΤ επιστολή υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 42593/4.8.2008 με θέμα
«Κοινοποίηση EL/2008/0786: Τερματισμός Κλήσεων σε
μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα − Σχόλια σύμφωνα με το
Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC», με
την οποία γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ τις παρατηρήσεις
της επί του κοινοποιημένου Σχεδίου Μέτρων οι οποίες
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Κοστολογικό Μοντέλο ενός Αποδοτικού παρόχου και
ανάγκη για μια ομοιόμορφη Ευρωπαϊκή προσέγγιση
Η Επιτροπή επεσήμανε τη σημασία της ρύθμισης των
τελών τερµατισµού µε βάση τα κόστη ενός αποδοτι−
κού παρόχου, σημειώνοντας σχετικά τους ρυθμιστικούς
στόχους του Κανονιστικού Πλαισίου, ιδιαίτερα ότι κάθε
µηχανισµός ανάκτησης κόστους ή µέθοδος τιµολόγησης
θα πρέπει να προάγει την οικονοµική απόδοση και το
βιώσιµο ανταγωνισµό και να µεγιστοποιεί το όφελος για
τους καταναλωτές. Με βάση αυτές τις αρχές, η Επιτρο−
πή, τόνισε −αναφερόμενη σε προηγούµενες υποθέσεις−
τη σηµασία της χρήσης από τα κοστολογικά µοντέλα
LRIC – π.χ. ως προς τα τέλη χρήσης φάσµατος− των
τρεχόντων κοστών ενός αποδοτικού παρόχου αντί των
ιστορικών κοστών, τα οποία –ιστορικά κόστη− κινδυ−
νεύουν να υπερεκτιµήσουν σηµαντικά τα προσήκοντα
κόστη. Σύμφωνα με την Επιτροπή, «πάροχοι οι οποίοι
αποζηµιώνονται µέσω των ρυθµιζόµενων τελών χον−
δρικής για τα πραγµατικά κόστη που έχουν επωµιστεί,
ενδεχοµένως να έχουν λιγότερα κίνητρα να αυξήσουν
την αποδοτικότητά τους και οι απορρέουσες αναπο−
δοτικότητες µπορεί να µετακυληθούν στους τελικούς
χρήστες µέσω υψηλότερων τιµών λιανικής.»
Περαιτέρω ανέφερε ως εξίσου σημαντικό για το σκο−
πό επίτευξης των στόχων του Πλαισίου που αναφέρθη−
καν, να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος επιµερισµός του
κόστους που έχει αναληφθεί αποδοτικά στην αντίστοιχη
υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «καθώς οι χονδρικές
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υπηρεσίες τερµατισµού κλήσεων σχετίζονται µε την
κίνηση, τα σχετικά κόστη που λαµβάνονται υπόψη για
την κοστολόγηση των τελών τερµατισµού είναι εξ’
ορισµού αυτά που μεταβάλλονται µε την αύξηση της
κίνησης του χονδρικού τερµατισµού κλήσεων, ήτοι τα
πρόσθετα κόστη που αναλαµβάνονται για την παροχή
της εν λόγω υπηρεσίας.»
Ενόψει των ανωτέρω και των εργασιών που λαμβά−
νουν χώρα από την ΟΕΡ13 και την Επιτροπή µε στόχο
την προώθηση µιας συνεκτικής μεθόδου για την ρύθ−
μιση των χονδρικών χρεώσεων τερµατισµού κλήσεων
σε κινητά τηλεφωνικά δίκτυα, η Επιτροπή κάλεσε την
ΕΕΤΤ «να αναθεωρήσει την ανάλυσή της όταν µία κοινή
προσέγγιση υιοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.»
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΕΤΤ,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 της Οδηγίας Πλαίσιο,
να λάβει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις παρατηρήσεις
των άλλων ΕΡΑ και της Επιτροπής και εφόσον θεσπίσει
το μέτρο να το κοινοποιήσει στην Επιτροπή.
4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
4.1 Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην αναλυτική
Απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό και την
ανάλυση της αγοράς για τον «Τερματισμό Κλήσεων σε
Μεμονωμένα Κινητά Δίκτυα», όπως αυτή διαμορφώθη−
κε στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η
ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (υπ’
αριθμ. ΕΕΤΤ 485/062/27.6.2008) καθώς επίσης και των
σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ
42593/4.8.2008 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(SG−Greffe (2008) D/204999) και ερμηνεύεται σύμφωνα
με τις εν λόγω Αποφάσεις.
4.2 Τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει της παρούσας
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και το άρθρο
16 παρ. 3 του ν. 3431/2006) και καταχωρήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπ’ αριθμ. EL/2008/0786.
4.3 Τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει της παρούσας
έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει
της από 1−8−2008 επιστολής της με θέμα «Κοινοποίηση
EL/2008/0786: Τερματισμός Κλήσεων σε μεμονωμένα
Κινητά Δίκτυα − Σχόλια σύμφωνα με το Άρθρο 7 πα−
ράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/EC». Με την εν λόγω
επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στην
ΕΕΤΤ ότι εγκρίνει το Κοινοποιημένο Σχέδιο Μέτρων και
ταυτόχρονα υποβάλλει και τις τελικές παρατηρήσεις
της επ’ αυτού.
4.4 Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης, η ΕΕΤΤ
έχει λάβει υπόψη τις στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις
ανωτέρω παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καθώς και τα σχόλια των παρόχων που συμμετείχαν
στην εθνική δημόσια διαβούλευση.
Αποφασίζει:
Α. Εκδίδει Απόφαση, σύμφωνα με το κοινοποιηθέν και
εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Μέτρων,
με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Ι. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών και
Γεωγραφικής Αγοράς:
1 Η ΕΕΤΤ ορίζει 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−
13
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ματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής της εταιρείας
Vodafone−Panafon, και μια διακριτή αγορά τερματισμού
κλήσεων στο δίκτυο κινητής της εταιρείας Wind.
2 Το γεωγραφικό εύρος των σχετικών αγορών είναι
η Ελληνική Επικράτεια.
ΙΙ. Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις ως
άνω, υπό Ι. Σχετικές Αγορές («ΣΙΑ»)
1 Η ΕΕΤΤ ορίζει:
1.1 Την εταιρεία Cosmote, ως επιχείρηση ηλεκτρονικών
επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ στην σχετική αγορά
χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εν λόγω εταιρείας
1.2 Την εταιρεία Vodafone−Panafon, ως επιχείρηση ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ 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 στην σχετική αγορά
χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εν λόγω εταιρείας.
ΙΙΙ. Κανονιστικές Υποχρεώσεις
1 Η EETT διατηρεί τις Κανονιστικές Υποχρεώσεις που
ισχύουν δυνάμει της προηγούμενης ανάλυσης της σχε−
τικής αγοράς και των προκύψαντων μέτρων, με την
εισαγωγή τροποποιήσεων όσον αφορά την υποχρέωση
διαφάνειας και την υποχρέωση ελέγχου τιμών, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παρούσα.
2 Στα πλαίσια αυτά επιβάλλει στις επιχειρήσεις ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών Cosmote, Vodafone−Panafon, και
WIND οι οποίες κρίθηκε ότι κατέχουν ΣΙΑ στην αγορά
τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής
τους, τις κάτωθι υποχρεώσεις:
2.1 Υποχρέωση Παροχής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδι−
κών Ευκολιών Δικτύου.
2.2 Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διακριτικής μετα−
χείρισης).
2.3 Υποχρέωση Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της
υποχρέωσης δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς Δια−
σύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο. Για την
ενδυνάμωση του ελέγχου συμμόρφωσης με την επιβλη−
θείσα υποχρέωση διαφάνειας, επιβάλλεται η ενίσχυση
της «ex ante» παρέμβασης της ΕΕΤΤ, με την εκ των
προτέρων έγκριση της προς δημοσίευση Προσφοράς
Αναφοράς των ΠΔΚ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
Ενότητα 5 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 (ΤΤΚ),
όπως αυτά προκύπτουν με βάση μια bottom up προ−
σέγγιση του σχετικού κόστους, προς μία συμμετρική
μέση τιμή στόχου η οποία επιτυγχάνεται την 1.1.2011
και η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως «τιμή οροφής»
των ΤΤΚ μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης από
την ΕΕΤΤ σχετικά.
3 Υποχρέωση Πρόσβασης και Χρήσης ειδικών ευκο−
λιών δικτύου
3.1 Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβα−
σης, κάθε Πάροχος Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (ΠΔΚ)
ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγο−
ρά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων
στο δίκτυό του φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
3.1.1 Κάθε Πάροχος Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (ΠΔΚ)
*02022600511080012*

ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγο−
ρά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων
στο δίκτυό του υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο
δίκτυό του (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών
ευκολιών δικτύου) και να ανταποκρίνεται σε κάθε γρα−
πτό αίτημα που υποβάλλεται από πρόσωπα που παρέ−
χουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3.1.2 Κάθε Πάροχος Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (ΠΔΚ)
ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγο−
ρά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων
στο δίκτυό του υποχρεούται να διαπραγματεύεται με
καλή πίστη με κάθε πάροχο που αιτείται υπηρεσίες τερ−
ματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής του.
3.1.3 Κάθε Πάροχος Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
(ΠΔΚ) ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχε−
τική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών
κλήσεων στο δίκτυό του υποχρεούται όπως μην ανα−
καλεί την ήδη χορηγηθείσα πρόσβαση/διασύνδεση στο
δίκτυο κινητής του.
3.1.4 Η παροχή πρόσβασης για την παροχή υπηρεσι−
ών τερματισμού φωνητικών κλήσεων στα δίκτυα των
παρόχων δικτύων κινητής θα πρέπει να λαμβάνει χώρα
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Η παροχή
πρόσβασης στο δίκτυο των παρόχων δικτύων κινητής
τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσιών διαφορετικών
από τις υπηρεσίες τερματισμού φωνητικών κλήσεων,
θα παρέχεται, το συντομότερο δυνατό και επί τη βάση
δίκαιων και ευλόγων όρων, προϋποθέσεων και τελών
καθώς και προϋποθέσεων και τελών που δύναται εκά−
στοτε να ορίζονται από την ΕΕΤΤ.
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 Υποχρεούται να μην μεταχειρίζεται άνισα τους πε−
λάτες του στην αγορά χονδρικής, σε θέματα πρόσβασης
δικτύου για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων.
4.1.2 Υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες και πληρο−
φορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδι−
ας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές του
υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των
συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών.
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 Δημοσιότητα
5.2.1 Κάθε πάροχος ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει
ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματι−
σμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, οφείλει να
δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες που συντελούν στη
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Συγκεκριμένα
υποχρεούται να δημοσιεύει τις μεταβολές των τελών
για πρόσβαση στο δίκτυο πριν την εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα, η δημοσίευση περιλαμβάνει την υποχρέω−
ση να προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση της ΕΕΤΤ και
όλων των παρόχων με τους οποίους υπάρχει συμφωνία
πρόσβασης δικτύου, για τις προγραμματισμένες τρο−
ποποιήσεις των τελών του για την παροχή υπηρεσιών
τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του και
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για τα τέλη σχετικά με κάθε νέα υπηρεσία παροχής
πρόσβασης και να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις
προγραμματισμένες τροποποιήσεις των τελών για την
πρόσβαση δικτύου, την ημερομηνία έναρξης ισχύος των
νέων τελών για την παροχή υπηρεσιών τερματισμού
φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του και για τις νέες
υπηρεσίες παροχής πρόσβασης.
5.2.2 Η δημοσίευση (ενημέρωση παρόχων / ΕΕΤΤ και
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΔΚ) πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή
των τροποποιήσεων ή την εφαρμογή τελών για νέες
υπηρεσίες παροχής πρόσβασης .
5.2.2.1 Η δημοσίευση περιλαμβάνει υποχρεωτικά
κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
(i) Περιγραφή των υφιστάμενων τελών και των νέων
τελών για την πρόσβαση δικτύου
(ii) Καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της
προτεινόμενης τροποποίησης ή της εφαρμογής τελών
για νέες υπηρεσίες παροχής πρόσβασης, σύμφωνα με
την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.
5.2.2.2 Κάθε πάροχος κατέχων σημαντική ισχύ στην
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό του δεν δύναται να εφαρμόσει
την μεταβολή των τελών πριν την προκαθορισμένη ημε−
ρομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης μεταβολής
βάσει της αντίστοιχης δημοσίευσης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.
5.2.3 Κάθε ΠΔΚ κατέχων σημαντική ισχύ στην σχετική
αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλή−
σεων στο δίκτυό του οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ
εγγράφως στοιχεία κίνησης ανά δίμηνο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας.
5.3 Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης
(ΠΑ) με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο
5.3.1 Κάθε ΠΔΚ που έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στη
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό του, υποχρεούται να δημοσι−
εύει και να κρατά ενήμερη Προσφορά Αναφοράς (ΠΑ)
όσον αφορά στη διασύνδεση για την πρόσβαση στο
δίκτυό του από τα δίκτυα παρόχων δημοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την παροχή της υπη−
ρεσίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων. Η εν λόγω
ΠΑ θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική ώστε να
ανταποκρίνεται στις εύλογες ανάγκες της αγοράς. Ει−
δικότερα στα πλαίσια της ως άνω υποχρέωσής του
κάθε ΠΔΚ θα δημοσιεύει και επιπρόσθετες ειδικές πλη−
ροφορίες, 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.
5.3.2 Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα περιέχει κατ΄
ελάχιστο τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα
Ι της παρούσας απόφασης.
5.4 Όροι αναφορικά με την δημοσίευση / επικαιροποί−
ηση της Προσφοράς Αναφοράς
5.4.1 Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει
να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις
ανάγκες της αγοράς, η ΠΑ των ΠΔΚ θα αναθεωρείται
είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ, ή κατόπιν θεμε−
λιωμένου αιτήματος από την πλευρά των ΠΔΚ.
Ειδικότερα:
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(i) Κάθε ΠΔΚ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την
(πρώτη) αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφω−
να με τους όρους της παρούσας Απόφασης της ΕΕΤΤ,
εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση της παρούσας
Απόφασης σε ισχύ.
(ii) Η ΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της οποιαδήποτε
μεταγενέστερης τροποποίησης /αναθεώρησης αυτής)
δημοσιεύεται από τον κάθε ΠΔΚ κατά τρόπο απολύτως
σαφή στον Δικτυακό του Τόπο και υποβάλλεται στην
ΕΕΤΤ. Η εν λόγω ΠΑ θεωρείται εγκριθείσα και δύναται
να εφαρμοσθεί μετά την πάροδο εξήντα (60) τουλάχι−
στον ημερών από την υποβολή της στην ΕΕΤΤ, χωρίς
την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ, άλλως από την θέση
σε ισχύ Απόφασης της ΕΕΤΤ επί της δημοσιευθείσας
Προσφοράς και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
(iii) Εντός της ως άνω προθεσμίας η ΕΕΤΤ δύναται να
εκκινήσει διαδικασία τροποποίησης της υποβληθείσας
ΠΑ, ενημερώνοντας εγγράφως σχετικά τον ΠΔΚ. Στην
περίπτωση αυτή η εφαρμογή της ΠΑ αναστέλλεται μέ−
χρι τη λήψη απόφασης της ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τους
όρους αυτής.
(iv) Η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει αλλαγές στην Προ−
σφορά Αναφοράς για τερματισμό κλήσεων σε δίκτυα
κινητής, στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνει ότι δι−
καιολογούνται τέτοιες τροποποιήσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 43 παρ.1, περίπτωση α, υποπερίπτωση ββ) του
ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β/2006).
(v) Στις περιπτώσεις εκείνες που το κρίνει κατάλλη−
λο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση
παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα
να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προ−
τεινόμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφο−
ράς Αναφοράς οι οποίες δύνανται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην σχετική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο
17 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Β/2006) και το άρθρο 6 της
Οδηγίας Πλαίσιο.
(vi) Σε κάθε περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη θα έχουν
ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να προβούν
στις απαραίτητες τροποποιήσεις προτού η αναθεωρη−
μένη προσφορά αναφοράς τεθεί σε εφαρμογή.
5.5 Κοινοποίηση Συμβάσεων ΠΔΚ για την παροχή
πρόσβασης στο δίκτυό τους / Κοινοποίηση ‘πέραν του
βασικού’ συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών (“advanced”
SLAs)
5.5.1 Κάθε ΠΔΚ που έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στη
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό του, υποχρεούται να υποβάλει
στην ΕΕΤΤ τις συμβάσεις που υπογράφει για την πα−
ροχή πρόσβασης στο δίκτυο κινητής του, προκειμένου
η ΕΕΤΤ να είναι σε θέση να ελέγξει ότι ακολουθείται η
Προσφορά Αναφοράς (ΠΑ) που έχει δημοσιεύσει, καθώς
επίσης και τις ‘πέραν του βασικού’ συμφωνίες επιπέδου
υπηρεσιών (“advanced” SLAs) τις οποίες τυχόν συνάπτει
επί τη βάσει εμπορικής συμφωνίας.
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, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες
λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες λογιστι−
κού ελέγχου.
7 Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης
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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 Ειδικότερα, κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι
κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερ−
ματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, (Cosmote,
Vodafone και WIND), φέρει την υποχρέωση να προβεί
σε σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού κλήσεων
στο δίκτυό του προς την οριζόμενη, με την παρούσα,
τιμή στόχου για το έτος 2011, ακολουθώντας την πορεία
μείωσης (glide path) που περιγράφεται στην παρούσα
διάταξη, όπως αυτή αναπαρίσταται στον Πίνακα 1:

Πάροχος
Cosmote

1.1.2009 –
31.12.2009

1.1.2010 –
31.12.2010

1.1.2011

0,0786

0,0624

0,0495

Vodafone

0,0786

0,0624

0,0495

Wind

0,0786

0,0624

0,0495

Πίνακας 1: Glide path ελέγχου τιμών σε Eυρώ, ανά
λεπτό
7.3 Το glide path αποτελείται από τρία (3) βήματα,
τα οποία περιλαμβάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές
στην υπό ρύθμιση τιμή οροφής και πρέπει να υλοποι−
ηθούν από τον κάθε ΠΔΚ, την 1η Ιανουαρίου 2009, την
1.1.2010 και την 1.1.2011, αντίστοιχα. Με το ως άνω glide
path ορίζονται συνολικά τρεις (3) περίοδοι, κατά τη
διάρκεια των οποίων για κάθε ΠΔΚ ο μέσος όρος των
εσόδων τερματισμού φωνητικών κλήσεων του ΠΔΚ στο
δίκτυο κινητής του, ανά λεπτό, δεν δύναται να υπερ−
βαίνει την τιμή οροφής της αντίστοιχης περιόδου που
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, στο οποίο αναπαρίσταται
η διάρθρωση της υποχρέωσης ελέγχου τιμών μέχρι και
το έτος 2011 για κάθε έναν από τους ως άνω παρόχους.
Σημειώνεται ότι η τιμή−στόχου για το έτος 2011 υπολο−
γίστηκε σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά παρουσιάζονται
ανωτέρω.
7.4 Μετά την 1.1.2011 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
1.1.2011.
7.5 Σε περίπτωση όπου υπάρχουν «ουσιώδεις αποκλί−
σεις» στις ετήσιες τιμές του πληθωρισμού14 σε σχέση με
τις προβλέψεις του πληθωρισμού που χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό των τιμών στο ως ανωτέρω glide
path, η ΕΕΤΤ, με σχετική Απόφασή της, θα τις αναθεωρεί
σε ετήσια βάση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του σχε−
τικού έτους, αποκλειστικά προκειμένου να λαμβάνονται
υπόψη οι ως άνω «ουσιώδεις αποκλίσεις».
7.6 Δια της παρούσας ρυθμίζεται μόνο το μέσο τέλος
14
EU's Projection for 2008 for Greece as of March 4, 2008 (Council
Opinion on the updated Stability Programme of Greece 2007−2010)

(που εκφράζεται ως ένα «out−turn ratio» ο λόγος των εσό−
δων τερματισμού προς την κίνηση τερματισμού) προκει−
μένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των ΠΔΚ με την
επιβληθείσα υποχρέωση για τις τρεις (3) υπό εξέταση
περιόδους (τρία (3) βήματα), καθώς και για την περίοδο
μετά το τελευταίο βήμα του glide path της 1.1.2011 και
έως ότου υπάρξει νεότερη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ.
Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή της συμμόρφωσης θα
γίνει συγκρίνοντας τη μέση χρέωση διασύνδεσης της
εκάστοτε υπό εξέταση περιόδου με τις ανώτατες τιμές
που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα.
7.7 Προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι
μειώσεις τιμών και να παρέχει προειδοποίηση για οποι−
αδήποτε πιθανή αποτυχία συμμόρφωσης με τα βήματα
της ορισθείσας σταδιακής πορείας μείωσης (glide path),
η ΕΕΤΤ δύναται, μεταξύ άλλων, να προβαίνει σε διμηνι−
αίους ελέγχους των τελών. Στα πλαίσια αυτά δύναται
να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους παρόχους
σχετικά με τα έσοδα και την κίνηση των εισερχόμενων
φωνητικών κλήσεων (που αφορούν σε δίκτυα 2ης και
3ης γενιάς, τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά τεχνο−
λογία), οι οποίες πληροφορίες θα παρέχονται εντός
της ορισθείσας από την ΕΕΤΤ προθεσμίας και πάντως
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών. Στην περίπτωση
όπου για την παροχή των αιτηθέντων στοιχείων, απαι−
τείται οικονομική εκκαθάριση μεταξύ των παρόχων, τότε
αυτά θα αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μη εκκαθαρισμένα
στοιχεία 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.
7.8 Κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ
στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φω−
νητικών κλήσεων στο δίκτυό του, (Cosmote, Vodafone
και WIND), απαγορεύεται να επιβάλει ελάχιστη χρέωση
ή τέλος αποκατάστασης κλήσεων στις χρεώσεις τερμα−
τισμού φωνητικών κλήσεων σε κινητά δίκτυα.
Β. Η «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», η
«Vodafone−Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπι−
κοινωνιών», και η εταιρεία «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, υπο−
χρεούνται να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται με την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Γ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη από−
φασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο
τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.
Δ. Σε συμμόρφωση με το από 1.8.2008 (υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ
42593/4.8.2008) Σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως επανεξετάσει την αναγκαι−
ότητα να αναθεωρήσει την ανάλυσή της όταν µία κοινή
προσέγγιση υιοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ε. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Παρούσας το ακόλουθο παράρτημα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Παράρτημα Ι
Ελάχιστο Υποχρεωτικό Περιεχόμενο Προσφοράς
Αναφοράς Διασύνδεσης (ΠΑ)
Τα κάτωθι στοιχεία συνιστούν τον κατάλογο με τα
ελάχιστα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμ−
βάνονται στην προς δημοσίευση ΠΑ των ΠΔΚ..
1. Προϋποθέσεις και όρου για την υλοποίηση της δι−
ασύνδεσης .
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 υφι−
στάμενες ζεύξεις διασύνδεσης.
(viii) Προβλέψεις κίνησης.
5. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρε−
σιών (ποιότητα υπηρεσίας, τιμές κ.α), συμπεριλαμβανο−
μένης και της συνεγκατάστασης
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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.
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα προσφέρονται με τέτοιον
τρόπο ώστε οι πελάτες χονδρικής να μπορούν να επι−
λέγουν μόνο τις υπηρεσίες που επιθυμούν
ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ζ. Η παρούσα απόφαση, καθώς και το παράρτημα
αυτής, να κοινοποιηθεί στις «Cosmote Κινητές Τηλεπι−
κοινωνίες Α.Ε.», «Vodafone−Panafon Ανώνυμη Ελληνική
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και «WIND Ελλάς Τηλεπι−
κοινωνίες Α.Ε.Β.Ε», ως επιχειρήσεις κατέχουσες ΣΙΑ στη
σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητι−
κών κλήσεων στο δίκτυό τους.
Η. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα αυ−
τής να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα
με το άρθρο 16 παρ.3 του ν. 3431/2006.
Η απόφαση αυτή, καθώς και το παράρτημα αυτής, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2008
Ο Πρόεδρος κ.α.α
Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02022600511080012*
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