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1 Ειζαγωγή  

Σν παξόλ θείκελν παξαζέηεη ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone–Πάλαθνλ 

ΑΕΕΣΣ (εθεμήο Vodafone) ζηε Δεµόζηα δηαβνύιεπζε ηεο ΕΕΣΣ αλαθνξηθά ηε 

κεζνδνινγία θαη ην κνληέιν γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ 

κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθώλ ππεξεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρύ 

ζηελ αγνξά. 

 

Σν θείκελν έρεη ζπληαρζεί από ηελ Δηεύζπλζε Ρπζκηζηηθώλ Θεκάησλ θαη 

Δηαζύλδεζεο. Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο κέζσ ηνπ αξηζκνύ 2106703096. 
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2 Γενικά Σσόλια  

Δεδνκέλεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ελ ιόγσ δηαβνύιεπζεο, ησλ 

ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά ν θαζνξηζκόο θαη ε 

ζηελ πξάμε εθαξκνγή ηεο ππό εμέηαζε κεζνδνινγίαο θαζώο θαη ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο πνπ δόζεθε γηα ζρνιηαζκό ηνπ θεηκέλνπ, ε  Vodafone ζεσξεί όηη δελ 

δόζεθε ε δπλαηόηεηα  λα αλαιπζεί δηεμνδηθά ε πξνζέγγηζε ηεο ΕΕΣΣ.  Οη απαληήζεηο 

θαη ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξόλ απνξξένπλ από ζθέςεηο/αλαιύζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

δεζκεπηηθέο  γηα ηελ Vodafone.  

 

Θεσξνύκε όηη πξέπεη λα ηεζεί ζαθέζηεξα ην πιαίζην θαη ην εύξνο ησλ αγνξώλ πνπ 

επεξεάδνληαη θαη ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνύλ νη πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίεο θαη ηα 

κνληέια πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θαη ιεζηξηθήο 

ηηκνιόγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα γίλεη αθξηβήο νξηζκόο ηόζν 

ησλ ζπλδπαζηηθώλ όζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ νηθνλνκηθώλ παθέησλ (π.ρ ηη ελλννύκε 

κε ηνλ όξν κεκνλσκέλν νηθνλνκηθό πξόγξακκα;, ηα κεκνλσκέλα νηθνλνκηθά 

πξνγξάκκαηα αθνξνύλ θαη ηα απεξηόξηζηα πξνγξάκκαηα ρξήζεο;). 

 

Πεξαηηέξσ από ηελ αλάιπζε ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν 8.4 ζρεηηθά κε ηα 

θόζηε δηθηύνπ (…ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα αλαπαξάγεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε έλα 

ζηαζεξό δίθηπν ηζνδύλακν κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ πάξνρν κε ΣΙΑ…), 

θαζώο θαη όπσο μεθάζαξα ζπλάγεηαη από όιε ηελ αλάιπζε ζηηο παξαγξάθνπο  8.4.1 

θαη 8.4.2.  θαηαλννύκε όηη νη πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίεο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά  

ζηαζεξά δίθηπα.  

 

Σέινο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε παξαδνρή ζηε παξάγξαθν 8.4 ζρεηηθά κε 

θηελόηεξεο ππνδνκέο ζηε ηερλνινγία θηλεηώλ δηθηύσλ αλ θαη βξίζθεη εθαξκνγή ζην 

πλεύκα ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ παξάγξαθν, σο γελίθεπζε ό ηζρπξηζκόο 

απηόο αλ δελ ππνζηεξίδεηαη από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θαη ίζσο ρξήδεη 

πεξαηηέξσ εμέηαζεο θαη ηεθκεξίσζεο. 
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3 Απανηήζειρ επί ηων επωηήζεων 

Εξώηεζε 1: Σπκθωλείηε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπλδπαζηηθήο εμέηαζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο επηρείξεζεο κε ΣΙΑ; 

 

Απάληεζε: Θεσξνύκε όηη ε πηνζέηεζε ηεο κεκνλσκέλεο εμέηαζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε 

ζεκαληηθή ηζρύ ζε αγνξά ζα ήηαλ πην απνδνηηθή ζηελ απνηξνπή ζηαπξνεηδνύο 

επηδόηεζεο.  

 

Εξώηεζε 2: Σπκθωλείηε κε ηελ επηινγή ηνπ Ιζνδύλακα Απνδνηηθνύ Παξόρνπ (EEO),  

όπωο νξίδεηαη αλωηέξω, γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν αλαθνξάο θαηά ηνλ έιεγρν 

ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 3: Σπκθωλείηε όηη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο ηωλ ζηνηρείωλ 

θόζηνπο θαη εζόδωλ πξέπεη λα πηνζεηεζεί ζην κνληέιν ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ; 

 

Απάληεζε: Θεσξνύκε πσο ε δπλακηθή πξνζέγγηζε (DCF) είλαη πην ξεαιηζηηθή γηα 

λέεο ππεξεζίεο θαζώο κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ιακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ν ρξνληζκόο ησλ επελδύζεσλ. 

 

Εξώηεζε 4:  

α. Σπκθωλείηε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηύπνπ ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξόζεζκνπ 

Επαπμεηηθνύ Κόζηνπο (LRAIC) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο θαηά ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ; 

β. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ LRAIC 

(ιόγω κε δηαζεζηκόηεηαο ζηνηρείωλ) ζπκθωλείηε όηη ην πξόηππν ηνπ Μέζνπ 

Σπλνιηθνύ Κόζηνπο (ATC) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

θόζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο; 

 

Απάληεζε: Θεσξνύκε όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα δηαζθαιηζηεί ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ 

LRAIC. 
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Εξώηεζε 5: Σπκθωλείηε όηη ην Σηαζκηζκέλν Μέζν Κόζηνο Κεθαιαίνπ (WACC) ηεο 

επηρείξεζεο κε ΣΙΑ πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ 

ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο; 

 

Απάληεζε: 

πκθσλνύκε όηη ην WACC ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο.  

 

Εξώηεζε 6: Σπκθωλείηε όηη ν έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιόγεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

βάζε ην Μέζν Απνθεπθηέν Κόζηνο (AAC) ηεο επηρείξεζεο κε ΣΙΑ; 

 

Απάληεζε:  

Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην θαηάιιειν 

ζεκείν αθεηεξίαο γηα λα εθηηκεζεί εάλ ε επηρείξεζε κε ΙΑ πθίζηαηαη δεκίεο πνπ ζα 

κπνξνύζε λα είρε απνθύγεη.. 

 

Εξώηεζε 7: 

Σηελ πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ Μέζνπ Απνθεπθηένπ Κόζηνπο 

(AAC) ηεο επηρείξεζεο κε ΣΙΑ (ιόγω κε δηαζεζηκόηεηαο ζηνηρείωλ), ζπκθωλείηε όηη ν 

έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιόγεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην Μέζν Μαθξνπξόζεζκν 

Επαπμεηηθό Κόζηνο (LRAIC) ηεο επηρείξεζεο κε ΣΙΑ; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 8: Σπκθωλείηε κε ηηο πξνηεηλόκελεο πεγέο δεδνκέλωλ γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ; 

 

Απάληεζε: Ναη ζπκθσλνύκε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη πεγέο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη 

λα θνξνύλ ηηο ξπζκηδόκελεο αγνξέο. Οη κε ξπζκηδόκελεο ππεξεζίεο δελ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο. 

 

Εξώηεζε 9: Σπκθωλείηε κε ηνλ πξνηεηλόκελν ηξόπν θαζνξηζκνύ ηεο δήηεζεο ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο; 
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Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 10: Σπκθωλείηε κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ ηεο επηρείξεζεο κε ΣΙΑ ωο 

«γεωγξαθηθό κνληέιν» αλαθνξάο γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 11: Σπκθωλείηε όηη ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο 

κεηαμύ άκεζεο θαη έκκεζεο πξόζβαζεο είλαη ε ζωζηή κέζνδνο γηα ηελ κνληεινπνίεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο δηθηύνπ ηνπ παξόρνπ αλαθνξάο; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 12: Σπκθωλείηε κε ηελ αλωηέξω κνληεινπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ θόζηνπο 

ιηαληθήο; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 13: Σπκθωλείηε κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ηωλ επελδύζεωλ θαη ηωλ 

εθάπαμ δαπαλώλ; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 14: Σπκθωλείηε κε ηνλ πξνηεηλόκελν ππνινγηζκό ηωλ εζόδωλ; 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 15: Σπκθωλείηε κε ηελ αλωηέξω πξόηαζε γηα ηελ ελζωκάηωζε ηωλ 

ζρεηηδόκελωλ ππεξεζηώλ θαηά ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ; 

 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 16: Σπκθωλείηε κε ηνλ πξνηεηλόκελν ππνινγηζκό ηωλ εζόδωλ ζηνλ έιεγρν 

ιεζηξηθήο ηηκνιόγεζεο; 
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Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 17: Σπκθωλείηε κε ηελ αλωηέξω πξόηαζε γηα ηελ ελζωκάηωζε ηωλ 

ζρεηηδόκελωλ ππεξεζηώλ θαηά ηνλ έιεγρν ιεζηξηθήο ηηκνιόγεζεο; 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 18: Σπκθωλείηε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ PTM; 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 19: Σπκθωλείηε κε ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο λέωλ ή πθηζηάκελωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάηωλ; 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 20: Σπκθωλείηε κε ην πξνηεηλόκελν ρξνληθό πεξηζώξην γηα ηελ εμέηαζε ηωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάηωλ; 

Απάληεζε: Δελ βιέπνπκε θάπνην ιόγν δηαθσλίαο. 

 

Εξώηεζε 21: Σπκθωλείηε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο EETT αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεώξεζε 

ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ κνληέινπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζωξίνπ θαη ιεζηξηθήο 

ηηκνιόγεζεο; 

Απάληεζε: πκθσλνύκε κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηε ππνπαξάγξαθν 122 ηεο 

παξαγξάθνπ 12. Θεσξνύκε όηη ν θύθινο αλάιπζεο ηνπ κνληέινπ πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ην θύθιν αλάιπζεο αγνξάο θαη κε ην αλ ππάξρνπλ ξπζκηδόκελεο 

αγνξέο ή όρη.  

 

 


