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Ι.- ΔΙΑΓΩΓΗ 

Α.- χκθσλα κε ηε ζεσξία θαη ηε κέρξη ζήκεξα δηακνξθσζείζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνινγία ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ε 

ex post πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη, θαη’ αξράο, πξνο απνθπγή θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ κία Δπηρείξεζε πνπ 

θαηέρεη εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά (ΙΑ) πνπ εμεηάδεηαη. Καη’ εμαίξεζε, ε επηβνιή ex ante θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κία Δπηρείξεζε κε ΙΑ 

γίλεηαη κφλν φηαλ δηαπηζησζεί φηη ε ex post πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ επαξθεί έηζη ψζηε απηφο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο. Γηα ην ιφγν απηφλ, ν ex ante έιεγρνο γίλεηαη ζε κε ψξηκεο αγνξέο κε πςεινχο θαη ηζρπξνχο θξαγκνχο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, 

νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε Δπηρείξεζε κε ΙΑ (incumbent). 

 

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ (ειεθηξνληθψλ πιένλ επηθνηλσληψλ), ε νπνία έηπρε ηδηαίηεξεο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο ππάξμεσο, θαηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο, ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΙΑ πνπ δξνχζαλ σο Κξαηηθά Μνλνπψιηα ζε 

θάζε ρψξα – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζεζπίζηεθε ην 2002, νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) θάζε ρψξαο κέινπο, είραλ 

ππνρξέσζε λα δηεξεπλήζνπλ ηελ χπαξμε ή φρη αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηεο ρψξαο ηνπο θαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη ε 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηηο εμειίμεηο ζε απηή ηελ αγνξά. Η αλάιπζε αγνξψλ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ ελ ιφγσ ζεζπηζζέληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ηδίσο κε ηελ Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 



ηεο 7
εο

 Μαξηίνπ 2002 «ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (Οδεγία Πιαίζην)».
1
 πγθεθξηκέλα 

νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ), φθεηιαλ λα πξνβνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ θαη λα νξηνζεηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

εζληθέο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, λα ηηο αλαιχζνπλ θαη λα εμεηάζνπλ εάλ ππάξρεη επαξθήο ή απνηειεζκαηηθφο 

αληαγσληζκφο (effective competition) επηβάιινληαο, ηξνπνπνηψληαο ή αίξνληαο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο 

αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. Καη’ επηηαγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηε χζηαζε 2003/311/EK
2
 κε 

ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ νη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ (ex 

ante) θαλνληζηηθή ξχζκηζε ηφζν ζε επίπεδν ιηαληθήο φζν θαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. 

 

Λφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Διιάδαο) κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζεζπίζηεθε ην 2002, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επαλεμέηαζε ηηο αγνξέο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη εμέδσζε ηε χζηαζε 2007/879/ΔΚ
3
, κε ηελ νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

αλσηέξσ 2003/311/ΔΚ χζηαζή ηεο. Με ηελ λεψηεξε απηή χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο 

νπνίεο επηβάιιεηαη ex ante θαλνληζηηθή ξχζκηζε απφ ζπλνιηθά 18 αγνξέο ζε 7 αγνξέο θαη εηδηθφηεξα νη αγνξέο ιηαληθήο κεηψζεθαλ απφ 7 ζε 1.
4
 

 

                                                 
 
1
 ΔΔΔΚ L 108 ηεο 24.4.2002, ζ. 33 επ.  

2
 χζηαζε Δπηηξνπήο ηεο 11

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2003 «γηα ηηο αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξύζκηζε 

ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/21/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ», ΔΔΔΚ L 114 ηεο 8.5.2003, ζ. 45 επ. 
3
 χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17

εο
 Γεθεκβξίνπ 2007 «αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ξύζκηο,ε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/21/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», ΔΔΔΚ L 344 ηεο 28.12.2007, ζ. 65 επ. 
4
 Η αηηηνινγία ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 2003/311/ΔΚ χζηαζεο κε ηελ ελ ιφγσ 2007/879/ΔΚ χζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο ηειεπηαίαο σο εμήο: «Σηόρνο θάζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα πξνθύςνπλ νθέιε γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο θαζηζηώληαο ηηο αγνξέο ιηαληθήο αληαγσληζηηθέο ζε δηαξθή βάζε. Ο 

νξηζκόο ησλ ζπλαθώλ αγνξώλ κπνξεί λα αιιάδεη – θαη όλησο αιιάδεη - ζπλ ησ ρξόλσ, θαζώο εμειίζζνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη κεηαβάιινληαη νη 

δπλαηόηεηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Δεδνκέλνπ όηη ε ζύζηαζε 2003/311/ΕΚ ηζρύεη πεξηζζόηεξν από ηέζζεξα ρξόληα, ελδείθλπηαη πιένλ λα αλαζεσξεζεί ε 

αξρηθή έθδνζε κε βάζε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Σπλεπώο, ε παξνύζα ζύζηαζε αληηθαζηζηά ηε ζύζηαζε 2003/311/ΕΚ ηεο Επηηξνπήο.» 



Με ηε χζηαζή ηεο 2007/879/ΔΚ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρσξεί ζηε δξαζηηθή άξζε ησλ ex ante θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ αγνξψλ (ρνλδξηθήο 

θαη ιηαληθήο) θαη εηδηθφηεξα ησλ αγνξψλ ιηαληθήο κε ην ζθεπηηθφ φηη: «Καλνληζηηθνί έιεγρνη επί ππεξεζηώλ ιηαληθήο επηβάιινληαη κόλν όηαλ νη εζληθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο θξίλνπλ όηη ζπλαθή κέηξα ρνλδξηθήο ή κέηξα πνπ αθνξνύλ ηελ επηινγή ή πξνεπηινγή θνξέα ζα απνηύρνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ γηα 

εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ θαη εθπιήξσζε ζηόρσλ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Παξεκβαίλνληαο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο, αθόκε θαη κε 

επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο ιηαληθήο, ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιύηεξν δπλαηό άλνηγκα ηεο αμηαθήο 

αιπζίδαο ζηνλ νκαιό αληαγσληζκό, ώζηε λα πξνθύπηεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα γηα ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνύζα ζύζηαζε 

πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο, ε ελδεδεηγκέλε θαλνληζηηθή ξύζκηζε ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζε αληηκεηώπηζε ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνύ 

αληαγσληζκνύ, ε νπνία είλαη εκθαλήο ζηηο αγνξέο ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή. Εάλ κηα εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή θαηαδείμεη όηη νη παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο 

ρνλδξηθήο απνδείρηεθαλ αλεπηηπρείο, ε ζρεηηθή αγνξά ιηαληθήο ελδέρεηαη λα είλαη επηδεθηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξύζκηζεο ππό ηνλ όξν όηη 

πιεξνύληαη ηα πξναλαθεξζέληα ηξία θξηηήξηα.» (βι. παξ. 15). Σα θξηηήξηα απηά, ηα νπνία πξέπεη λα πθίζηαληαη ζσξεπηηθά, είλαη (α) ε χπαξμε πςειψλ 

θαη ηζρπξψλ θξαγκψλ εηζφδνπ, (β) ε δνκή ηεο αγνξάο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη (γ) ε αλεπάξθεηα 

ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ex post πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. 

 

Οκνίσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, «όηαλ κία εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ζε κία αγνξά ο 

ανηαγωνιζμός είναι αποηελεζμαηικός, δεν θα επιβάλει ή δεν θα διαηηρήζει καμμία από ηις ζσγκεκριμένες κανονιζηικές σποτρεώζεις πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ή γεληθόηεξα ζην άξζξν απηό. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ήδε πθίζηαληαη θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο, 

θα πρέπει να καηαργήζει ασηές ηις σποτρεώζεις ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζρεηηθήο απηήο αγνξά». 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε επηβνιή απφ κία ΔΡΑ ex ante θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο (market 

analysis) βάζεη ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ex ante θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ.
5
 Δάλ, 

                                                 
5
 Βι θαη European Regulators Group (ERG) Report on Guidance on the application of the three criteria test 2008,  June 2008 θαη ERG Report on Transition from sector – specific 

regulation to competition law, October 2009: “… This means that in relation to imposing ex ante regulation for the markets not listed any more in this Recommendation, the NRAs 



ινηπφλ, ζε κία ζρεηηθή αγνξά δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα σο άλσ θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν αληαγσληζκφο είλαη απνηειεζκαηηθφο, 

ηφηε είηε ζηελ αγνξά απηή δελ πξέπεη λα ππάξμεη ex ante θαλνληζηηθή ξχζκηζε, είηε ε ππάξρνπζα θαλνληζηηθή ξχζκηζε πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ 

ΔΡΑ πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 

 

Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ν απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε εμάιεηςε νηαζδήπνηε θαλνληζηηθήο ππνρξέσζεο θαη ε ειεχζεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ βάζεη 

εκπνξηθψλ θαη κφλν φξσλ, πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ ν αληαγσληζκφο θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο,
6
 ηφηε ε ex ante θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

κίαο ζρεηηθήο αγνξάο πξέπεη λα θαηαξγεζεί, θαζφζνλ νη επηβιεζείζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ ζε 

κία κε ψξηκε αγνξά θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Όια απηά ζπλάγνληαη θαη απφ ηελ έλλνηα 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ex ante θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο ex post πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

H επηβνιή θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο κίαο ζρεηηθήο αγνξάο κε ηε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ησλ σο άλσ ηξηψλ θξηηεξίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ 

χζηαζε 2007/879/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δελ πξέπεη λα απνηειεί κία άζθεζε ζε κία κεκνλσκέλε ζρεηηθή αγνξά απνθνκκέλε απφ ηηο ινηπέο 

ζρεηηθέο αγνξέο, αιιά ηα θξηηήξηα απηά πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ. Γειαδή, πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαη νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε ζπλαθείο θαη επεξεαδφκελεο αγνξέο. Η ζπλνιηθή απηή αλάιπζε απνηειεί 

κέξνο ηεο νπζίαο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο σο άλσ χζηαζεο. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
should apply the three criteria test. Depending on each NRA‟s assessment, it is likely that certain markets of the Recommendation will be deregulated and that market not listed 

will be regulated. … One of those issues relates to the application of the three criteria test as a precondition for ex ante regulation of markets no longer included in the 

Recommendation. …”.   
6
 ERG Report on Transition from sector – specific regulation to competition law, October 2009: “…from a regulated environment to a purely commercial (non – regulated) 

environment. ….” 



πλεπψο, είηε ε επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, είηε ε θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ απφ ηηο ΔΡΑ πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζε κία αγνξά νη επηβιεζείζεο ήδε θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε κία άιιε ζπλαθή αγνξά, εθηηκψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θαλνληζηηθψλ απηψλ ππνρξεψζεσλ.
7
 Γηα ην ζθνπφ απηφλ, νη ΔΡΑ πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο εμήο νπζηαζηηθέο εξγαζίεο:  

- λα εθαξκφζνπλ ζσξεπηηθά ηα σο άλσ ηξία θξηηήξηα, 

- λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επάξθεηα ησλ επηβιεζεηζψλ θαλνληζηηθψλ  ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο 

- λα δηαζθαιίζνπλ έλα επαξθέο επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο θαη 

- λα επαγξππλνχλ σο πξνο ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο.
8
 

Σέινο δε, ζχκθσλα κε ην European Regulators Group (ERG) ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΔΡΑ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ πξνβαίλνπλ ζε ex 

ante ξχζκηζε ησλ δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, αθφκα θη εάλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παθέην απηφ θαη ξπζκηδφκελε ππεξεζία.
9
 ε πνιιέο, κάιηζηα, 

πεξηπηψζεηο, ε ex ante αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο (Margin Squeeze- MS) απνηειεί κέξνο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ 

ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο.
10

 

 

                                                 
7
 ERG Report on Transition from sector – specific regulation to competition law, October 2009: «... Prior to regulating a market (or, in the alternative, prior to deciding to de- 

regulate a market) NRAs must therefore take into full consideration the specific role that remedies in related markets may play. NRAs should assess for example the effectiveness 

of upstream obligations for the development of competition downstream, also taking into account the means by which introduction of higher or better capacities or qualities of the 

regulated upstream service, or the existence of an effective process for access to inputs, may assist in the development of competition even absent regulation in the downstream 

market. …”.  
8
 ERG Report on Transition from sector – specific regulation to competition law, October 2009: «... as they may assist NRAs in fulfilling essential tasks such as: - conducting the 

three criteria test, - ensuring the sufficiency of the wholesale remedies, - ensuring an adequate degree of retail market competition, - ongoing monitoring of markets, and, globally, 

monitoring the sustainability of effective competition. …”. 
9
 ERG Report on the Discussion on the application if margin squeeze tests to bundles, March 2009: “… Twelve NRAS (Austria, Croatia, Estonia, Germany, Greece, Ireland, Italy, 

Poland, Portugal, Slovenia, Spain and Turkey) in the sample have a procedure to perform an ex ante MS (Margin Squeeze) analysis in at least one retail market. The rest of the 

NRAs that responded stated that they analyze MS ex post. … These countries declare that this happens on a case by case basis – either when there is a complaint or when ex post 

there is an allegation of MS taking place. … Only five countries apply an ex ante MS analysis to bundled offers. Some of these countries assess the economic replicability of the 

whole bundle whilst others assess the replicability of a bundle component or both. …” 
10

 ERG Report on the Discussion on the application if margin squeeze tests to bundles, March 2009: “… In other cases the ex ante MS analysis is part of the wholesale price setting 

exercise – that is, it is a regulatory tool to directly address potential issues in relation to wholesale tariffs. …”. 



Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ - θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έηζη φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, επηβάιινληαη, θαη’ εμαίξεζε, ζε κία Δπηρείξεζε κε ΙΑ ex ante θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ζηηο ιηαληθέο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη (downstream retail market), κφλν φηαλ νη ήδε επηβιεζείζεο ζηελ ίδηα Δπηρείξεζε κε ΙΑ ex ante 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο (upstream wholesale market) δελ επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ. ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ δχν αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο, ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο. 

Η πξψηε εμ απηψλ εμεδφζε ην 1998 θαη ε δεχηεξε ην 2009. 

 

Θεσξνχκε φηη ε αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 1998 είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, θαζψο απηή εμεδφζε ζε ρξφλν θαηά 

ηνλ νπνίν δελ είρε αλαπηπρζεί ην πιήξεο θάζκα ησλ ξπζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο θαη κάιηζηα κε θαηά LRIC θνζηνζηξεθή ηηκνιφγηα 

(ππελζπκίδεηαη φηη ν Καλνληζκφο γηα ηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν εμεδφζε ην 2000). 

 

Με ηελ πάξνδν πνιιψλ εηψλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε ΔΔ εμέδσζε λέα αλαθνίλσζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 82 (ηε δεχηεξε απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνηλψζεηο, απηή ηνπ 2009), ε νπνία πξνζεγγίδεη ην δήηεκα κε ιηηφηεηα θαη ζαθήλεηα 

ιακβάλνληαο πξνθαλψο ππφςε ην γεγνλφο φηη φιεο νη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ φπνησλ πξντφλησλ ηνπ δεζπφδνληα 

Οξγαληζκνχ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ παξέρνληαη θνζηνζηξεθψο θαη κάιηζηα κε ηε κεζνδνινγία LRIC. Δηδηθφηεξα, ε αλαθνίλσζε απηή, πνπ 

εμεδφζε 11 ρξφληα κεηά ηελ αλαθεξφκελε ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ζην παξφλ ζεκείν, αλαθέξεη γηα ηε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ηηκψλ (ζεκ 80 ηεο 

αλαθνίλσζεο): 

 

‘… έλα πξντφλ, κία δεζπφδνπζα επηρείξεζε κπνξεί λα ην ρξεψλεη ζηελ αγνξά πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ (ζ.ζ. ζηε ρνλδξηθή) ζε ηηκή πνπ ζπγθξηλφκελε 

κε ηελ ηηκή πνπ ρξεψλεη ζηελ αγνξά επφκελνπ ζηαδίνπ (ζ.ζ. ζηε ιηαληθή), ελδέρεηαη λα κελ επηηξέπεη αθφκα θαη ζε έλαλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζηή λα έρεη εκπνξηθφ θέξδνο ζηελ αγνξά επφκελνπ ζηαδίνπ κε θάπνηα δηάξθεηα (επνλνκαδφκελε ‘ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο’). ηηο 



πεξηπηψζεηο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ην ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν ε Δπηηξνπή γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαζνξίζεη ηα έμνδα ελφο εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζηή είλαη ην ΜΜΔΚ (ζ.ζ. LRIC) ηνπ ηκήκαηνο αγνξάο επφκελνπ ζηαδίνπ (ζ.ζ. ηεο ιηαληθήο) ηεο νινθιεξσκέλεο 

δεζπφδνπζαο επηρείξεζεο. 

 

ε ππνζεκείσζε δε ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ε ΔΔ ζεκεηψλεη φηη ‘ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεκείν 

αλαθνξάο ην ΜΜΔΚ ελφο κε νινθιεξσκέλνπ αληαγσληζηή ζην επφκελν ζηάδην ηεο αγνξάο (ζ.ζ. ζηε ιηαληθή), γηα παξάδεηγκα, φηαλ δελ είλαη δπλαηφ 

λα δηαρσξηζζνχλ ηα έμνδα ηεο δεζπφδνπζαο επηρείξεζεο κεηαμχ πξάμεσλ πξνεγνχκελνπ (ζ.ζ. ηεο ρνλδξηθήο) θαη επφκελνπ (ζ.ζ. ηεο ιηαληθήο) 

ζηαδίνπ.’ 

 

Αθόκα θαη ζηελ ππνζεκείσζε (θαη παξόηη απηό ηππηθά δελ αθνξά ηνλ ΟΤΕ θαζώο ε ΕΕΤΤ καο έρεη ππνδείμεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζηηο Απνθάζεηο ηεο 

κεζνδνινγία θαζνξηζκνύ LRIC θόζηνπο ιηαληθήο ζηε βάζε ηνπ πιήξσο ειεγκέλνπ ΕΚΟΣ ΟΤΕ), ε ΕΕ παξαπέκπεη ζηνλ έιεγρν ηνπ LRIC θόζηνπο 

ιηαληθήο ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ, παξαθάκπηνληαο ηειείσο ηα όπνηα θόζηε δηθηύνπ (ρνλδξηθήο), ιακβάλνληαο θπζηνινγηθά ππόςε όηη ε ξύζκηζε ζην 

επίπεδν ηεο ρνλδξηθήο θέξεη όινπο ηνπο παξόρνπο ρσξίο αληαγσληζηηθό κεηνλέθηεκα (αλ όρη κε πιενλέθηεκα) έλαληη ηνπ δεζπόδνληνο παξόρνπ ζην 

επίπεδν απηό. 

 

Γελ ζεσξνχκε φηη ε αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 1998 είλαη ζθφπηκε, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία πνπ απηή απνθιίλεη απφ ηελ λεψηεξε αλαθνίλσζε επί 

ηνπ ζέκαηνο. Απηφ αθνξά εηδηθά ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε θχζε ησλ ειέγρσλ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πθίζηαληαη 

ξπζκηζκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε αλαθνίλσζε, ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ δελ είλαη απαξαίηεηνο θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε ζπκβαηφηεηα ή κε κίαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δεζπφδνληνο Οξγαληζκνχ είλαη ν έιεγρνο 

ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηα δηθά ηνπ LRIC θφζηε ιηαληθήο.  

 



Σα σο άλσ πηνζεηνχληαη θαη ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: «Καηεπζύλζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο θαηά ηνλ 

έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 82 ηεο ζπλζήθεο ΕΚ ζε θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απνθιεηζκνύ πνπ πηνζεηνύλ δεζπόδνπζεο επηρεηξήζεηο»
11

 (ζηε 

ζπλέρεηα Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ. γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. Δ.Δ.), φπνπ ζην Κεθάιαην Γ΄ («Σπκπεξηθνξά απνθιεηζκνύ κε βάζε ηηο ηηκέο»), 

παξ. 23 επ., αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: «23. … Ο έληνλνο αληαγσληζκόο σο πξνο ηηο ηηκέο είλαη ελ γέλεη επσθειήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα λα 

πξνιάβεη ηνλ αληηαληαγσληζηηθό απνθιεηζκό, ε Επηηξνπή ζα παξεκβαίλεη ζπλήζσο κόλν όηαλ ε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη ήδε παξαθσιύζεη ή είλαη ηθαλή 

λα παξαθσιύεη ηνλ αληαγσληζκό από άιιεο αληαγσληδόκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζεσξνύληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο κε ηε δεζπόδνπζα επηρείξεζε. 

…». 

- Η εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο ηελ 1.1.2001 κέρξη θαη ζήκεξα, απνδεηθλχεη φηη ε 

αγνξά απηή είλαη κία ψξηκε αγνξά, κέζα ζηελ νπνία νη ελαιιαθηηθνί ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη δξαζηεξηνπνηνχληαη επηηπρψο, φπσο πξνθχπηεη 

άιισζηε θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., αθνχ αγνξάδνληαο απφ ηελ Δηαηξεία καο ππεξεζίεο άκεζεο θαη έκκεζεο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ηηκέο ex 

ante ξπζκηζκέλεο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαη έρνληαο επηπιένλ θαη θζελφηεξε πξφζβαζε ζηα δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο σο ππνθαηάζηαηα ησλ 

ζηαζεξψλ δηθηχσλ, αληαγσλίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ Δηαηξεία καο ζε επίπεδν ιηαληθήο (downstream retail market) κε ην λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

ιηαληθήο κε αληίζηνηρα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξεο απφ εκάο ηηκέο, θαηέρνληαο κάιηζηα, γηα ην ιφγν απηφλ, ζεκαληηθά κεξίδηα ζηελ ελ ιφγσ 

ιηαληθή αγνξά πνπ έρνπλ απνζπάζεη απφ ηελ Δηαηξεία καο. Ιδηαίηεξα ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ δηάβξσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

ΟΣΔ ζηελ αγνξά ηδίσο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εγεζίαο ηηκψλ. Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο δεζπφδνπζαο ζέζεο είλαη ε 

αλεμαξηεζία έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ επηβνιή ηηκψλ (βι. ηελ Απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 3
εο

 Ινπιίνπ 1991, Τπφζεζε C- 

62/86, AKZO Chemie BV θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, παξ. 4 θαη 61, ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 20
εο

 Ινπλίνπ 2001, Τπφζεζε 

COMP/E – 2/36.041/PO – MICHELIN, παξ. 199 θαη ηελ σο άλσ Αλαθνίλσζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ, παξ. 29, ην νπνίν νθείιεη ε ΔΔΣΣ λα ιάβεη ππφςε θαη λα εμεηάζεη. Αλεμαξηεζία ζηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αληαγσληζηή ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα νξίδεη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά, ήηνη ζεκαίλεη 

θπξίσο ηε δπλαηφηεηα ελφο αληαγσληζηή λα θαζνξίδεη πξψηνο ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ λα ηηο αθνινπζήζνπλ. 
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 2009/ C 45/02, ΔΔΔΚ C 45 ηεο 24.2.2009, ζ. 7 επ. 



Μία επηρείξεζε πνπ απνιακβάλεη αλεμαξηεζία ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε κία ζρεηηθή αγνξά κπνξεί λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο, ρσξίο λα ράζεη πσιήζεηο. 

Δπνκέλσο, ε αλεμαξηεζία ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αληαγσληζηή απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θαηνρήο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ε 

αλεμαξηεζία απηή ηαπηίδεηαη θπξίσο κε ηελ πξσηνπνξία ζηελ επηβνιή ησλ ηηκψλ. 

 

 εκαζία ινηπφλ έρεη ε εμέηαζε  ησλ κεξηδίσλ  αγνξάο ησλ ινηπψλ αληαγσληζηψλ θαη ηε δηαθνξά ηνπο απφ ην ππνηηζέκελν δηθφ καο. (Τπφζεζε 

COMP/32.233- Wanadoo Interactive, παξ. 219, ηελ Απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 30
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2007, Τπφζεζε 

Σ- 340/2003, France Télécom θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ΓίΜΔΔ, 1/2007, ζει. 126 θαη 127, παξ. 109 ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ, Τπφζεζε COMP/ 38.784 –Telefνnica, παξ. 560 - 567 κε ηζηνξηθά ζηνηρεία πέληε (5) εηψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά, 2002/C 165/03, παξ. 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                [ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ]  



 

Η εμέιημε απηή ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα αληαγσλίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηελ Δηαηξεία καο ζε επίπεδν ιηαληθήο (downstream retail market) 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ex ante θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο 

ρνλδξηθήο (upstream wholesale market), πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζηελ Δηαηξεία 

καο, έρνπλ απνδεηρζεί επαξθείο, επηηπρείο θαη απνηειεζκαηηθέο, ρσξίο ε Δ.Δ.Σ.Σ. λα έρεη 

θαηαδείμεη ην αληίζεην έηζη ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε ex ante ξπζκηζηηθή παξέκβαζή ηεο επί 

ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ καο ζηε ιηαληθή αγνξά (downstream retail market), ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χζηαζε 2007/879/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνπκε αλσηέξσ. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ζεσξνχκε φηη δελ είλαη, νχηε αηηηνινγεκέλνο, νχηε αλαγθαίνο ν ex ante 

έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή/ θαη ζπλδπαζηηθψλ 

ππεξεζηψλ καο, βάζεη νηαζδήπνηε κεζνδνινγίαο θαη φηη κφλνλ ν ex post έιεγρνο απηψλ είλαη 

αλαγθαίνο θαη ν πιένλ επαξθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ψξηκε πιένλ αγνξά
12

 φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

 

 

ΙΙ.- ηελ πεξίπησζε δε πνπ θξηζεί, εάλ θαη ην αξλνχκεζα ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά, φηη είλαη 

ζθφπηκν λα επηβιεζεί ν ex ante έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

κεκνλσκέλσλ ή/ θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ καο, ηα ζρφιηά καο σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε 

απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. κεζνδνινγία, θαηά ηελ παξνχζα Γηαβνχιεπζε, είλαη ηα θάησζη: 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΑΙ 

ΣΗ ΓΟΜΗ ΣΟΤ 

 

Σν θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο δελ είλαη πιήξεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζην θείκελν 

πεξηιακβάλνληαη αξρέο  απφ ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ην κνληέιν αιιά φρη ην κνληέιν απηφ 

θαζ’ εαπηφ. Ο θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ ηνπ κνληέινπ δελ αξθεί γηα λα δψζεη εηθφλα σο πξνο 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ.  

 

Πεξαηηέξσ, ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη ε χπαξμε ελφο αξρείνπ 

excel ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη έλαο πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ησλ πξνο ππνβνιή 

                                                 
12

 Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ αγνξά είλαη ψξηκε πξνθχπηεη θαη απφ ην θείκελν ηεο ππφςε Γηαβνχιεπζεο ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. πνπ πξνηείλεηαη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη εζφδσλ ζην εμεηαδφκελν κνληέιν 

ειέγρνπ ζπκπίεζεο ηηκψλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη «νη ζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε 

πεξηπηώζεηο αγνξώλ κε ραξαθηεξηζηηθά σξίκαλζεο κε πξνβιεπόκελα έζνδα θαη θόζηε θαη ρακειά επίπεδα 

κεηαβιεηόηεηαο.» (βι. ζ. 18, παξ. 38). 



 

πξνγξακκάησλ καο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη κία θαη’ αξρήλ αίζζεζε ηνπ θαηά πφζνλ 

έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ‘πεξλάεη’ ή φρη ηνλ έιεγρν. Σν αξρείν απηφ είλαη ίζσο ην πιένλ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ, εληνχηνηο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαβνχιεπζε. Σν αξρείν 

απηφ θαζψο θαη ε θαηάιιειε εμήγεζε γηα φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ 

πξέπεη απαξαίηεηα λα καο θνηλνπνηεζνχλ πξηλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δπηζεκαίλεηαη ήδε 

φηη εάλ κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ απηνχ εμάγνληαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηά ηνπ 

LRIC θφζηνπο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ, είλαη ζαθέο φηη ζηελ νπζία δελ ζα αμηνπνηείηαη ε αξρή ηνπ 

εμίζνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ αιιά θάπνηα άιιε απζαίξεηε κεζνδνινγία ε νπνία κάιηζηα δελ 

ζα βαζίδεηαη ζηα κνλαδηθά απνιχησο ειεγκέλα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ, 

δειαδή απηά ηνπ ΔΚΟ ΟΣΔ.  

 

Με βάζε ηηο αξρέο ζε ζρέζε κε ηηο δηαβνπιεχζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην 

ηεο ΔΔ, πξέπεη λα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ηνπ κέηξνπ, θαη είλαη πξνθαλέο φηη ε 

παξνχζα δηαβνχιεπζε δελ είλαη ζπκβαηή κε απηέο. Θεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ δελ 

εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε λα απνθαζίζεη επί ηνπ κνληέινπ αιιά κφλν 

επί ησλ αξρψλ ηνπ. Σν ηειηθφ κνληέιν πξέπεη λα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε πξηλ απηφ εγθξηζεί 

απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  ηεο ΔΔ ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηα θφζηε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΣΔ 

θαη φρη ζε απηά ελφο κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ. ηε δηαβνχιεπζε θαίλεηαη φηη ε ΔΔΣΣ 

‘εκκέλεη’ ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε κέρξη ηψξα λα ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ηνπ 

ππνζεηηθνχ ‘εμίζνπ απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ’ θαη φρη ηα θφζηε ηνπ ΟΣΔ πνπ εμ νξηζκνχ 

είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ.  

 

Πεξαηηέξσ, ε ΔΔ επηθεληξψλεηαη ζηα θφζηε ιηαληθήο, θαζψο ζεσξεί φηη νη θαζνξηζκέλεο απφ 

ην ξπζκηζηή ηηκέο ρνλδξηθήο ελζσκαηψλνπλ ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα θιίκαθαο θαη ζθνπνχ 

ηνπ δεζπφδνληα νξγαληζκνχ (ηνπ ΟΣΔ). ε αληίζεζε κε ηε ζέζε απηή, ζην θείκελν ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαίλεηαη φηη ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη θαη ηα θφζηε ρνλδξηθήο ηνπ ππνζεηηθνχ 

παξφρνπ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε κεζνδνινγία ηνπ κνληέινπ ηεο ΔΔΣΣ ζηε δηαβνχιεπζε 

απνθιίλεη απφ ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ε ΔΔ. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο δελ είλαη 

απαγνξεπηηθφ σο πξνο ηελ πηνζέηεζή ηεο, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη 

ζπκβαηά κε απηά πνπ εμάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία πνπ πξνθξίλεη ε ΔΔ. 

 



 

πλεπψο, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνληεινπνίεζεο ηνπ ππνζεηηθνχ ‘εμίζνπ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ’, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζνλ απφ ηε κνληεινπνίεζε  απηή 

πξνθχπηεη πάξνρνο πξαγκαηηθά εμίζνπ απνδνηηθφο κε ηνλ ΟΣΔ, δειαδή πάξνρνο πνπ κπνξεί 

θάλνληαο ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ 

λα ‘πνπιά’ ζηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηηκέο ηνπιάρηζηνλ ίδηεο κε ηηκέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά θφζηε (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο) ηνπ ΟΣΔ. 

 

Δάλ κε ηε κνληεινπνίεζε πξνθχπηεη πάξνρνο πην απνδνηηθφο απφ ηνλ ΟΣΔ, παξφηη εμάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε κνληεινπνίεζε πηζαλφηαηα δελ είλαη ε θαηάιιειε, δελ ζα παξνπζηαζηεί 

πξφβιεκα θαζψο ν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο εμαζθαιίδεη φηη ν ΟΣΔ δελ  ‘πνπιά’ 

θάησ ηνπ θφζηνπο. Αλ φκσο πξνθχςεη φηη ν κνληεινπνηεκέλνο ‘εμίζνπ απνδνηηθφο πάξνρνο’ 

είλαη ιηγφηεξν ηθαλφο απφ ηνλ ΟΣΔ, ηφηε εκθαλίδεηαη ζνβαξφ πξφβιεκα, θαζψο ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο αξθεηά πην αθξηβά απφ φζν ηνπ 

θνζηίδνπλ, εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ ηνπ πνπ είλαη θαη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

θαη επηβαξχλνληαη έηζη κάιινλ άδηθα, θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 Ο ππνζεηηθφο ‘εμίζνπ απνδνηηθφο πάξνρνο’ θαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο αγνξάο 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαβνχιεπζε δηαθαίλνληαη πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ην κνληέιν πνπ κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί ε ΔΔΣΣ θαη ηνπ νπνίνπ νη βαζηθέο 

αξρέο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηνλ ΟΣΔ. Καη ζηα δχν κνληέια ζεσξείηαη έλαο ππνζεηηθφο 

πάξνρνο, ν νπνίνο είλαη ‘εμίζνπ απνδνηηθφο’ κε ηνλ ΟΣΔ θαη γηα ηνλ νπνίν ηζρχνπλ θάπνηεο 

παξάκεηξνη, φπσο πρ φηη δξαζηεξηνπνηείηαη παληνχ ζηελ Δπηθξάηεηα, φηη έρεη θάπνην κεξίδην 

αγνξάο, θιπ.  

 

Απφ ηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ έρεη θαλεί φηη ν 

ππνζεηηθφο πάξνρνο πνπ παξάγεηαη απφ ηε κνληεινπνίεζε ηεο ΔΔΣΣ πξέπεη γηα λα κελ 

πησρεχζεη λα πνπιά ζρεδφλ ζε δηπιάζηεο ηηκέο απφ απηέο πνπ ζηελ πξάμε πσινχλ νη κεγάινη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη. Καζψο ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο δελ παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη αδχλαηνλ λα γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ ζα εκθαληζηεί εθ λένπ ην 

θαηλφκελν απηφ θαη ζε πνην βαζκφ. ην βαζκφ πνπ θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνληεινπνίεζε 

εκθαληζηεί εθ λένπ ην θαηλφκελν νη ηηκέο ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα πσινχλ νη ελαιιαθηηθνί 

πάξνρνη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηβίσζή ηνπο λα είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζθνξέο ηνπο ζηελ αγνξά, δεκηνπξγνχληαη εχινγα εξσηεκαηηθά πνπ ζηελ 

νπζία αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κνληεινπνίεζεο. 



 

 

α. Αλ νη πάξνρνη πσινχλ ηφζν πην ρακειά απφ φζν ζα έπξεπε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

βησζηκφηεηά ηνπο, θαη κάιηζηα γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πσο επηβηψλνπλ; 

β. Η ζπκπεξηθνξά απηή δελ δεκηνπξγεί ηεξάζηην θξαγκφ εηζφδνπ ζηελ αγνξά (barrier to 

entry) ζε λένπο παξφρνπο, πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην νπζηαζηηθά αλχπαξθην θξαγκφ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη πςειέο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ; 

γ. Η ΔΔΣΣ, παξαηεξψληαο κία ηφζν επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο 

νδεγεί ζε θιείζηκν ησλ εηαηξεηψλ θαη αλαγθαζηηθά απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα 

ήζεια  λα ιεηηνπξγήζνπλ ζνβαξά θαη φισλ ησλ ρξεζηψλ, δελ ζα έπξεπε λα θηλεζεί γηα λα ηε 

ζηακαηήζεη; 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα εμαγφκελα απφ ηε 

κνληεινπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο πξνζθνξέο ησλ κεγάισλ παξφρσλ. Δάλ ν 

‘ππνζεηηθφο’ πάξνρνο ηνπ κνληέινπ πσιεί ζε ηηκέο αληίζηνηρεο κε ηηο πξαγκαηηθέο, λα 

ζεσξεζεί φηη ε κνληεινπνίεζε είλαη αθξηβήο. Δάλ απηφ δελ ζπκβαίλεη, είηε λα ηξνπνπνηεζεί ε 

κνληεινπνίεζε, είηε λα κε δηελεξγεζεί γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

ηηκψλ αιιά κφλν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο. Τπελζπκίδνπκε φηη ε ηειεπηαία επηινγή 

απνηειεί θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηεο Ιζπαλίαο. 

 

3. Παξαηεξήζεηο επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο 

 

εκ. 3 (ζει. 6) 

 

ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο αλαθέξεηαη φηη «ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα κεκνλσκέλσλ 

ή/θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ελδέρεηαη λα είλαη επσθειή γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζην βαζκφ 

πνπ επηθέξνπλ εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο θαη αχμεζε ησλ επηινγψλ ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. 

Ωζηφζν δχλαληαη λα πξνθαινχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή δηα ηεο παξεκπφδηζεο δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά 

(foreclosure effects) θαη ηελ σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγία κνλνπσιηαθψλ/ νιηγνπσιηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ». 

 

Πξέπεη εληνχηνηο λα ζεκεησζεί φηη ελψ ην φθεινο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θαηά 

ην δπλαηφλ ρακειέο ηηκέο είλαη πξνθαλέο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη αθνξά ζηελ κείσζε 

ηεο ηηκήο πνπ εμ αηηίαο ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε απηήο, ε 



 

δεκία πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί εμ αηηίαο ησλ foreclosure effects είλαη ιηγφηεξν 

πξνθαλήο θαη ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

ην βαζκφ πνπ έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ν ΟΣΔ δελ επηδίδεηαη ζε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, κία 

ξχζκηζε πνπ πεγάδεη απφ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε γηα πηζαλά foreclosure effects είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα είλαη επαρζήο γηα ηελ θνηλσλία (θαη άζθνπα επαρζήο γηα ηνλ πάξνρν κε ΙΑ), 

ρσξίο λα αληηκεησπίδεη θάπνην πξαγκαηηθφ θίλδπλν. Ο ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ψζηε λα αλαγλσξίζεη ζεηηθά ηα ελδερφκελα foreclosure effects, ηα 

νπνία ζα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηβνιή ξχζκηζεο ε νπνία ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

είλαη ex post. Η ex ante ξχζκηζε ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ ζπλεπψο δελ πξνάγεη ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία, παξά κφλν ηνπο αληαγσληζηέο εηο βάξνο ηνπ ΟΣΔ. Αλ εκπνξηθή πίεζε 

απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ ιηαληθή ππάξρεη ήδε, ε ξχζκηζε είλαη αλνχζηα θαη 

επηδήκηα.  

 

Η πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο είλαη φηη ν ΟΣΔ ράλεη ηαρχηαηα κεξίδην αγνξάο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηηο πεξηνρέο κε ζπλεγθαηάζηαζε, δει. ζηηο πην ελδηαθέξνπζεο εκπνξηθά 

πεξηνρέο, ην πνζνζηφ ηνπ ADSL ιηαληθήο σο πξνο ην ζχλνιν ηεο δήηεζεο επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ
13

 γηα ηηο λέεο ζπλδέζεηο ήηαλ 50% ζην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2009 θαη είλαη 31% ζην 1

ν
 

ηξίκελν ηνπ 2010 κε ηζρπξή πησηηθή ηάζε. 

 

Καηά ζπλέπεηα είλαη εκθαλέο φηη ν ΟΣΔ δέρεηαη ήδε ηεξάζηηα εκπνξηθή πίεζε ζην ιηαληθφ 

θνκκάηη θαη φηη θαηά ζπλέπεηα ε ex ante ξχζκηζε ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ είλαη αθελφο 

άζθνπα επαρζήο γηα ηνλ ΟΣΔ θαη αθεηέξνπ επηδήκηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

εκ. 16 (ζει. 10) 

 

Απφ ην θείκελν ππνλνείηαη φηη έλαο εμίζνπ απνδνηηθφο κε ηνλ ΟΣΔ πάξνρνο ν νπνίνο 

αγνξάδεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απφ ηνλ ΟΣΔ ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα πνπιά θάπνηεο 

ππεξεζίεο πην αθξηβά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, απφ φπνπ 

πξνθχπηεη  ε αλάγθε εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο λα δηελεξγείηαη θαη 

έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ.  

 

                                                 
13

 Θεσξείηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ LLU αθνξά επξπδσληθέο ππεξεζίεο, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ βξφρσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηειεθσλία δελ είλαη γλσζηφ, είλαη βέβαηην φκσο φηη είλαη κηθξφ.  



 

Δίλαη εληνχηνηο γλσζηφ φηη νη πάξνρνη αγνξάδνπλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απφ ηνλ ΟΣΔ πην 

θζελά απφ φζν ν ΟΣΔ ‘αγνξάδεη ηηο ππεξεζίεο απηέο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ ιακβάλνπλ νη πάξνρνη απφ ηνλ ΟΣΔ είλαη θνζηνζηξεθείο κε 

ηε κεζνδνινγία LRIC, απφ ηελ νπνία παξάγνληαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο απφ φηη κε ηε 

κεζνδνινγία FDC πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ιηαληθήο.  

 

Έηζη, δελ είλαη αληηιεπηφ, ζην βαζκφ πνπ ν ΟΣΔ δελ επηδίδεηαη ζε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, 

δειαδή παξέρεη έλα πξντφλ ζε θφζηνο πάλσ απφ ην δηθφ ηνπ, πσο είλαη δπλαηφλ πάξνρνη νη 

νπνίνη είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί κε ηνλ ΟΣΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο (αθνχ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ρνλδξηθήο ιφγσ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ν ΟΣΔ έρεη κάιινλ αληαγσληζηηθφ 

κεηνλέθηεκα) λα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ. 

 

εκ. 19, ζει. 11 

 

ηνλ ηχπν [3] πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

a) Γελ είλαη ζσζηφο. Ο ζσζηφο ηχπνο είλαη P-(C+M)<0. 

b) Σν εχινγν θέξδνο Μ κπνξεί λα απαιεηθζεί αλ ζην θφζηνο C πεξηιεθζεί ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ, φπσο είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή. 

 

Σν θξίζηκν εξψηεκα πάλησο είλαη πψο λνείηαη ην θφζηνο C:  

- Αλ είλαη ην θόζηνο ηνπ παξόρνπ κε ΣΙΑ, ηφηε ν ηχπνο [3] είλαη εμ νξηζκνχ ίδηνο κε ηνλ 

ηχπν [1] ηνπ ζεκ. 23 πνπ πεξηγξάθεη ηελ ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε. Δθφζνλ ε πξνζέγγηζε απηή 

πηνζεηεζεί, φπσο πξνηείλεη ζηελ πξναλαθεξζείζα Αλαθνίλσζή ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

είλαη πξνθαλέο φηη ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ ζπκπίπηεη κε ηνλ έιεγρν 

ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο, φπσο άιισζηε θαη αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ πξναλαθεξζέλ έγγξαθν 

ηνπ ERG, ήδε απφ ην 2004. Έηζη ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ είλαη πεξηηηφο. 

- Αλ ην C είλαη ην θόζηνο ηνπ πξαγκαηηθά ηζνδύλακα απνδνηηθνύ παξόρνπ (ΕΕΟ), ηφηε θαη 

πάιη ν ηχπνο ηνπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ ηχπν ηεο ιεζηξηθήο 

ηηκνιφγεζεο, θαζψο έλαο εχινγα απνδνηηθφο πάξνρνο ν νπνίνο κάιηζηα έρεη θαη ηελ επρέξεηα 

λα δξαζηεξηνπνηεζεί εθεί πνπ ν ίδηνο θξίλεη εκπνξηθά ζθφπηκν θαη φρη ππνρξεσηηθά 

παλειιαδηθά δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξα θφζηε απφ ηνλ ΟΣΔ. Αλ δε έρεη κηθξφηεξα 

θφζηε (πνπ θαίλεηαη πηζαλφ, βάζεη ησλ ινηπψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ 

θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ΟΣΔ (θαλνληζκνί πξνζσπηθνχ, θιπ), είλαη 

ζαθέο φηη ν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη πην απζηεξφο απφ ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο 

πεξηζσξίνπ ηηκψλ θαη έηζη ε δηελέξγεηα ηνπ ηειεπηαίνπ παξέιθεη. 



 

- Μφλν αλ ην θφζηνο C είλαη ην θόζηνο ελόο εύινγα απνδνηηθνύ παξόρνπ (REO), ν νπνίνο 

είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθφο απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ, κπνξεί κηα ηηκή P λα κε είλαη ιεζηξηθή 

θαη ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεί ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. 

 

 πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην C δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θφζηνο ηνπ ΟΣΔ, είλαη ζαθέο φηη 

ζην κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη ζηελ νπζία δελ πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Ιζνδχλακα 

Απνδνηηθνχ Παξφρνπ (ΔΔΟ) αιιά ηνπ Δχινγα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ (REO), θαη κάιηζηα κε 

ηνλ εχινγα απνδνηηθφ πάξνρν λα είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθφο απφ ηνλ ΟΣΔ. Δθφζνλ απηφ 

ηζρχεη (θαη κπνξεί βάζηκα λα ην ππνζέζεη θαλείο, θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ 

ρξεηάδεηαη θαζφινπ φπσο θαηαδείρζεθε παξαπάλσ ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ), 

θαηαιήγνπκε ζην εμήο απνγνεηεπηηθφ ζπκπέξαζκα: 

  

Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, πνπ ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (2001-2006) ήηαλ 

πην απνδνηηθνί από ηνλ ΟΤΕ, θαζώο ν ΟΤΕ είρε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο θαη ζηε ρνλδξηθή 

θαη ζηε ιηαληθή θαη έηζη κόλν αλ ήηαλ πην απνδνηηθνί από ηνλ ΟΤΕ κπνξνύζαλ λα επηβηώζνπλ, 

ηώξα πνπ έρνπλ πεξάζεη ην learning curve θαη έρνπλ θαη ηελ απαηηνύκελε κάδα ρξεζηώλ, 

ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξν πεξηζώξην γηα λα επηδήζνπλ θαη πξέπεη όιε ε κάδα ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ΟΤΕ λα πιεξώλεη πεξηζζόηεξα από όζα ζα έπξεπε γηα ηελ επηβίσζε ησλ παξόρσλ.  

 

πλεπψο, ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη πιήξεο αζηνρία ηεο ξπζκηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε άζθεζή ηεο ζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

απειεπζέξσζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Οδεγία – Πιαίζην ηεο ΔΔ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηεο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ ρξεζηψλ. 

 

εκ 20 (ζει. 11) 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ, ν ηχπνο πνπ αλαθέξεηαη γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ θαίλεηαη λα κελ είλαη ζπκβαηφο κε ηε λέα (κεηά απφ δεθαεηία) 

ζεψξεζε ηεο ΔΔ, θαζψο δελ βαζίδεηαη ζηα LRIC θφζηε ηνπ ΟΣΔ, φπσο ζαθψο αλαθέξεηαη 

ζηε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ελψ, αθφκα θαη εάλ ήηαλ δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ δελ είλαη επαξθή (γεγνλφο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ ηζρχεη θαζψο ην 

ΔΚΟ ΟΣΔ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί θαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ππεξπιήξεο γηα ην ζθνπφ απηφ), ζηνλ 

ηχπν απηφ απνηππψλνληαη θφζηε δηθηχνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ηα νπνία θπζηθά δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ LRIC θφζηνπο ιηαληθήο ησλ παξφρσλ.  

 



 

εκ. 21, 22, 23 (ζει. 11, 12) 

 

Ο έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο εκθαλίδεηαη σο δηαθξηηφο έιεγρνο απφ απηφλ ηεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ παξφηη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζεψξεζε ηεο ΔΔ αιιά θαη ηνπ 

ERG (ήδε απφ ην 2004) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο 

ρνλδξηθήο θαζνξίδνληαη απφ ην ξπζκηζηή, ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ θαη 

ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ζπκπίπηνπλ. 

 

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηα παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνξά ζην έγγξαθν ηνπ ERG (ERG (03) 30 

rev. 1 / 01.04.2004, ζει. 100-101):  

„With a cost-oriented access price, the problem of margin squeeze reduces to a problem of 

compliance with the access regulation at the wholesale level and/or to a potential predation 

problem at the retail level‟. 

πλεπψο, ζην βαζκφ πνπ δελ ηίζεηαη ζέκα εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζηηο ππφ 

ξχζκηζε αγνξέο ηνπ ΟΣΔ, νη δχν έιεγρνη είλαη νπζηαζηηθά έλαο θαη ν απηφο, απηφο ηεο 

ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο. 

 

εκ. 25 (ζει. 12) 

 

ε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξφλ ζεκείν, ζα ζέιακε 

λα θάλνπκε ηα παξαθάησ ζρφιηα: 

Α. Η δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο πξνυπνζέηεη θαηά ηελ εμέηαζε ησλ φπνησλ 

πξνγξακκάησλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εηθφλα ηεο αγνξάο ιηαληθήο ζε ζρέζε κε ηα 

πξνηεηλφκελα πξντφληα, θαη ηδηαίηεξα: 

§ Σα παξέρνπλ ήδε ελαιιαθηηθνί πάξνρνη; 

§ ε ηη ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο; 

§ Ση κεξίδην έρνπλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηηο λέεο ζπλδέζεηο ζηηο αγνξέο πνπ 

εληάζζνληαη ηα πξνηεηλφκελα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα; 

Απηέο νη παξάκεηξνη δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Β. Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε επίπεδν ηηκήο θαη επηινγψλ 

είλαη ζαθέο φηη δελ είλαη ζπκβαηή κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ζήκεξα ειέγρσλ, φπνπ 

θαηαδείρζεθε φηη ν κελ ΟΣΔ δελ επηδίδεηαη ζε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

παξέρεη κε θέξδνο νξηζκέλα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ιηαληθήο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 



 

φκσο δελ κπνξνχλ λα πξάμνπλ ην ίδην θαη ν ΟΣΔ πξέπεη λα ‘πνπιά’ αθξηβφηεξα, ζε βάξνο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Η ζεψξεζε απηή έξρεηαη κάιηζηα ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο αγνξάο, φπνπ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα 

αληίζηνηρα κε απηά ηνπ ΟΣΔ (θαηά θαλφλα θαιχηεξα) ζε ηηκέο έσο θαη 50% θζελφηεξα απφ 

ηνλ ΟΣΔ (θαη ζπλεπψο θαη ην ‘φξην’ επηβίσζήο ησλ ζχκθσλα κε ην κέρξη ζήκεξα 

αμηνπνηεζέλ κνληέιν. πλεπψο ε ηήξεζε ηεο αξρήο απηή ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη 

νπζηαζηηθά ρακειφηεξεο ειάρηζηεο ηηκέο απφ απηέο πνπ πξνέθππηαλ κέρξη ζήκεξα. 

εκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ, ζην βαζκφ πνπ δελ επηδίδεηαη ζε 

ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, απνηεινχλ δείγκα πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη πηέδνπλ ηηο ηηκέο πξνο ηα 

θάησ, κε απνηέιεζκα λα σθειείηαη θαη ν αληαγσληζκφο. 

 

Γ. Η βειηίσζε πξννπηηθψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά θξίλεηαη κάιινλ αλαρξνληζηηθή σο αξρή, 

θαζψο ν ΟΣΔ θαηέρεη ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία καο κεξίδην θάησ ηνπ 25% ζηηο λέεο 

ζπλδέζεηο, θαη ζπλεπψο ην φπνην εκπφδην εηζφδνπ ζηελ αγνξά δελ ην ζέηεη πιένλ ν ΟΣΔ 

αιιά νη πθηζηάκελνη πάξνρνη, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ‘πσινχλ’ ηφζν ρακειφηεξα απφ ηνλ 

ΟΣΔ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ δηαθξηηή αγνξά, ελψ ν ΟΣΔ έρεη 

‘εμνξηζηεί’ ζε κία αγνξά πνπ ππάξρεη κφλνο ηνπ, απηή ησλ ‘ηφζν αθξηβψλ ππεξεζηψλ πνπ 

κφλν φπνηνο ζε πείζκα θάζε ινγηθήο επηκέλεη λα παξακείλεη ζηνλ ΟΣΔ κέλεη ζπλδξνκεηήο 

ηνπ’. 

 

Γ. ρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ππνγξακκίδεηαη φηη απφ φ,ηη γλσξίδνπκε κφλν ην θνζηνινγηθφ 

κνληέιν ηνπ ΟΣΔ δέρεηαη ειέγρνπο θαη παξεκβάζεηο απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο ΔΔΣΣ θαη ζπλεπψο ηα κφλα αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ πθίζηαληαη ζηελ παξνχζα 

θάζε είλαη απηά ηνπ ΟΣΔ. Η ελδερφκελε δηελέξγεηα αληίζηνηρσλ ειέγρσλ ζε ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο κπνξεί πξάγκαηη λα δψζεη θαιχηεξε εμήγεζε γηα ην θαηλφκελν νη πάξνρνη γηα 

ζεηξά εηψλ λα πσινχλ έσο θαη ζην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ζα έπξεπε λα πσινχλ κε βάζε ην κέρξη 

ζήκεξα αμηνπνηνχκελν κνληέιν θαη λα επηβηψλνπλ αθφκε θαη έηζη λα αλαδείμεη ηηο φπνηεο 

αζηνρίεο ηνπ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ κνληέινπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ. 

 

4. ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 

 

Δξψηεζε 1: πκθσλείηε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο εμέηαζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ; 



 

πκθσλνχκε κε ηε ζπλδπαζηηθή εμέηαζε κε βάζε ηελ αηηηνινγία ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. πνπ 

αλαπηχζζεη ζηηο ζειίδεο 13 – 15 (παξ. 26 – 30) ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο.  

 

εκ. 31 (ζει. 15) 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο 

ρνλδξηθήο ηνπ παξφρνπ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ, φπνπ ν έιεγρνο 

δηελεξγείηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ, ή - ην πνιχ – κε ηα θφζηε ιηαληθήο, θαη κάιηζηα κε ηε 

κεζνδνινγία LRIC. Παξάιιεια δελ θαίλεηαη ζηε κνληεινπνίεζε λα ιακβάλεηαη ππφςε 

αθελφο ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη δξαζηεξηνπνηνχληαη φπνπ επηζπκνχλ, έρνπλ ζπλεπψο ην 

πιενλέθηεκα ηεο ‘real option value’, ελψ ν ΟΣΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

(ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε) ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο θαη δελ ηνπ έρεη επηηξαπεί 

(κέρξη ζήκεξα) ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ. 

 

Αληίζεηα, ππφ ηνλ ηίηιν ‘Βέιηηζηε αλάπηπμε δηθηχνπ’, θαίλεηαη ππνρξεσηηθφ νη πάξνρνη λα 

αλαπηπρζνχλ παληνχ (ππνρξέσζε πνπ έρεη κφλν ν ΟΣΔ) αθφκα θαη αμηνπνηψληαο 

αλαρξνληζηηθέο πιένλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο (ζεκεηψλεηαη επί παξαδείγκαηη φηη νη 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ρνλδξηθήο αλέξρνληαη πιένλ ζε 40.000 πεξίπνπ ελψ νη 

αδεζκνπνηεκέλνη ηνπηθνί βξφρνη ζε 1.100.000 πεξίπνπ), θαη κάιηζηα δελ θαίλεηαη 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη νξηζκέλνη πάξνρνη δέρνληαη θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

αζηηθψλ πεξηνρψλ), γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ ζπληζηά ζηξέβισζε ηεο αγνξάο.  

 

Γηαθαίλεηαη επίζεο φηη ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο έρεη κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε κε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ δελ είλαη 

ζπκβαηφ κε ηε ζεψξεζε ηεο ΔΔ, ελψ είλαη ζαθέο φηη νη θαηά LRIC πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ηηκέο ζηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ απνξξνθνχλ ην φπνην πιενλέθηεκα ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ν ΟΣΔ απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ.  

 

εκ. 33 (ζει. 16, 17) 

 

ε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο, ζεκεηψλεηαη φηη: 

 Α. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ παξφρνπ αλαθνξάο 

είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παξφρσλ, πνπ 



 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ειέγρσλ αληίζηνηρσλ κε απηνχο πνπ δηελεξγνχληαη ζηνλ 

ΟΣΔ 

 Β. Με δεδνκέλν θαη ην παξαπάλσ ζρφιην, ε επηηπρία ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ παξφρνπ 

αλαθνξάο κπνξεί λα θξηζεί αλ δηελεξγεζεί πηινηηθφο έιεγρνο ζε ππνζεηηθά πξνηεηλφκελα 

νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΣΔ θαη ην εμαγφκελν θφζηνο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ 

θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην LRIC θφζηνο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. Αλ ην εμαγφκελν θφζηνο 

απέρεη απφ ην θφζηνο ηνπ ΟΣΔ, είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ, είλαη ζαθέο φηη ε 

κνληεινπνίεζε ηνπ παξφρνπ αλαθνξάο ρξήδεη αλαζεψξεζεο. 

 Γ. ε φ,ηη αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ‘ηζνδχλακα απνδνηηθνχ παξφρνπ (ΔΔΟ)’, ζεκεηψλεηαη 

φηη ε ΔΔ ζηελ αλαθνίλσζή ηεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη εηδηθφηεξα ζην ζεκ. 80 απηήο 

(βι. παξαηήξεζε αξ. 2 παξαπάλσ) αλαθέξεη ξεηά φηη γηα λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ απφ έλαλ ‘ηζνδχλακα απνδνηηθφ πάξνρν’, έρεη σο 

θαλφλα ηελ εμέηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ δεζπφδνληα Οξγαληζκνχ θαη έηζη δελ απαηηείηαη ε 

‘κνληεινπνίεζή’ ηνπ, κε φιεο ηηο πηζαλφηεηεο αζηνρίαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 Γ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ‘εχινγα απνδνηηθφ πάξνρν’ πέξαλ ηεο παξαπάλσ παξαηήξεζεο 

(αξ. Γ. ηνπ παξφληνο ζεκείνπ), επηζεκαίλεηαη φηη ζην ν ‘εχινγα απνδνηηθφο πάξνρνο’ 

ζεσξείηαη θαηά θαλφλα πην απνδνηηθφο απφ ηνλ δεζπφδνληα νξγαληζκφ (ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε φιε ε άζθεζε ηεο απειεπζέξσζεο ζα ήηαλ εμ νξηζκνχ εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα). Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη κε βάζε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 

αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο απειεπζέξσζεο, φηαλ θαη νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ήηαλ θαη πιένλ επάισηνη, νη δεζπφδνληεο νξγαληζκνί (καδί θαη ν ΟΣΔ) 

είραλ ηελ ππνρξέσζε ηεο θνζηνζηξέθεηαο ηφζν ζηα πξντφληα ιηαληθήο φζν θαη ζηα πξντφληα 

ρνλδξηθήο. πλεπψο, εηδηθά γηα ηελ Διιάδα, απφ ην 2001 έσο θαη ην 2007, νη ελαιιαθηηθνί 

πάξνρνη αλαπηχρζεθαλ έρνληαο ζαλ πεξηζψξην δξαζηεξηνπνίεζεο αθξηβψο ην πεξηζψξην ηνπ 

ΟΣΔ. Θα ζπληζηνχζε νπζηαζηηθφ πηζσγχξηζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο θαη ζηα 

δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο καο ε ελδερφκελε ζεψξεζε φηη νη ψξηκνη πιένλ πάξνρνη δελ 

κπνξνχλ λα δήζνπλ κε ην πεξηζψξην ηνπ δεζπφδνληα Οξγαληζκνχ θαη φηη ηελ ‘αληθαλφηεηα’ 

απηή πξέπεη λα ‘πιεξψζνπλ’ φινη νη ρξήζηεο ηνπ δεζπφδνληα Οξγαληζκνχ. Παξάιιεια, κία 

ηέηνηα ζεψξεζε ζα εξρφηαλ ζε θαηάθσξε αληίθαζε κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο, 

φπνπ νη πάξνρνη ‘πσινχλ’ ζεκαληηθά θάησ απφ ηνλ ΟΣΔ. Η αλαθνξά ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο 

ΔΔ θξίλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε αλαρξνληζηηθή, θαζψο πθίζηαηαη ε λεφηεξε αλαθνίλσζε 

ηνπ 2009 επί ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο.  

 

εκ. 36 (ζει. 17) 

 



 

Δπαλαιακβάλεηαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο φηη ν έιεγρνο απηφο δελ ζα πξέπεη λα εμάγεη 

αληίζεηα απνηειέζκαηα κε ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα LRIC 

θφζηε ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. 

 

εκ. 37 (ζει. 17) 

 

Ο νξηζκφο ηνπ ‘ηζνδχλακα απνδνηηθνχ παξφρνπ’ ελδέρεηαη λα παξάγεη απνηειέζκαηα πνπ 

έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο. Η αλαθνξά ζε πηζαλφηεηα κε 

δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε πιείζηεο Απνθάζεηο ηεο ε ΔΔΣΣ 

αλαθέξεη φηη άληιεζε φια ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα απφ ην ΔΚΟ ΟΣΔ, ζηελ νπζία 

παξαπέκπεη ζε πεξίπησζε φπνπ ε ΔΔΣΣ δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη Απφθαζε επί ηνπ 

θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ. Έηζη, ε αλαθνξά απηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ε άζθεζε ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ δηεμάγεηαη 

κε επηηπρία αδηάιεηπηα επί ζεηξά εηψλ. Άιισζηε, ε κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ ζα 

νδεγνχζε ζε πνιχ νπζηαζηηθφηεξα δεηήκαηα απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

ηηκψλ, αθνχ απφ ηνλ έιεγρν απηφ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ. 

 

ην θείκελν νξίδεηαη φηη ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο έρεη «ηδίνπ ηχπνπ έζνδα θαη θφζηε, 

αληί γηα ην απιφ θαη νξζφ «ίδηα έζνδα θαη θφζηε». Πεξαηηέξσ, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ 

‘εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ’ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ην θφζηνο ηνπ γηα ηελ παξνρή ηνπ 

νπνηνπδήπνηε πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απηφ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

είλαη ίζν κε ην LRIC θφζηνο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. 

 

ηελ πξάμε ζπλεπψο ν νξηζκφο ηνπ ΔΔΟ πνπ αλαθέξεηαη ζην θείκελν αθνξά κάιινλ έλα 

πάξνρν REO, ν νπνίνο πξνθαλψο είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθφο απφ ηνλ ΟΣΔ. Έηζη ην θαηψηεξν 

φξην ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ κε βάζε ηνλ ιηγφηεξν 

απνδνηηθφ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν θαη ην αληίζηνηρν θαηψηεξν φξην ηηκήο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο δηαθέξνπλ εμ αηηίαο ηνπ ειιείκκαηνο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ REO έλαληη ηνπ ΔΔΟ. Όζν ιηγφηεξν απνδνηηθφο είλαη ν REO έλαληη ηνπ ΔΔΟ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε απφθιηζε ησλ δπν θαηψηεξσλ ηηκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο δπν 

ειέγρνπο. ηελ πξάμε δειαδή ε κέζνδνο ηνπ ειέγρνπ πξνηείλεηαη είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

δηαθεξπγκέλε αξρή ηνπ Ιζνδχλακα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ. 

 



 

Δξψηεζε 2: πκθσλείηε κε ηελ επηινγή ηνπ Ιζνδχλακα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ (Δ.Δ.Ο.), 

φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν αλαθνξάο θαηά ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ; 

 

χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ. γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. Δ.Δ. πηνζεηείηαη 

ε έλλνηα ηνπ Ιζνδχλακα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ (Δ.Δ.Ο.) σο παξφρνπ ην ίδην απνηειεζκαηηθνχ 

κε ηνλ πάξνρν κε ΙΑ. 

 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί, εάλ ν ελ ιφγσ Δ.Δ.Ο. ζα ήηαλ πηζαλφ λα απνθιεηζηεί κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ, ε Δ.Δ.Σ.Σ. πξέπεη λα εμεηάδεη κφλνλ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ, πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο θαη ηηο ηηκέο πσιήζεσο θαη ηδίσο 

εάλ ν πάξνρνο κε ΙΑ αθνινπζεί πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο. Δάλ δελ 

δηαηίζεληαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο απηφ απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ, ε Δ.Δ.Σ.Σ. 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ ή άιια αλάινγα 

αμηφπηζηα ζηνηρεία (βι. Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ. γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. Δ.Δ., 

φπνπ ζηελ παξ. 25 αλαθέξνληαη ηα εμήο: «… 25. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ έλαο ππνζεηηθόο 

αληαγσληζηήο πνπ είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθόο κε ηε δεζπόδνπζα επηρείξεζε ζα ήηαλ πηζαλό 

λα απνθιεηζηεί κε ηελ επίκαρε ζπκπεξηθνξά, ε Επηηξνπή ζα εμεηάδεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένληαη κε ην θόζηνο θαη ηηο ηηκέο πσιήζεσο θαη ηδίσο εάλ ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη 

δεζπόδνπζα ζέζε αθνινπζεί πνιηηηθή ηηκνιόγεζεο θάησ ηνπ θόζηνπο. Απηό απαηηεί ηελ ύπαξμε 

αξθνύλησο αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ. Εάλ δηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία απηά, ε Επηηξνπή ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο ηεο ίδηαο ηεο δεζπόδνπζαο επηρείξεζεο. Εάλ δελ 

δηαηίζεληαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο απηό, ε Επηηξνπή δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα ζηνηρεία θόζηνπο ησλ αληαγσληζηώλ ή άιια αλάινγα αμηόπηζηα ζηνηρεία. …»). 

 

Σα παξαπάλσ είραλ ήδε πηνζεηεζεί ηφζνλ απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο φζνλ θαη ηνπ ΓΔΚ, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ θαηαρξεζηηθνχ ραξαθηήξα κίαο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, θαηά ηελ ex post πξνζηαζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ, απαηηείηαη ε ζσξεπηηθή ζπλδξνκή ζπγθεθξηκέλσλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ/ 

θξηηεξίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Δ.Δ.Ο. 

«βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ Παξόρνπ» κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλάιπζεο ηηκψλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. Σν κνληέιν ηνπ Δ.Δ.Ο είλαη ην κφλν κε βάζε ην 

νπνίν επηηξέπεηαη λα εμεηαζζεί ex post θαηά πφζνλ ππήξμε ζπκπίεζε ηηκψλ. Οκνίσο θαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαρξεζηηθήο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο απφ δεζπφδνπζα εηαηξεία ζε κία αγνξά, ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά ην ίδην κνληέιν, 



 

ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία αλάιπζεο ηηκψλ (ηηκνιφγηα) ηεο ίδηαο ηεο 

δεζπφδνπζαο επηρείξεζεο. Γειαδή, ην κνληέιν ηνπ Δ.Δ.Ο. ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θφζηνπο θαη θεξδψλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη, 

ζαθψο θαη αλακθηζβήηεηα κε αζθάιεηα δηθαίνπ, ηπρφλ θαηαρξεζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

(βι. ελδεηθηηθά ηελ Απφθαζε  ηνπ ΓΔΚ ηεο 3
εο

 Ινπιίνπ 1991, Τπφζεζε C- 62/86 – Akzo 

Chemie BV θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θπξίσο παξ. 65, ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 21
εο

 Μαΐνπ 2003, Τπφζεζε  COMP/C – 1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche 

Telekom AG, παξ. 127 θαη 208, ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ 

2007, Τπφζεζε COMP/ 38.784 – Telefónica, παξ. 333
14

, παξ. 310
15

 θαη πξννίκην
16

 ηεο 

απνθάζεσο, ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 18
εο

 Ινπιίνπ 1988, Τπφζεζε 

IV/30.178 Napier Brown – British Sugar, παξ. 66). 

 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ην κνληέιν ηνπ 

Ιζνδχλακα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ (E.E.O.) βάζεη, φκσο, πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη 

θεξδψλ (ηηκνιφγηα) ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ (δει. ηνπ ΟΣΔ ελ πξνθεηκέλσ) θαη φρη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (έζνδα θαη θφζηε) ηνπ Δ.Δ.Ο. φπσο εζθαικέλα αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν ηεο ππφςε Γηαβνχιεπζεο
17

. Μφλνλ φηαλ ηα νηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ δελ 

είλαη δηαζέζηκα, ε Δ.Δ.Σ.Σ. ιακβάλεη ππφςε ηεο, σο ππνθαηάζηαηα, ζηνηρεία benchmark θαη 

θφζηε ή/θαη έζνδα ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

 

Δπηπιένλ ε πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ε Δ.Δ.Σ.Σ. φηη ν Δ.Δ.Ο. πξέπεη λα έρεη «κέγεζνο αγνξάο ίζν 

κε ην 9% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο» δελ είλαη ζχκθσλε κε ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ηδηαίηεξα κηθξνχο παξφρνπο νη νπνίνη ζίγνπξα δελ κπνξνχλ λα  αληαγσληζηνχλ ην ίδην 

απνηειεζκαηηθά ηνλ πάξνρν κε ΙΑ. Ο κηθξφο απηφο πάξνρνο κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε, εάλ 

                                                 
14

 Βι. ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ, Τπφζεζε COMP/ 38.784 –Telefónica, παξ. 

333: «Πξώηνλ, ην απνηέιεζκα ηνπ ηεζη δηαθηλδπλεύεη λα βαζίδεηαη ζε παξάινγεο πξνβιέςεηο …θαη σο εθ ηνύηνπ 

λα νδεγήζνπλ ζε έλα «ςεύηηθν ζεηηθό» απνηέιεζκα…». 
15

 Βι. ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ 2007, Τπφζεζε COMP/ 38.784 –Telefónica, 

παξ. 310: «Μεζνδνινγία ηνπ ηεζη ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο (310) Σ‟ απηό ην κέξνο παξαηίζεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ύπαξμεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Πέληε θύξηα 

θαη ζεκαληηθά ζεκεία ιακβάλνληαη ππόςε: ην επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αληαγσληζηή: ε θεξδνθνξία 

πξέπεη λα εθηηκεζεί επί ηε βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ρνλδξηθήο ηεο δεζπόδνπζαο επηρείξεζεο (ην ηεζη ηνπ εμίζνπ 

απνδνηηθνύ παξόρνπ) – ην θαηάιιειν επίπεδν θόζηνπο, ην νπνίν είλαη… - ε αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο: ε 

Επηηξνπή έρεη αλαιύζεη ηελ θεξδνθνξία κε δύν κεζόδνπο: … θαη ηε κέζνδν discounted cash flow (“DCF”)…». 
16

 Βι. ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 27
εο

 Ινπλίνπ 2007, Τπφζεζε COMP/ 38.784 –Telefónica, 

πξννίκην: «3.2. Η θαηάρξεζε: Από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2001 κέρξη ην Δεθέκβξην ηνπ 2006, ε ζπκπίεζε κεηαμύ 

ησλ ηηκώλ ιηαληθήο ηεο Telefónica από ηε κία κεξηά θαη ησλ ηηκώλ ρνλδξηθήο πξόζβαζεο ζε ηνπηθό επίπεδν από 

ηελ άιιε κεξηά, ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα θαιύςεη ηα θόζηε ελόο παξόρνπ, ηόζν απνηειεζκαηηθνύ, όπσο ε 

Telefónica, γηα ηελ παξνρή ιηαληθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο. Η κεζνδνινγία απηή πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία 

θαη είλαη θαζηεξσκέλε από πξνεγνύκελεο απνθάζεηο εθαξκόδεηαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο ζπκπίεζεο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εθηίκεζε εάλ ε ρνλδξηθή ηεο Telefónica ζα ιεηηνπξγνύζε κε θέξδνο 

βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο ιηαληθήο…». 
17

 Βι. ζ. 17 παξ. 37. 



 

δελ ππάξρεη κηα θαηαρξεζηηθή πξαθηηθή απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ, λα επσθειείηαη απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δήηεζε, φπσο απνηειέζκαηα δηθηχνπ θαη εθκάζεζεο, 

ηα νπνία ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (παξ. 24 Καηεπζπληήξησλ 

Γξακκψλ ηεο Δ.Δ. γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. Δ.Δ.). 

 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ, αθνχ απνπζηάδεη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα  

ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ πηινηηθνί έιεγρνη ππνζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε 

λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ζπκπίπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

ηηκψλ κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε κνληεινπνίεζε ηνπ ΔΔΟ κε ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο 

ηηκνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα LRIC θφζηε ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. 

 

εκ. 39 (ζει. 18)  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κφλν κνληέιν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα 

εγθξίλεη ε νινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ θαη ην νπνίν έρεη ιεηηνπξγήζεη επί ζεηξά εηψλ ρσξίο 

πξφβιεκα είλαη κνληέιν DCF. Αληίζεηα, κε ην ‘αλεπίζεκν’ (ππφ ηελ έλλνηα φηη νπδέπνηε 

ηέζεθε πξνο έγθξηζε απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ κέρξη ζήκεξα) κνληέιν ειέγρνπ 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ γηα ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ζπλδπαζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 

κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί ε ΔΔΣΣ ζεσξνχκε φηη δεκηνχξγεζε ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα, 

θαζψο ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηά ηνπ είλαη δηαρξνληθά ζε πιήξε δηαθσλία κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξφρσλ θαη ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

 

Δίλαη πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ζαθέο φηη ε αλεπάξθεηα ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ 

πηζαλφηαηα δελ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ζηαηηθφ κνληέιν θαη φρη DCF, αιιά 

ζηε ‘κνληεινπνίεζε’ ηνπ παξφρνπ αλαθνξάο. 

 

Δξψηεζε 3: πκθσλείηε φηη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο θαη εζφδσλ πξέπεη λα πηνζεηεζεί ζην κνληέιν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ; 

 

πκθσλνχκε κε ηελ ζηαηηθή πξνζέγγηζε έηζη φπσο αηηηνινγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζηε 

ζειίδα 18 (παξ. 38) ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο. Η αηηηνινγία απηή εληζρχεη θαη ην 

επηρείξεκά καο πνπ αλαθέξνπκε ζηελ Δηζαγσγή φηη ε αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζηελ Διιάδα είλαη ψξηκε. Θεσξνχκε φηη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξντφλησλ ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο παξφκνηα κε απηά πνπ 

παξέρνληαη ζήκεξα θαη γηα ηα νπνία ε αγνξά είλαη πξάγκαηη ψξηκε, ελψ ε πξνζέγγηζε DCF 



 

είλαη πην θαηάιιειε ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ ηα νπνία είλαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο ή 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ππνγξακκίδνπκε εθ λένπ φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα 

αθνινπζεζεί, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε δπζαξκνλία κε ηνπ απνηειέζκαηνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο 

 

Δξψηεζε 4-5: 

α. πκθσλείηε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (LRAIC) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ 

παξφρνπ αλαθνξάο θαηά ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ; 

β. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ LRAIC (ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο ζηνηρείσλ), ζπκθσλείηε φηη ην πξφηππν ηνπ Μέζνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο 

(ATC) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ 

παξφρνπ αλαθνξάο; 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα κνλαδηθά πιήξσο ειεγκέλα θαη ζπλεπψο αμηφπηζηα ζηνηρεία είλαη 

απηά ηνπ ΟΣΔ, θαζψο ην ΔΚΟ ΟΣΔ είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλν θαη δηακνξθσκέλν απφ ηηο 

δηαξθείο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο ΔΔΣΣ ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

εμαρζνχλ πιήξε δεδνκέλα ηφζν γηα FDC φζν θαη γηα LRIC θφζηνο ππεξεζηψλ, ηφζν ιηαληθήο 

φζν θαη ρνλδξηθήο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε άζθεζε εληνπηζκνχ LRIC θφζηνπο ιηαληθήο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ εγθπκνλεί πνιινχο θηλδχλνπο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, πξνηείλνπκε ηελ πηνζέηεζε ηνπ LRIC σο πξνηχπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνγξακκάησλ, θαη δελ ζπκθσλνχκε κε ηελ ελαιιαθηηθή 

ρξήζε ηνπ ATC, θαζψο ην πξφηππν ATC δελ είλαη θαηάιιειν γηα ad hoc έιεγρν πξνζθνξψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ επαπμεηηθφ ραξαθηήξα (ηα 

αληίζηνηρα βαζηθά ηηκνιφγηα παξακέλνπλ αλαιινίσηα), αιιά γηα ηε δηακφξθσζε βαζηθψλ 

ηηκνινγίσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. Άιισζηε, είλαη γλσζηφ φηη ε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ATC 

απηνχ παξάγεη ηηκνιφγηα έσο θαη θαηά 30% απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην LRIC. εκεηψλεηαη 

πεξαηηέξσ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή φηη ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ ρνλδξηθήο ησλ νπνίσλ 

επσθεινχληαη νη πάξνρνη παξάγνληαη κε βάζε ην πξφηππν LRIC.  

 

Ωο ελαιιαθηηθφ ηνπ LRIC πξφηππν πξνηείλνπκε ην AVC ή ην AAC, πνπ πξνζνκνηάδνπλ 

κεζνδνινγηθά ζην LRIC. 



 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ε εξψηεζε είλαη κάιινλ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα θαζψο ε 

ΔΔΣΣ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο Απνθάζεηο ηεο, είλαη ζε ζέζε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ΔΚΟ 

ΔΔΣΣ λα εμάγεη πιήξε εηθφλα ζε ζρέζε κε ην LRIC θφζηνο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε 

πξντφληα ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο, πνπ θαιχπηνπλ ην θάζκα ησλ αγνξψλ 

ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ έρεη ζεκαληηθή ηζρχ.  

 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ επεξεάδεη ην 

θφζηνο πνπ ζα εκθαλίδεηαη γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν γηα ηελ εθάζηνηε ππεξεζία. ε 

αξκνλία κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, ην εμαγφκελν θφζηνο ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε ην LRIC 

θφζηνο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. πλεπψο δελ έρνπκε αληίξξεζε ζηε ρξήζε ηνπ WACC, ζην βαζκφ 

πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ πηινηηθφ ‘ηξέμηκν’ ηνπ κνληέινπ δελ πξνθχπηνπλ αληηθάζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο κε ηα LRIC θφζηε ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ. 

 

εκ. 50, 51, 52 (ζει. 22) 

 

Απφ ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔΣΣ θαζίζηαηαη ζαθήο ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ AAC θαη ηνπ LRIC 

θφζηνπο ιηαληθήο. Σν AAC είλαη κεζνδνινγηθά ρακειφηεξν απφ ην LRIC θφζηνο (ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ρακειφηεξν απφ ην FDC). Παξφηη απφ ην πλεχκα ηεο Αλαθνίλσζεο 

πξνθχπηεη φηη αλ έλα πξνηεηλφκελν ηηκνιφγην είλαη πςειφηεξν απφ AAC θφζηνο γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηππηθά δελ πθίζηαηαη ζέκα ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο, αλαθέξεηαη φηη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία πξνηεηλφκελε ηηκή είλαη κελ πάλσ απφ ην AAC αιιά θάησ απφ ην 

LRIC ελδέρεηαη ε ηηκή απηή λα ζπληζηά ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ππνλνείηαη φηη κία ελδερφκελε ex ante έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ελφο 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ OTE κε ην ζθεπηηθφ φηη ην πξνηεηλφκελν ηηκνιφγην είλαη άλσ 

ηνπ AAC θφζηνπο (αιιά θάησ ηνπ LRIC θφζηνπο), ελέρεη ηνλ θίλδπλν ην πξντφλ απηφ λα 

εμεηαζηεί ex post κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ζεσξεζεί ν ΟΣΔ ρσξίο λα 

ην ζέιεη φηη επηδίδεηαη ζε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε. Δίλαη ζαθέο φηη ν ΟΣΔ δελ επηδηψθεη 

παξφκνηα αλαζθάιεηα δηθαίνπ. 

 

Δξψηεζε 6: πκθσλείηε φηη ν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

βάζε ην Μέζν Απνθεπθηέν Κφζηνο (AAC) ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ; 

 



 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηε ρξήζε ηνπ AAC θφζηνπο σο βάζε γηα ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο 

ηηκνιφγεζεο. Πξνηείλνπκε εμ’ αξρήο ηε ρξήζε ηνπ  LRIC θφζηνπο. 

 

εκ. 55 (ζει 23) 

 

Με βάζε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ηνπ 2009, ζην βαζκφ πνπ ηα ζηνηρεία απφ ηελ Δπηρείξεζε 

κε ΙΑ δελ είλαη επαξθή/αμηφπηζηα (γεγνλφο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ δελ ηζρχεη, θαζψο 

ε ΔΔΣΣ θάζε ρξφλν είλαη ζε ζέζε λα εγθξίλεη ην ΔΚΟ ΟΣΔ), εμεηάδνληαη ηα θφζηε ιηαληθήο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, θαη φρη ηα θφζηε δηθηχνπ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε επαλαιακβάλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο φπνηαο κνληεινπνίεζεο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηα πξαγκαηηθά LRIC θφζηε ιηαληθήο ηεο επηρείξεζεο 

κε ΙΑ, δειαδή ηνπ ΟΣΔ. 

 

19/ εκ. 56, 57 (ζει. 24) 

 

εκεηψλεηαη θαη’ αξρήλ φηη εθφζνλ πξαγκαηηθά πηνζεηείηαη ε αξρή ηνπ ηζνδχλακα 

απνδνηηθνχ παξφρνπ, ζην ηξίην ζηάδην ηα θφζηε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα LRIC θφζηε 

ιηαληθήο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κνληεινπνίεζε ππνζέηεη φηη έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο θαη έηζη θαζίζηαηαη 

αλαθξηβήο, θαζψο νη πάξνρνη έρνπλ έλαληη ηνπ ΟΣΔ ην πιενλέθηεκα ηεο ‘real option value’, 

δειαδή ηεο επηινγήο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί απφ φπνπ ζα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα 

νθέιε, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηνλ ΟΣΔ. Αληίζεηα, ε κνληεινπνίεζε κε βάζε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο επηβαξχλεη ην κνληέιν ησλ παξφρσλ παξφηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ ηζρχεη. 

 

Παξάιιεια, δελ ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κεγάισλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ έρεη ιάβεη θξαηηθή επηδφηεζε γηα παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ επίζεο 

ζηξεβιψλεη ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

 

 

εκ. 58 (ζει. 25) 

 



 

Η αλάγθε ‘επαξθνχο ηεθκεξίσζεο’ ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηή, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη φκσο λα εμεηδηθεπηεί πεξηζζφηεξν, θαη’ 

ειάρηζην κέζσ παξαδεηγκάησλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα επηβεβαησζεί φηη ε κέρξη ηψξα 

παξαζρεζείζα ηεθκεξίσζε ηνπ ΟΣΔ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα ππνβάιεη θαη 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ είλαη επαξθήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη γηα ηηο αλάγθεο ελφο ex ante ειέγρνπ ν νπνίνο 

δηελεξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε απεξηφξηζησλ ex post ειέγρσλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε ‘επαξθήο 

ηεθκεξίσζε’ πξέπεη λα θηλείηαη ζηα ζπλήζε εκπνξηθά πιαίζηα. 

 

εκ. 59, (ζει. 25) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ θαζψο θαη 

ηελ απνπζία νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, δελ είλαη 

θαηαλνεηή ε πξνζέγγηζε φηη ειεγκέλα απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ 

νξζφηεηά ηνπο απφ δεδνκέλα πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

 

Πεξαηηέξσ, είλαη πξάγκαηη ρξήζηκν ε κνληεινπνίεζε ηνπ παξφρνπ θαη ηα εμαγφκελα εμ 

απηήο ζπκπεξάζκαηα λα ειέγρνληαη απφ πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο φπσο νη 

ηηκνινγηαθέο πξνζθνξέο ησλ παξφρσλ δηαρξνληθά. 

 

εκ. 61 (ζει. 26) 

 

Δθφζνλ πηνζεηεζεί απηή ε πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

ΟΣΔ. Απηφ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ν έιεγρνο ηνπ ΔΚΟ 

ΟΣΔ θαη έρνπλ ήδε παξαζρεζεί ζηνηρεία ζηελ ΔΔΣΣ φπνπ δηαθαίλεηαη ζεκαληηθή 

ηξνπνπνίεζε ζην LRIC θφζηνο ιηαληθήο ΟΣΔ. 

 

Δξψηεζε 8: πκθσλείηε κε ηηο πξνηεηλφκελεο πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ; 

 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ειεγκέλα απφ αλεμάξηεην ειεγθηή 

δεδνκέλα, θαη κέρξη ζήκεξα ηα κφλα ειεγκέλα δεδνκέλα είλαη απηά ηνπ ΔΚΟ ΟΣΔ. 



 

Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αληηθεηκεληθήο θχζεο δεδνκέλα, φπσο νη 

ηηκνινγηαθέο πξνζθνξέο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

 

εκ. 62-65 (ζει. 26) 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κνληεινπνίεζε δηαθαίλεηαη λα θαηαιήγεη ζε ‘ηζνδχλακα απνδνηηθνχο 

παξφρνπο’ (ΔΔΟ) πνπ ζηελ πξάμε είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθνί απφ ηνλ ΟΣΔ. Απηφ αληηθάζθεη 

αθελφο κε ηελ πξνζέγγηζε ηφζν ηεο ΔΔΣΣ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο κέρξη θαη ην 2007, φπνπ ν ΟΣΔ είρε ππνρξέσζε θνζηνηξέθεηαο 

θαη ζηε ρνλδξηθή θαη ζηε ιηαληθή θαη κφλν νη πάξνρνη πνπ ήηαλ ζηελ πξάμε πην απνδνηηθνί 

απφ ηνλ ΟΣΔ κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ (απηή είλαη θαη ε Δπξσπατθή πξαθηηθή) θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ηνπ 2009 πνπ ιέεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θαλφλαο 

ηα θφζηε ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ θαη φρη ηα θφζηε ηζνδχλακα απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε 

απηφλ πνπ έρεη ΙΑ. Γειαδή ε αξρή ηνπ ηζνδχλακα απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ ππνλνεί φηη ν 

πάξνρνο απηφο ζηελ πξάμε είλαη εμίζνπ απνδνηηθφο κε ηελ επηρείξεζε κε ΙΑ θαη δελ 

θαηαιήγεη λα ρξεηάδεηαη ςειφηεξεο ηηκέο ιηαληθήο απφ ηελ επηρείξεζε κε ΙΑ γηα λα 

επηβηψζεη. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, απηφ ζα νδεγνχζε ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηψλ λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θάπνησλ παξφρσλ. 

 

Η παξαπάλσ αληίθαζε είλαη αθφκα πην έληνλε αλ ιεθζεί ππφςε φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο απειεπζέξσζεο νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ήηαλ ζε αθφκα δπζκελέζηεξε ζέζε θαζψο σο 

λενεηζεξρφκελνη είραλ θαη ειάρηζηνπο ζπλδξνκεηέο θαη κηθξή εκπεηξία ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ (‘learning curve’). 

 

Οη πεγέο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 58 (ζει. 25) ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Γηαβνχιεπζεο αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δπηρείξεζεο κε ΙΑ θαη είλαη ζχκθσλεο 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δ.Δ. γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. Δ.Δ. 

Αληίζεηα, ε αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 59 (ζει. 25) ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο φηη 

«επηπξνζζέησο, ε ΕΕΤΤ όπνπ θξίλεη απαξαίηεην ζα πξνβεί ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη από ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ππό ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε 

ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη από ηνλ πάξνρν κε ΣΙΑ, 

εηδηθά ζηελ πεξίπησζε κε ειεγκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ» είλαη 

εζθαικέλε θαη αληίζεηε κε ηα φζα έρνπκε ήδε αλαθέξεη αλσηέξσ δηφηη: 

Η Δ.Δ.Σ.Σ. αλαδεηεί νπνηαδήπνηε άιια νηθνλνκηθά ζηνηρεία αθφκε θαη απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 



 

ηεο Δπηρείξεζεο κε ΙΑ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα 

ηεο ηειεπηαίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δπηρείξεζε κε ΙΑ (δει. ν ΟΣΔ) έρεη ππνβάιεη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 58 ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

καδί κε ην εμεηαδφκελν νηθνλνκηθφ πξφγξακκά ηεο θαη, πέξαλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ε 

Δ.Δ.Σ.Σ. έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη άιια νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο Δπηρείξεζεο κε ΙΑ 

απφ άιινπο ειέγρνπο ηεο πνπ έρεη δηελεξγήζεη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (ζηνηρεία 

ηνπ ΔΚΟ, θιπ), θάζε άιιε αλαδήηεζε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζηνηρείσλ απφ άιιεο πεγέο είλαη, 

θαη’ αξρήλ, αληίζεηε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην έηζη 

φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηε λνκνινγία 

ηνπ ΓΔΚ θαηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα. 

 

Δξψηεζε 9: πκθσλείηε κε ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο δήηεζεο ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο;  

 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη εθφζνλ ν ΔΔΟ θαηαιήγεη ζηελ πξάμε 

λα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο απφ ηνλ ΟΣΔ.  

 

 

εκ. 66 (ζει. 27) 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά ζηαζεξήο 

παξέρνληαο είηε ζηαζεξή ηειεθσλία, κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθή 

πξφζβαζε κέζσ ζηαζεξνχ δηθηχνπ είηε ηειεθσλία θαη επξπδσληθή πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ 

δηθηχνπ, ζε ηέηνηεο ηηκέο ψζηε λα ππάξρεη de facto ππνθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ζηαζεξνχ δηθηχνπ. Παξάιιεια, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ βαζίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο. 

πλεπψο, ν ηερλνινγηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη ζεσξνχκε φηη δε ζπλάδεη ηφζν κε ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην φζν θαη κε ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

 

 

εκ. 68-72 (ζει. 28) 

 

Οη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ είλαη κεζνζηαζκηζκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε θφζηε γηα ην 

ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, θαη ην ίδην θπζηθά ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο. πλεπψο ε 

ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε θξίλεηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ, ηδηαίηεξα δε ιακβάλνληαο 



 

ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ηνπ 2009 ιακβάλνληαη ππφςε ηα θφζηε ηνπ 

ηκήκαηνο ιηαληθήο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ηα απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ειεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ δελ θξηζνχλ αμηφπηζηα) θαη φρη ηα θφζηε δηθηχνπ. 

 

 

 

Δξψηεζε 10: πκθσλείηε κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ σο 

«γεσγξαθηθφ» κνληέιν αλαθνξάο γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν; 

 

ηελ παξάγξαθν 66 (ζει. 27) ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο, ε Δ.Δ.Σ.Σ. εμαηξεί ηα δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο σο ππνθαηάζηαηα ησλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ θαη ζεσξεί φηη ν Δ.Δ.Ο. ζα 

πξέπεη λα αλαπαξάγεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο κφλνλ ζε έλα ζηαζεξφ 

δίθηπν ηζνδχλακν κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε κε ΙΑ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ζην ίδην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο γίλεηαη δεθηφ φηη «ε αζύξκαηε επξπδσληθή πξόζβαζε 

κέζσ θηλεηήο ηερλνινγίαο είλαη ζπλνιηθά θζελόηεξε από ηελ παξαδνζηαθή ελζύξκαηε 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.» 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, πνπ αληαλαθιά ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απνδεηθλχεηαη φηη έλαο Δ.Δ.Ο. κπνξεί θάιιηζηα λα 

αληαγσληζηεί ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο Δπηρείξεζεο κε ΙΑ ιφγσ θαη ηεο δπλαηφηεηάο 

ηνπ λα έρεη θζελφηεξε πξφζβαζε ζην δίθηπν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Δπνκέλσο, ν πεξηνξηζκφο απηφο πνπ βάδεη ε Δ.Δ.Σ.Σ. είλαη αδηθαηνιφγεηνο θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη επηπιένλ δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ Δ.Δ.Ο. θαη γεληθά ζε θάζε 

ελαιιαθηηθφ πάξνρν ζε βάξνο ηνπ ΟΣΔ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κε ην λα αληαγσλίδνληαη επηηπρψο ηνλ ΟΣΔ, κέζσ ηεο θζελφηεξεο 

πξφζβαζήο ηνπο ζηα θηλεηά δίθηπα, αιιά πεξηνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο 

πξφζβαζήο ηνπο ζην ζηαζεξφ δίθηπν. Η παξαδνρή απηή δίλεη κία ςεπδή εηθφλα ηνπ Δ.Δ.Ο., 

αθνχ απηφο κπνξεί λα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ΟΣΔ ρσξίο ηε πξφζβαζή ηνπ ζην 

ζηαζεξφ δίθηπν, ηελ νπνία κπνξεί θαη λα κελ επηζπκεί. 

 

Δξψηεζε 11: πκθσλείηε φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο 

κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο πξφζβαζεο είλαη ε ζσζηή κέζνδνο γηα ηελ κνληεινπνίεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ αλαθνξάο; 



 

 

ε ζπλέρεηα ηεο απάληεζεο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε θαη εθφζνλ ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, κε ρνλδξηθέο ηηκέο ξπζκηζκέλεο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαη κε απνθιεηζηηθά 

δηθά ηνπ εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, δελ ηίζεηαη ζέκα «βέιηηζηεο επηινγήο κεηαμύ 

άκεζεο θαη έκκεζεο πξόζβαζεο» απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, δηφηη απηφο έρεη αλά πάζα 

ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

 

Δξσηήζεηο 12-16:  

 

Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ ελ ιφγσ κνληεινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ιηαληθήο. Σα 

απαηηνχκελα δεδνκέλα παξέρνληαη απφ ην ΔΚΟ ΟΣΔ, ε νξζφηεηα ησλ νπνίσλ πηζηνπνηείηαη 

απφ ηνπο θνζηνινγηθνχο ειέγρνπο επί ζεηξά εηψλ. 

 

Γελ έρνπκε αληίξξεζε κε ηνλ εηήζην ππνινγηζκφ. εκεηψλεηαη εληνχηνηο φηη ην LRIC θφζηνο 

γηα κία ππεξεζία ππνινγίδεηαη θαη αλά ζπλδξνκεηή, θαζψο θαη ην έζνδν. πλεπψο είλαη πην 

απιφ ν έιεγρνο λα γίλεηαη ζε επίπεδν ζπλδξνκεηή, θαζψο έηζη δελ απαηηείηαη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ φγθνη πσιήζεσλ.  

 

Δξψηεζε 17: πκθσλείηε κε ηελ αλσηέξσ πξφηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ζρεηηδφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο; 

 

πκθσλνχκε. 

 

Δξψηεζε 18: πκθσλείηε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΡΣΜ; 

 

Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηνπνζεηεζνχκε είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην PTM θαη λα 

γίλεη πηινηηθφο έιεγρφο ηνπ κε ρξήζε ππνζεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαηά ην παξειζφλ ζηελ ΔΔΣΣ. Σν ΡΣΜ κνληέιν ζα πξέπεη λα παξάγεη 

απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο. 

εκεηψλεηαη ζρεηηθά φηη κε δεδνκέλε ηελ θνζηνζηξεθή (θαη κάιηζηα θαηά LRIC) 

ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, ν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πην απζηεξφο απφ ηνλ έιεγρν κε βάζε ην ΡΣΜ, ζπλεπψο εθφζνλ ε κνληεινπνίεζε είλαη 

αθξηβήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζαλφ ην ελδερφκελν έλα πξφγξακκα λα ‘πεξλάεη’ ην ΡΣΜ θαη 

φρη ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο, αιιά φρη ην αληίζεην. 



 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ΡΣΜ ζηελ νπζία πινπνηεί θαη πνζνηηθνπνηεί φιεο ηηο παξαδνρέο ηεο 

κνληεινπνίεζεο, είλαη αδχλαηνλ λα δηακνξθσζεί ηεθκεξησκέλε ζέζε νπζηαζηηθά γηα ην 

ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο αλ δελ καο θνηλνπνηεζεί πξψηα ην ΡΣΜ. 

 

Δξψηεζε 19: πκθσλείηε κε ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο λέσλ ή πθηζηακέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ; 

 

Δθφζνλ ηα πθηζηάκελα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΣΔ έρνπλ ππνζηεί ηνλ ex ante έιεγρν 

ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ηειεπηαία, ζεσξνχκε φηη παξέιθεη θάζε άιινο 

έιεγρνο, εθηφο απφ ηνλ ex post έιεγρφ ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία 

πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

εκ. 120 (ζει. 39) 

 

Γεδνκέλνπ φηη πέξαλ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ σο πεξηγξαθέο, ην γεγνλφο φηη ε πξνζεζκία ηίζεηαη ‘κεηά ην πέξαο ηεο ππνβνιήο 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ’ είλαη δπλαηφλ ζηελ νπζία λα θαηαζηξαηεγεζεί. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, είλαη ζθφπηκν λα ηεζεί παξάιιεια θαη κία ζχληνκε 

πξνζεζκία (πρ 5 εκεξψλ) θαηά ηελ νπνία ε ΔΔΣΣ ζα επηβεβαηψλεη φηη έρνπλ ππνβιεζεί φια 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ή ζα δεηάεη θαη λέα. Η πξνζεζκία απηή ζα αθνξά θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα δεηνχληαη δηεπθξηλίζεηο θαη γηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη, ελψ 

ζα πξέπεη λα ηεζεί κία ζπλνιηθή πξνζεζκία θαηά ηελ νπνία ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα 

απνθαίλεηαη επί ελφο πξνγξάκκαηνο, αθφκα θαη εάλ ε απφθαζή ηεο είλαη απνξξηπηηθή ιφγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Η πξνζεζκία απηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εξγάζηκεο εκέξεο 

γηα θάζε πξφγξακκα. 

 

Δξψηεζε 20: πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ; 

 

Ο ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη άκεζα ζηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ ή θαη λα ηνπο πξνιάβεη κε λέν νηθνλνκηθφ πξφγξακκά ηνπ, εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηφο ηνπ, έρνπλ θαζνξηζζεί πιήξσο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα 

εγθξίλεη ην εμεηαδφκελν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΣΔ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 



 

φρη κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη, αθελφο κελ ν ΟΣΔ έρεη 

ππνβάιεη πιήξε ηα θαζνξηζκέλα απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ζηνηρεία θαη ε ηειεπηαία δελ κπνξεί λα 

δεηά επηπιένλ ζηνηρεία πνπ δελ πξνβιέπνληαη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θαηαιήμνπκε 

θαη πάιη ζ’ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα, λα δεηά ε Δ.Δ.Σ.Σ. δηάθνξα ζηνηρεία, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο άζρεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε θαη ε νξηζηηθή απφθαζή ηεο γηα 

έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΣΔ λα εθδίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

πνιιψλ κελψλ, κε ζπλέπεηα ην πξφγξακκα απηφ λα κελ έρεη πιένλ φθεινο γηα ηνλ ΟΣΔ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη κεηά ηελ πάξνδν ηεο σο άλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ρσξίο λα εθδψζεη ε Δ.Δ.Σ.Σ. ζρεηηθή απφθαζε, ζα 

ζεσξείηαη φηη ε Δ.Δ.Σ.Σ. έρεη εγθξίλεη ζησπεξά ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ ΟΣΔ θαη φηη 

ν ηειεπηαίνο ζα κπνξεί απφ ηελ επνκέλε λα ην δηαζέηεη ζηελ αγνξά κε ηνπο φξνπο πνπ 

ππέβαιε ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. 

 

Δξψηεζε 21: πκθσλείηε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεψξεζε 

ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ κνληέινπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θαη ιεζηξηθήο 

ηηκνιφγεζεο; 

 

Με ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε δηαβνχιεπζε είλαη αζαθήο ε νπζία ηεο πξνηεηλφκελεο 

ξχζκηζεο. Καζψο δελ έρεη ηεζεί ζηε δηαβνχιεπζε θάπνην κνληέιν αιιά κφλν νη αξρέο ηνπ, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη απηέο δελ ππφθεηληαη ζε εηήζηα αλαζεψξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαβνχιεπζε πξηλ ηελ φπνηα ηξνπνπνίεζή ηνπο. Πεξαηηέξσ, ζηελ νπζία 

κε ηε ξχζκηζε ε ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή ην κνληέιν 

ψζηε λα ππάξρεη έιιεηκκα αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη δηαθάλεηαο. Πξνηείλνπκε ην κνληέιν λα 

αλαζεσξείηαη κφλν εηήζηα ζε αξκνλία κε ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ. 

 

 

Παξάξηεκα Β (ζει. 47-51) 

 

Απφ ηε θχζε ηνπο ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα ππνζηνχλ πνιιέο απζαίξεηεο ηξνπνπνηήζεηο αλ 

δελ ππάξρεη πιήξσο θαηαλεκεκέλν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζηνπο παξφρνπο, θαζψο απνηεινχλ 

θαηακεξηζκφ επξχηεξσλ θέληξσλ θφζηνπο ησλ παξφρσλ.  

 

 

Παξάξηεκα Γ (ζει. 52) 

 



 

Έρνπκε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο: 

- Σα θφζηε ελεξγνπνίεζεο δελ πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζε έλα έηνο αιιά ζην ζχλνιν 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πειάηε. 

- Σν πιήξσο θαηαλεκεκέλν θφζηνο δελ είλαη θαιφ proxy γηα ην LRIC θφζηνο, θαζψο 

εκθαλίδεη θφζηε απμεκέλα θαηά 25-30% ζε ζρέζε κε ην LRIC. Πεξαηηέξσ, ε ΔΔΣΣ έρεη ήδε 

κε ζηνηρεία απφ ην πθηζηάκελν ΔΚΟ ΟΣΔ αλαγλσξίζεη ην LRIC θφζηνο ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ, 

φπσο έρεη απνηππσζεί ζε αξθεηέο απνθάζεηο ηεο. πλεπψο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

LRIC θφζηνο ιηαληθήο. 

 

 


