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ην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα «Μεζνδνινγηθέο αξρέο θαη 

παξάκεηξνη ηνπ Μνληέινπ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ» έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 

Σν νηθνλνκνηερληθό κνληέιν, ηνπ νπνίνπ αξρέο θαη παξάκεηξνη ηίζεληαη ππό 

δηαβνύιεπζε, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πξόινγν ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνύιεπζεο, 

πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 7.1.2 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/066/23-7-09 «Οξηζκόο 

Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά, θαη ππνρξεώζεηο απηώλ». ηελ παξάγξαθν 

απηή νξίδνληαη ηα εμήο: «Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ηεο ΥΔΠ πξέπεη λα 

δηακνξθώλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

«ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect) ή θαη ηεο ζπκπίεζεο ηηκώλ ζηελ 

αγνξά ηεο ΑΠΣΒ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα εμεηάδνληαη νη ηηκέο λα βξίζθνληαη ζε 

ηέηνην επίπεδν ώζηε λα δηακνξθώλεηαη έλαο νηθνλνκηθόο ρώξνο (economic space) 

κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηε ζπλερή 

γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο ΑΠΣΒ. Οη ηηκέο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ ζα πξέπεη λα είλαη 

αληίζηνηρεο κε ην θόζηνο ελόο λενεηζεξρόκελνπ παξόρνπ ζηελ αγνξά, ηνπ νπνίνπ ε 

ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκώλ ηνπ βαζίδεηαη ζε ΑΠΣΒ. Οη δαπάλεο απηέο 

κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ βάζεη πξνηύπνπ ηερληθννηθνλνκηθνύ κνληέινπ θαη ε 

κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα δηακνξθσζεί κέζσ δηαδηθαζίαο δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο». 

 

ηελ παξ. 7.1.1. ηεο ίδηαο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθέξεηαη ε εμήο ππνρξέσζε 

ειέγρνπ ηηκώλ πνπ θέξεη ν ΟΣΔ: «Ο ΟΣΔ θέξεη ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνύο 

ηηκνιόγεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο θαη ησλ 

ζπλαθώλ επθνιηώλ. Δηδηθόηεξα: (i) ν ΟΣΔ ππνρξενύηαη λα παξέρεη θνζηνζηξεθείο 

ηηκέο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Μέζνπ 

Μαθξνπξόζεζκνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κόζηνο ησλ Παγίσλ 

(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost). Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εμάγεη ηηο ηηκέο γηα ηελ 

ππεξεζία επξπδσληθήο πξόζβαζεο ΑΡΤ (BRAS & DSLAM) βάζεη ηεο 

κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ από θνζηνινγηθό κνληέιν «top-down» θαη ηηο ηηκέο ησλ 

ππεξεζηώλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο όπσο νη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ ηύπνπ ΦΤΠ & OLO 

βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ από θνζηνινγηθά κνληέια bottom-up…» 
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Η παξάγξαθνο απηή νξίδεη ξεηά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε θνζηνιόγεζε 

ησλ ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο θαη ησλ ζπλαθώλ επθνιηώλ ηνπ 

ΟΣΔ. Έηζη ινηπόλ, πέξα από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελζηάζεηο καο ζηελ κεζνδνινγία πνπ 

ηίζεηαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνπ ζα εθζέζνπκε ακέζσο παξαθάησ, ζέινπκε λα 

επηζεκάλνπκε  θαη ην γεγνλόο όηη ε ύπαξμε δύν ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ ππνινγηζκνύ 

ΥΔΠ δίλεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη  θάζε θνξά ηνλ ηξόπν 

ππνινγηζκνύ πνπ επηζπκεί, κεηώλνληαο ηελ ξπζκηζηηθή βεβαηόηεηα γηα ηνλ ΟΣΔ.   

 

O OTE ζηελ ηνπνζέηεζε ζηνπ ζηελ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ 

Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ηεο 

Αγνξάο ΥΔΠ (αγνξά ππ’ αξ. 5), ζρεηηθά κε ηελ πξόβιεςε γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο 

νηθνλνκηθνύ ρώξνπ (economic space) κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ, επηζήκαλε όηη ε 

πξνζέγγηζε απηή νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ, 

θαζώο ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ΥΔΠ δελ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα 

παξαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, αιιά κε βάζε ηελ θιίκαθα ελόο ππνζεηηθνύ «εύινγα 

απνηειεζκαηηθνύ παξόρνπ».  

 

Η νπζία ηεο δηαθνξάο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο δελ έγθεηηαη ζηελ bottom-up ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ top-down πξνζέγγηζε πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζείηαη 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ ΟΣΔ (αθνύ ζε ζεσξεηηθό επίπεδν νη δύν 

πξνζεγγίζεηο, όηαλ βαζίδνληαη ζε έλα απνηειεζκαηηθό πάξνρν θαη ηε κεζνδνινγία 

ΜΜΔΚ-ΣΚ, νδεγνύλ ζε ηζνδύλακα απνηειέζκαηα) αιιά ζηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο 

σο θιίκαθα αλαθνξάο, θιίκαθαο ιεηηνπξγίαο δηαθνξεηηθήο (κηθξόηεξεο) από απηή 

ηνπ ΟΣΔ ζήκεξα.  

 

Δπηπξόζζεηα ε ΔΔΣΣ έρεη εηζάγεη ηελ δπλαηόηεηα θαη ελόο επηπιένλ ex-post ειέγρνπ 

ησλ ηηκώλ ΥΔΠ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο κε δπλαηόηεηαο επαλάιεςεο (non 

replicability) ησλ πξνζθνξώλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο, 

θαηά ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλε εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ ζηελ 

αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ/ζρεηηθώλ ιηαληθώλ πξνζθνξώλ. ην πιαίζην 

απηό ε ΔΔΣΣ δειώλεη όηη πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ή/θαη θπξώζεηο εθόζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.  
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Να ζεκεηώζνπκε ζην ζεκείν απηό όηη πνιύ πξόζθαηα ε ΔΔΣΣ εμέδσζε θείκελν 

δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ κεζνδνινγία ηεο ξύζκηζεο πεξηζσξίνπ (margin) ζηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ. ην θείκελν εθείλν πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

κνληέινπ bottom-up από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε θαηώηαηε ξπζκηζηηθά 

επηηξεπόκελε ιηαληθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο. Ο ΟΣΔ απάληεζε αλαιπηηθά ζηα ζεκεία 

ηεο δηαβνύιεπζεο απηήο, επηζεκαίλνληαο όηη ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε είλαη ηδηαίηεξα 

επαρζήο θαη κε αλαινγηθή. ην πξνηεηλόκελν ζηελ ζρεηηθή δηαβνύιεπζε κνληέιν ε 

ηηκή ηεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο απνηειεί αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηώηαηεο ξπζκηζηηθά επηηξεπόκελεο ιηαληθήο ηηκήο. 

Τςειόηεξε ηηκή ΥΔΠ ζα νδεγήζεη ζε ςειόηεξε θαηώηαηε ξπζκηζηηθά επηηξεπόκελε 

ιηαληθή ηηκή κηαο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη επξπδσληθή πξόζβαζε. Σνλίδνπκε 

όηη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκόο ηνπ ΟΣΔ ζηελ άζθεζε εκπνξηθήο πνιηηηθήο, πέξα από 

ηα πξνβιεπόκελα από ην ήδε ππάξρνλ αζθπθηηθό ξπζκηζηηθό πιαίζην, ζα έρεη 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ ΟΣΔ θαη είλαη ηδηαίηεξα επαρζήο. 

 

Δπηπιένλ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλόο όηη ε ύπαξμε δύν κνληέισλ, 

παξάιιεια ππό δηαβνύιεπζε, πνπ αθνξνύλ ηελ ξύζκηζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ηελ 

ξύζκηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ, ηα νπνία έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό νκνηόηεηεο θαη 

ζηόρν λα πξνζεγγίζνπλ έλα «κνληεινπνηεκέλν» πάξνρν πνιππιέθνπλ πεξηζζόηεξν 

έλα ήδε ζύλζεην πξόβιεκα. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε αγνξά πξνρσξά κε 

ηαρύηαηνπο ξπζκνύο, νη πάξνρνη πξνρσξνύλ ζε επελδύζεηο, παξέρνπλ ππεξεζίεο 

double play θαη triple play κε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ε εκκνλή ζε κνληέια 

ηα νπνία ήηαλ ρξήζηκα ζην πξώηα βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνύ δελ βνεζάεη 

ηελ αγνξά ζην ζύλνιν ηεο. Δπηπξόζζεηα δελ βνεζάεη ζην νπζηαζηηθό πξόβιεκα ηεο 

γεσγξαθηθήο επέθηαζεο ησλ ππεξεζηώλ ADSL ζε ζεκεία πνπ δελ παξέρνληαη 

ζήκεξα ADSL ππεξεζίεο, δειαδή ηελ γεθύξσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ηεο ρώξαο.  

 

ηα πιαίζηα απηά δελ είλαη ζαθέο κε πνηνλ αθξηβώο ηξόπν ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί 

λα εμαζθαιίζεη: 

 παξαγσγηθή θαη δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

ζε επίπεδν θνηλσληθήο επεκεξίαο γεληθόηεξα 
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 θαη εηδηθόηεξα παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ παηθηώλ ζε 

καθξνρξόληα βάζε.  

Δηδηθόηεξα ζην θείκελν ηεο ΓΓ ε ΔΔΣΣ, κέζσ ησλ κνληέισλ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

κέζσ ηεο πξόζβαζεο ζηνλ ΣΒ θαη κέζσ ηεο πξόζβαζεο ζε γξακκή ΑΡΤ, 

παξνπζηάδεη γξαθηθά ηνλ νηθνλνκηθό ρώξν κεηαμύ απηώλ γηα θάζε Αζηηθό Κέληξν 

βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηνπ θέληξνπ, δειαδή αξρίδνληαο από ηα κεγαιύηεξα θέληξα πνπ 

έρνπλ θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε θαη θαηαιήγνληαο ηελ αλάιπζε ζηα κηθξόηεξα ΑΚ κε 

πνιύ κηθξό αξηζκό βξόρσλ. Ο νηθνλνκηθόο ρώξνο κεηαμύ ησλ δύν ηερλνινγηώλ 

νξηνζεηείηαη από ην ζεκείν ηνκήο ησλ δύν γξακκώλ, δειαδή ζην ΑΚ όπνπ θόζηνο 

ηνπ ΑΡΤ είλαη ίζν κε ην θόζηνο ηνπ κεξηδόκελνπ ΣΒ ζπλ ην θόζηνο κεηάδνζεο. Η 

εμέηαζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ρώξνπ ινηπόλ εμαξηάηαη από ην ζεκείν ηνκήο δειαδή από 

ην κέγεζνο ηνπ αληίζηνηρνπ ΑΚ. ύκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ έλαο πάξνρνο ζα επηιέμεη λα 

παξέρεη ππεξεζίεο κε ΣΒ ζε ηθαλό αξηζκό ΑΚ (κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αζηηθά 

θέληξα) ελώ ζηα κηθξά αζηηθά θέληξα ζα επηιέμεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ΑΡΤ, 

όπσο θαίλεηαη γξαθηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

ρήκα 18 ΓΓ ΔΔΣΣ: Απεηθόληζε Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ / πλαξηήζεσλ θόζηνπο 

Μεξηδόκελνπ ΣΒ + Γηθηύνπ Μεηάδνζεο θαη ΑΡΤ ζε ζρέζε κε ηα αζηηθά θέληξα 

 

Αληηιακβαλόκαζηε όηη ε ΔΔΣΣ ζέιεη λα πεηύρεη ηαπηόρξνλα αληηθξνπόκελα κεηαμύ 

ηνπο πξάγκαηα. Από ηελ κία λα εμαπιώζεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ ΣΒ από ηνπο 

παξόρνπο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε, από ηελ άιιε 

έρεη επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θνζηνζηξέθεηαο θαη ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο ηηκώλ κε 

βάζε ηελ ηηκή ηνπ ΑΡΤ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμάπισζεο ησλ ππεξεζηώλ 

ζεσξεί όηη κία πηζαλή ιύζε είλαη ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ΑΡΤ ώζηε λα έρεη 

νηθνλνκηθό όθεινο θαη ζπλεπώο λα πξνηηκά έλαο πάξνρνο λα πξνρσξήζεη ζε 
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ζπλεγθαηάζηαζε θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ θαη όρη κέζσ ΑΡΤ. Ο ΟΣΔ 

ζεσξεί όηη απηόο ν ζηόρνο κε ηελ πθηζηάκελε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ δελ έρεη 

έλλνηα γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

1. Η Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξόζβαζε ζπξξηθλώλεηαη ηαρύηαηα. Δλδεηθηηθά ζηηο 

29/2/2008 ήηαλ 170.852 ζπλδέζεηο ΑΡΤ θαη ΑΠΣΒ 334.311, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2009 ε ΑΠΣΒ ήηαλ 666.640 θαη ε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξόζβαζε 81.834, ελώ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 ηα αληίζηνηρα λνύκεξα ήηαλ 1.105.705 θαη 47.093. 

2. Οη πάξνρνη έρνπλ ζπλεγθαηαζηαζεί ζε όια ηα κεγάια Αζηηθά Κέληξα ηνπ ΟΣΔ, 

δει. ζε 190 ΑΚ, ελώ κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζπλεγθαηαζηάζεθαλ ζε 685 κηθξά Αζηηθά Κέληξα. ηα θέληξα 

απηά ήηαλ ε επηδόηεζε πνπ κείσζε ηελ ίδηα επελδπηηθή δαπάλε, ώζηε ε παξνρή 

ππεξεζηώλ κέζσ ζπλεγθαηάζηαζεο λα γίλεη αληαπνδνηηθή θαη όρη ε «πςειή» ηηκή 

ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤ.  

3. ήκεξα από ηα Αζηηθά Κέληξα πνπ δελ έρνπλ ζπλεγθαηάζηαζε έρνπλ κηθξό 

αξηζκό ζπλδξνκεηώλ θαζηζηώληαο ηελ ζπλεγθαηάζηαζε αζύκθνξε γηα ηνπο 

παξόρνπο. Δίλαη πηζαλό, κε απηό ην δεδνκέλν, κηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηωλ ππεξεζηώλ 

Υνλδξηθήο Δπξπδωληθήο Πξόζβαζεο λα δεκηνπξγήζεη αξθεηό (αληη)θίλεηξν, ώζηε 

λα εμαπιωζεί γεωγξαθηθά ε ΑΠΣΒ; Οη πάξνρνη πξνρσξνύλ ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο 

όηαλ έρνπλ αξθεηό αξηζκό ζπλδξνκεηώλ ζε ΑΡΤ ώζηε λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζε 

ΑΠΣΒ, ελώ παξάιιεια αλακέλνπλ όηη ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ θέληξσλ πνπ ζα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζα έρνπλ επαξθή δπλεηηθό αξηζκό ζπλδξνκεηώλ ώζηε λα 

απνδώζεη ε επέλδπζε ηνπο. Σα θέληξα πνπ απνκέλνπλ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 

απηά. Δάλ ιάβεη δε θαλείο ππόςε όηη θαη ζηα κηθξόηεξα θέληξα πνπ ήδε έρνπλ 

πάεη νη πάξνρνη δελ ζα είραλ επελδύζεη εάλ δελ ππήξρε ε ρξεκαηνδόηεζε, ν ΟΣΔ 

πηζηεύεη όηη ε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή.  

 

Δάλ ε ΔΔΣΣ ζεσξνύζε όηη ππάξρεη όκσο πεξηζώξην λα επεθηαζεί ε παξνρή 

ππεξεζηώλ κέζσ ΣΒ γεσγξαθηθά, κέζσ «αύμεζεο» ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ, ν ΟΣΔ 

ζεσξεί όηη ην κνληέιν απηό, πνπ έρεη ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ελζσκαησκέλε, ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤ, αλάινγα π.ρ. κε ην κέγεζνο ηνπ 

θέληξνπ ή κε ην εάλ ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε ή όρη θιπ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

παξνπζηάδεηαη κία πξόηαζε γηα γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ ΑΡΤ.  
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Πξόηαζε ΟΣΔ γηα ηελ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο ΑΡΤ ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί Οηθνλνκηθόο Υώξνο κεηαμύ θόζηνπο Μεξηδόκελνπ ΣΒ + Γηθηύνπ 

Μεηάδνζεο θαη ΑΡΤ ζε ζρέζε κε ηα αζηηθά θέληξα 

 

Δάλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ πηζηεύεη, όπσο παξνπζίαζε θαη παξαπάλσ όηη νη 

πάξνρνη δελ επεθηείλνπλ γεσγξαθηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ΣΒ όρη ιόγσ ηεο ηηκήο 

ηνπ ΑΡΤ, αιιά ιόγνπ ηνπ πςεινύ θόζηνπο πνπ δελ ζα απνζβεζηεί, ε παξαπάλσ 

πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα πνπ «ζεσξεί» όηη ππάξρεη ε 

ΔΔΣΣ, ελώ παξάιιεια δελ αληηηίζεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο θνζηνζηξέθεηαο (θαζώο 

κεζνζηαζκηθά ε ηηκή ηνπ ΑΡΤ κπνξεί λα είλαη θνζηνζηξεθήο) θαη δελ δεκηνπξγεί 

ζέκαηα ζπκπίεζεο ηηκώλ κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ ΑΡΤ, επηηξέπνληαο ζηνλ ΟΣΔ λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα θαζνξίδεη ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή ζηελ παξνρή ιηαληθώλ 

ππεξεζηώλ.  

 

Σέινο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε κνληέισλ bottom-up, ν ΟΣΔ έρεη επαλεηιεκκέλα 

ηνπνζεηεζεί όηη έρνπλ πνιιέο ππνζέζεηο θαη παξακέηξνπο, είλαη θαζαξά κία 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δελ βαζίδνληαη επαξθώο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε bottom-up πξνζέγγηζε ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ top-

down πξνζέγγηζε, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζείηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο 

ηνπ ΟΣΔ, δελ έρεη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό 

θνζηνζηξεθώλ ηηκώλ. Αληίζεηα έλα κνληέιν top-down βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα, έρεη έλα εζσηεξηθό έιεγρν ζπλέπεηαο θαη είλαη αληηθεηκεληθό. Γηα απηό ηνλ 

ιόγν ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ελώ κνληέιν bottom-

up ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ θνζηνιόγεζε ζπλαθώλ επθνιηώλ γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ππεξβνιηθά πνιύπινθν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν top-down. Αθόκε πεξηζζόηεξν 

όηαλ ην κνληέιν bottom-up αθνξά έλα «κνληεινπνηεκέλν» πάξνρν, δει. έλα 

Προηεινόμενη  

γεωγραθική  

διαθοροποίηζη 

ηης ηιμής ηοσ ΑΡΥ 
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ζεσξεηηθό εηθνληθό πάξνρν, ηόηε δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο ε ζρέζε ηνπ κνληέινπ κε 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα λα είλαη θαη απηή ζεσξεηηθή θαη εηθνληθή. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε όηη ζην ππό δηαβνύιεπζε ππόδεηγκα απνκνλώλεηαη ηερλεηά ε ρξήζε ηνπ 

δηθηύνπ πξόζβαζεο γηα παξνρή επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ από ηηο άιιεο ρξήζεηο ηνπ 

δηθηύνπ πξόζβαζεο θαη ε ηηκή ηεο ρξήζεο απηήο πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηνπ 

κεξηδόκελνπ βξόρνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα νη κεξηδόκελνη βξόρνη απνηεινύλ έλα 

πνιύ κηθξό πνζνζηό ζην ζύλνιν ησλ βξόρσλ πνπ κηζζώλνπλ νη πάξνρνη, ελώ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ είλαη θπξίσο double play θαη έηζη ην ππόδεηγκα ηεο 

δηαβνύιεπζεο είλαη ηειείσο ζεσξεηηθό. Με βάζε ηα παξαπάλσ επηθπιαζζόκαζηε λα 

ζρνιηάζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ bottom-up κνληέινπ θαη ζπλεπώο 

λα απαληήζνπκε ζηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ.  

 

Η ΔΔΣΣ επίζεο αλαθέξεη όηη δηαηεξεί ηελ δπλαηόηεηα πξνζθπγήο ζε άιια κέηξα 

(bentchmarking, ρξήζε άιισλ κνληέισλ ή/θαη ζηνηρείσλ), ζηε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ν ΟΣΔ δελ ζπλεξγαζηεί αξθνύλησο, πάληα θαηά ηε θξίζε ηεο, ζηε παξνρή 

ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ο ΟΣΔ ζα ήζειε λα ηνλίζεη γηα κία αθόκε θνξά ηα 

παξαθάησ δεδνκέλα, ηα νπνία θαίλεηαη λα παξαγλσξίδεη ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην απηήο 

ηεο αλάιπζεο: 

 Ο ΟΣΔ εθαξκόδεη ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο 

ησλ ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε 

θνζηξνζηξεθνύο ηηκνιόγεζεο (ΑΠΣνΒ θαη ζπλαθείο επθνιίεο), 

 Ο ΟΣΔ έρεη ήδε πινπνηήζεη πιήξσο ηελ 482/051 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ πνπ αθνξά 

ζηνλ Λνγηζηηθό Γηαρσξηζκό, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε ΥΔΠ απνηειεί κηα 

δηαθξηηή αγνξά ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη κε απόιπηε δηαθάλεηα ηόζν νη 

ζπλαιιαγέο πνπ ε αγνξά απηή έρεη κε άιινπο ρνλδξηθνύο παξόρνπο όζν θαη νη 

ζπλαιιαγέο ηεο κε ην ιηαληθό άθξν ηνπ ΟΣΔ (κε ηε ρξήζε ησλ ηηκώλ κεηαθνξάο). 

 Η εθαξκνγή θνζηνζηξεθνύο ηηκνιόγεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΥΔΠ, πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη κόλν ζην ίδην πιαίζην θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο όπσο εθαξκόδεηαη θαη 

γηα ηηο ινηπέο ππό ξύζκηζε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο κε βάζε ηελ ήδε 

ρξεζηκνπνηνύκελε από ηνλ ΟΣΔ κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ. Μόλν κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ζα ήηαλ δπλαηό λα εμαζθαιηζηεί κε ζπλέπεηα ε θνζηνινγηθή αληηκεηώπηζε 

ηνπο ζην ζύλνιν ηνπο. 
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 Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο ηεο ΥΔΠ ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε άιιεο 

πξνζέγγηζεο ζα επεξέαδε ην θόζηνο θαη άιισλ ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

δηακνηξάδνληαη πόξνπο κε ηε ΥΔΠ θαη ζα πξνθαινύζε αλακθηζβήηεηα όρη κόλν 

δηαζηξέβισζε ηνπ θόζηνπο ηνπο αιιά θαη αιινίσζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο 

θνζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Μπνξνύκε ινηπόλ λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο δελ είλαη ζπκβαηέο κεηαμύ ηνπο ελώ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε 

αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα θαη αθόκα ρεηξόηεξα ζε κε απνηειεζκαηηθέο ηηκέο. 

Δπηπιένλ, απμάλνπλ εθζεηηθά ηνλ βαζκό πνιππινθόηεηαο ζηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνύ ησλ ηηκώλ. Μεζνδνινγηθά νπνηαδήπνηε θνζηνινγηθή πξνζέγγηζε, πιελ 

ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε βάζε ην ππάξρνλ ζύζηεκα ηνπ ΟΣΔ, εηζάγεη κε 

αληηθεηκεληθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ελώ παξάιιεια δελ πξνάγεη ηελ 

απαηηνύκελε ξπζκηζηηθή βεβαηόηεηα θαη νδεγεί ηειηθά ζε άζθνπε ππέξ-ξύζκηζε θαη 

ζνβαξέο ζηξεβιώζεηο ζηελ αγνξά. 

 

πκπεξαζκαηηθά, δελ ζπκθσλνύκε νύηε κε ηελ αλάγθε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, αθνύ δελ ππάξρεη «πξόβιεκα» πξνο ιύζε, νύηε κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηεο δεκηνπξγίαο κνληέινπ bottom-up. Δπηπιένλ επηζεκαίλνπκε 

όηη νπνηαδήπνηε επαρζήο ξύζκηζε ελδερνκέλσο αλαθύςεη γηα ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο 

ηνπ ΟΣΔ, πέξα από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ππάξρνλ αζθπθηηθό 

ξπζκηζηηθό πιέγκα, ζα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ ΟΣΔ.  

 

Σέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν, πνπ πεξηέρεη γηα πξώηε θνξά 

ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ελζσκαησκέλε, ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θιείδα κεξηζκνύ γηα ηελ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο 

ηεο θνζηνζηξεθνύο ππεξεζίαο ΑΡΤ, αλάινγα π.ρ. κε ην κέγεζνο ηνπ θέληξνπ ή κε 

ην εάλ ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε ή όρη θιπ.   

 

 

 


