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1

1

1.1

Εηζαγσγή

Ννκνζεηηθό Πιαίζην

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο «ε ΔΔΣΣ»), σο Δζληθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή (ΔΡΑ) Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνρξενχηαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα
δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (Οδεγία Πιαίζην) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 717/2007, λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ
θαηάιιειεο θαη κε βάζε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο ππoθείκελεο ζε εθ ησλ πξνηέξσλ (ex
ante) θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη λα αλαιχζεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο
απηέο.
Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηδηαηηέξσο
ππφςε ηεο ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ
θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ
πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξύζκηζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/21/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (ε «χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο»), ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, θαζψο θαη ηηο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Αγνξάο θαη
ηελ Δθηίκεζε εκαληηθήο Ηζρχνο ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην δηθηχσλ
θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ πηνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν
15(2) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (νη «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ»). Ζ χζηαζε γηα ηηο
ρεηηθέο Αγνξέο ηεο Δπηηξνπήο 2003/311/EK, πνπ πηνζεηήζεθε ην 2003,
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Αλαζεσξεκέλε χζηαζε 2007/879/EΚ. χκθσλα κε ην
Άξζξν 16 (4) ηεο Οδεγίαο 2002/21/EΚ, νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, κεηά ηε
δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα επηβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά («ΗΑ»). Οη
ππνρξεψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο θαη λα ζηνρεχνπλ εηδηθά ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη.
Ζ ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν 3431/2006
(ν "Νόκνο") πνπ απνηειεί ηνλ ειιεληθφ Νφκν πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ
ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2006. Ο Νόκνο κεηαθέξεη ζην ειιεληθφ δίθαην ηε
δέζκε Οδεγηψλ ηεο ΔΔ γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Οδεγίεο 2002/19/EΚ,
2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ θαη 2002/77/EΚ).
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (α) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηφηεηα ζρεηηθά
κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ,
ηεο
αλάιπζεο
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Οξηζκφ ησλ Παξφρσλ κε ΗΑ
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θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.
Σν Άξζξν 12 παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε (ηβ) παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα
δηελεξγεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη
Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε
άιια Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο
Πιαίζην.
Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ
ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο ex
ante ξχζκηζεο ηνπ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φζν θαη γηα ex post έξεπλα
θαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ην
άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νφκνπ επηβάιιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα παξέρνπλ φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ή ηηο
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο,
θαζψο θαη φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ. χκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ.4 ηνπ Νφκνπ, νη
επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηφπηλ
αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο
πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη άιιε πξνζεζκία, εληφο είθνζη (20)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην αίηεκα. Ο Νφκνο νξίδεη έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε
(5) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην
δίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ
αλήθνπλ ζηελ ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ
παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξί Αληαγσληζκνχ Νφκνπ 703/1977,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
ηνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ ζα απνζηείιεη ζηελ
Δπηηξνπή θαη ζηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ησλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ θνηλνπνίεζε
ηνπ ζρεδίνπ κέηξσλ ζρεηηθά κε θάζε αλάιπζε αγνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ
νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο αγνξψλ (δει.
Αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε παξφρσλ κε ΗΑ), θαζψο θαη ηα κέηξα ηα νπνία
ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη ε ΔΔΣΣ ζηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο αγνξέο. Ζ Δπηηξνπή θαη νη άιιεο
Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζηελ ΔΔΣΣ
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφο κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. Ζ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαιχεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεηαθέξεη ηελ άπνςή ηεο
ζηελ ΔΔΣΣ, δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ΔΔΣΣ είλαη
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ππνρξεσκέλε λα ιάβεη επαξθψο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο θαηά ηελ πηνζέηεζε
ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ην πξνηεηλφκελν κέηξν
πξνθχπηεη ν νξηζκφο κηαο ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία δηαθέξεη απφ απηέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε χζηαζε ή απνθαζίδεη εάλ θάπνηνο πάξνρνο έρεη αηνκηθή ή
ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε θαη ηα κέηξα ζα επεξέαδαλ ην εκπφξην κεηαμχ Κξαηψλ
Μειψλ θαη παξάιιεια ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ) έρεη δειψζεη φηη ην ρέδην Μέηξσλ
ζα δεκηνπξγνχζε εκπφδηα ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ή έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο
πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην θαη ηνπο θαλνληζηηθνχο ζηφρνπο, ην
ρέδην Μέηξσλ απηφ δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα δχν κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απηήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα θαιέζεη ηελ ΔΔΣΣ
λα απνζχξεη ην πξνηαζέλ ρέδην Μέηξσλ.

1.2

Αληηθείκελν θαη πεδίν ηεο παξνύζαο Δηαβνύιεπζεο

Ζ παξνχζα Γηαβνχιεπζε παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε
ηηο αγνξέο κηζζσκέλσλ γξακκψλ («ΜΓ»), ζπγθεθξηκέλα: ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps,
ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο. Σν Κείκελν
Γηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ
ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ (γηα ηηο ΜΓ
ιηαληθήο θαη ηα δεπθηηθά ηκήκαηα ησλ αγνξψλ ΜΓ), ηελ εμέηαζε ηεο χπαξμεο ή κε ΗΑ
θαη ηελ επηβνιή θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
χπαξμε ΗΑ.
Ζ Σύζηαζε Σρεηηθώλ Αγνξώλ ηεο Δπηηξνπήο ζεσξεί φηη ε αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ
κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο είλαη κηα αγνξά πνπ ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο (Αγνξά
13 ηεο αξρηθήο Σύζηαζεο Σρεηηθώλ Αγνξώλ, Αγνξά 6 ηεο Αλαζεσξεκέλεο Σύζηαζεο
Σρεηηθώλ Αγνξώλ). Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ έιαβε
ππφςε ηε χζηαζε ζην κέγηζην βαζκφ θαη πξνέβε ζε αλάιπζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε ππφ
εμέηαζε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ΗΑ.
ε αληίζεζε κε ηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, νη
αγνξέο ΜΓ ιηαληθήο θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, δελ
πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηελ αλαζεσξεκέλε Σύζηαζε Σρεηηθώλ Αγνξώλ (αξρηθά ε
Δπηηξνπή ζεσξνχζε πσο ε αγνξά ηεο ειάρηζηεο δέζκεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps θαη ε αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ρνλδξηθήο ήηαλ αγνξέο πνπ ππφθεηληαη ζε ex ante ξχζκηζε, ζπγθεθξηκέλα νη Αγνξέο 7
θαη 14 ηεο αξρηθήο Σύζηαζεο). Δπνκέλσο, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ εθάξκνζε ηε δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ θαη αξρηθά ζπκπεξαίλεη φηη
ηα ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο εζληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα.
Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη πσο νη ζρεηηθέο αγνξέο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2Mbps,
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο απνηεινχλ
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ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ (ζηηο νπνίεο ππάξρεη ΗΑ), ππνρξενχηαη λα επηβάιεη ηηο θαηάιιειεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ΗΑ. Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη, ζην
παξειζφλ είρε ήδε επηβάιεη ex ante ππνρξεψζεηο ζηνλ ΟΣΔ ζηηο ππφ εμέηαζε ζρεηηθέο
αγνξέο κε βάζε ηε ΗΑ ηνπ ΟΣΔ ζηηο αγνξέο απηέο. Σν παξφλ Κείκελν Γηαβνχιεπζεο
εμεηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη εάλ ζα πξέπεη λα
δηαηεξεζνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα επηβιεζνχλ λέεο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε παξνχζα εμέηαζε ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν
κεγαιχηεξν απφ 3 έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο εμέηαζεο ηεο αγνξάο
ππεξεζηψλ ΜΓ. Ζ θαζπζηέξεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαβνιέο ηεο κνξθήο ησλ
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξφρσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ΜΓ ρνλδξηθήο θαηά ηηο δηαδνρηθέο πεξηφδνπο
ππνβνιήο ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα:
-

Δλψ κέρξη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 ην ζχλνιν ησλ θπθισκάησλ ηα νπνία
ππέβαιε ν ΟΣΔ αθνξνχζαλ γξακκέο απφ άθξν ζε άθξν, απφ ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2009 ν ΟΣΔ κπφξεζε λα παξάζρεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ.

-

Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ν ΟΣΔ ηξνπνπνίεζε εθ λένπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ππέβαιιε ζηελ ΔΔΣΣ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, κε αλαιχνληαο ζεκαληηθφ
αξηζκφ θπθισκάησλ ζε ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά.

-

Απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009 νη Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο έπαςαλ λα
δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ.

-

Άιινη πάξνρνη ηξνπνπνηήζαλ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία αξθεηφ θαηξφ κεηά
απφ ηελ επίζεκε ππνβνιή ηνπο ζηελ ΔΔΣΣ.

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε εκθάληζε απφηνκσλ κεηαβνιψλ ζηα κεξίδηα αγνξάο
ΜΓ ρνλδξηθήο θαηά δηαδνρηθέο πεξηφδνπο αλαθνξάο, νη νπνίεο θαη‟ νπζίαλ νθείινληαη
ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο κνξθήο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ.
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο ζηα λέα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ φξηζε ν πξψηνο θχθινο αλάιπζεο ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο
(ζρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έγθξηζε ζρεηηθήο πξνζθνξάο αλαθνξάο,
αλάπηπμε ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ρνλδξηθήο, κεηάπησζε ππαξρφλησλ
θπθισκάησλ ζε λέα, θιπ.) ρξεηάζηεθε ζεκαληηθφο ρξφλνο.
Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ ήηαλ
απαξαίηεηε ε επαλαθνξά ελφο πξντφληνο θπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο απ‟ άθξν ζ‟ άθξν.
Έηζη, κεηά απφ θνηλφ αίηεκα ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ παξφρσλ, ε ΔΔΣΣ ελέθξηλε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ ψζηε –κεηαμχ άιισλ- λα θαζίζηαηαη
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δπλαηή ε ρνλδξηθή πξνζθνξά ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ θπθισκάησλ σο ζπλδεδεκέλα
θπθιψκαηα απ‟ άθξν ζ‟ άθξν. Σν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δηεπθφιπλε ηφζν ηνλ ΟΣΔ φζν
θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο παξνρήο
ΜΓ.
Όινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηνπ
δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο ησλ αγνξψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο.

1.3

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ππεξεζίεο ΜΓ

1.3.1 Απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο αλάιπζεο ησλ αγνξψλ
κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνδξηθήο θαη ιηαληθήο
Σν 2006, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο. πγθεθξηκέλα:
Α) Απόθαζη ηης ΕΕΤΤ 401/14/06.09.06 (ΦΕΚ 1419/Β/26.09.06) ζτεηικά με ηον
οριζμό ηων αγορών τονδρικών ηερμαηικών και ζεσκηικών κσκλωμάηων
μιζθωμένων γραμμών
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 401/14/06.09.06 (ΦΔΚ
1419/Β/26.09.06) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ αγνξψλ ρνλδξηθψλ ηεξκαηηθψλ θαη
δεπθηηθψλ θπθισκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ηνλ θαζνξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε
εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ε ΔΔΣΣ αξρηθά εμέηαζε ηα θαηάιιεια «φξηα» αλάκεζα ζηα ηεξκαηηθά
θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη φξηζε ηα φξηα κε
αλαθνξά ζηελ ππνθείκελε ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θφκβν
εμππεξέηεζεο (ηνπ ρνλδξηθνχ παξφρνπ κηζζσκέλσλ γξακκψλ) πνπ βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα ζην άθξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηεο κηζζσκέλεο γξακκήο.
ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζηνλ νξηζκφ ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ε αλάιπζε
ηεο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ηξείο ρνλδξηθέο αγνξέο κηζζσκέλσλ
γξακκψλ ζηελ Διιάδα:
Μηα αγνξά γηα κηζζσκέλα ηεξκαηηθά ηκήκαηα έσο θαη 2 Mbps.
Μηα αγνξά γηα κηζζσκέλα ηεξκαηηθά ηκήκαηα άλσ ησλ 2 Mbps.
Μηα εληαία ζρεηηθή αγνξά γηα δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο
(γηα φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά, δεχμεηο έσο 2 Mbps,
2Mbps, 34Mbps θαη 155Mbps).
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Σν γεσγξαθηθφ εχξνο φισλ ησλ σο άλσ ζρεηηθψλ αγνξψλ είλαη ε Διιεληθή επηθξάηεηα.
Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζηελ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ αγνξψλ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη
ν ΟΣΔ θαηείρε ζέζε εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ αγνξά αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή
ρνλδξηθψλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηφζν γηα ηα ηκήκαηα έσο 2
Mbps φζν θαη άλσ απηήο ηεο ζπρλφηεηαο, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ιφγσ ηνπ πςεινχ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ (άλσ ηνπ 70%), ησλ πςειψλ
θξαγκψλ εηζφδνπ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη
πιενλεθηεκάησλ πνπ πεγάδνπλ εθ ηεο αξρηθήο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ.
Όζνλ αθνξά ηα δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 155
Mbps, ε ΔΔΣΣ ζεψξεζε φηη κέξνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο δχλαηαη λα
ππφθεηηαη ζε ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην κέιινλ.
Ζ ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο
αγνξέο ΜΓ:
Δηδηθέο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε εηδηθψλ επθνιηψλ
δηθηχνπ
Τπνρξεψζεηο Γηαθάλεηαο ε ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε δεκνζίεπζε
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
Τπνρξέσζε Με δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εηο βάξνο αληαγσληζηψλ, θαηά ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο
Τπνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο ζε θνζηνζηξεθείο ηηκέο επί ηε
βάζεη ΜΜΔΚ/ΣΚ γηα ηκεκαηηθά θπθιψκαηα, ηεξκαηηθά θπθιψκαηα θαη δεπθηηθά
ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 155Μbps
Β) Απόθαζη ηης ΕΕΤΤ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.06) ζτεηικά με ηον
οριζμό ηης λιανικής αγοράς μιζθωμένων γραμμών έως και 2 Mbps
Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/B/13.11.06) ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκό ηεο ιηαληθήο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκώλ, ηνλ θαζνξηζκό επηρεηξήζεσλ κε
Σεκαληηθή Θζρύ ζηελ αγνξά θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ε ΔΔΣΣ
πξνέβε ζηνλ νξηζκφ κηαο ιηαληθήο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps. Ζ
ΔΔΣΣ ζπκπέξαλε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά είλαη εζληθή.
ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζηελ αλάιπζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο ΜΓ έσο θαη 2 Mbps
θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ θαηείρε ζέζε εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ ππφ
εμέηαζε αγνξά ιφγσ ηνπ πςεινχ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ (άλσ ηνπ 95%), ησλ πςειψλ
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θξαγκψλ εηζφδνπ, ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη πιενλεθηεκάησλ
πνπ πεγάδνπλ εθ ηεο αξρηθήο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο αληηζηαζκηζηηθήο
αγνξαζηηθήο ηζρχνο.
Σέινο, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:
Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο, ππφ ηε κνξθή πξνεγνχκελεο θνηλνπνίεζεο θαη
δεκνζίεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηηκψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο
(δηαδηθαζία παξαγγειίαο, ρξφλνο παξάδνζεο, ζπκβαηηθή δηάξθεηα, ρξφλνο
απνθαηάζηαζεο, δηαδηθαζίεο πηζηψζεσλ),
Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο,
Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, θαη
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο πνπ ζηφρεπαλ ζην λα
δηαζθαιίζνπλ φηη νη ιηαληθέο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ αληαλαθινχλ κε αθξίβεηα ην θφζηνο
ηνπ (κε βάζε ην FDC-CCA).
Γ) ΑΠ ΕΕΤΤ 531/064/23-7-2009 με θέμα «Έγκριζη προηεινόμενων από ηον ΟΤΕ
ηροποποιήζεων ηων Προζθορών Αναθοράς για ηην Παροτή Μιζθωμένων
Γραμμών τονδρικής (Απόθαζη ΕΕΤΤ 470/37/2008, ΦΕΚ 498/20-3-2008) και ηην
Παροτή Τμημαηικών Κσκλωμάηων (Απόθαζη ΕΕΤΤ 477/002/23-4-2008, ΦΕΚ
987/Β/28-5-2008)»
Ο ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο κηζζσκέλσλ
γξακκψλ θαη ηκεκαηηθψλ θπθισκάησλ χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο, ππέβαιιε πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ
ΑΠ 470/37/2008 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ Υνλδξηθήο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 401/014/6-9-2006» θαη ΑΠ
477/002/2008 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή Σκεκαηηθψλ
Κπθισκάησλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 401/014/6-9-2006».
Σα θπξηφηεξα ζεκεία ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ήηαλ ηα εμήο: α) Δηζαγσγή
λέαο ππεξεζίαο θπθισκάησλ Point to Point, β) Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θφκβσλ
κηζζσκέλσλ γξακκψλ, γ) Δλνπνίεζε Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ
(Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 477/002/2008) θαη Σεξκαηηθψλ-Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ (Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 470/037/2008), δ) Δηζαγσγή λέαο ππεξεζίαο ζχλδεζεο
κεηάδνζεο πιήξνπο δεχμεο.
Ζ ΔΔΣΣ, αθνχ έιαβε ππφςε ηα ζρφιηα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο ζην πιαίζην δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 531/064/23-7-2009 κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ Πξνζθνξψλ
Αλαθνξάο γηα ηελ Παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο (ΑΠ ΔΔΣΣ 470/37/2008,
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ΦΔΚ 498/20-3-2008) θαη ηελ Παξνρή Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 477/002/234-2008, ΦΔΚ 987/Β/28-5-2008)» ελέθξηλε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηηο σο
άλσ πξνζθνξέο αλαθνξάο κε ηξνπνπνηήζεηο θαη θάιεζε ηνλ ΟΣΔ λα ππνβάιιεη ζηελ
ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε λέν θείκελν Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ζε εθαξκνγή ησλ σο άλσ
ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζε αληηθαηάζηαζε θαη ελνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο γηα ηελ Παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο θαη ηελ Παξνρή
Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ.

1.3.2 Τπεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο
Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ θπθισκάησλ ΜΓ ιηαληθήο απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2007 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Γηα ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps, ν
αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ έρεη κεησζεί θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Γηα ρσξεηηθφηεηεο άλσ
ησλ 2 Mbps, ν αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή ηάζε.
Πίλαθαο 1: Αξηζκφο θπθισκάησλ ΜΓ ιηαληθήο, Ηαλ. 2007 – Ηαλ. 2011
01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

≤ 2 Mbps

35.610

32.093

30.583

28.516

25.154

> 2 Mbps

78

117

515

448

441

χλνιν

35.688

32.210

31.098

28.964

25.595

Πεγή: EETT

Ο αξηζκφο παξφρσλ ΜΓ ιηαληθήο ζηελ Διιάδα απμήζεθε ηα πξψηα ρξφληα ηεο
απειεπζέξσζεο θαη παξέκεηλε ζηαζεξφο έθηνηε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ζπλνιηθά 8
πάξνρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΣΔ) παξείραλ ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο (Πίλαθαο
2).
Πίλαθαο 2: Αξηζκφο παξφρσλ ΜΓ ιηαληθήο, Ηαλνπάξηνο 2007 – Ηαλνπάξηνο 2011

Αξηζκφο
παξφρσλ

01.01.2007

01.01.2008

9

7

1.01.2009
7

01.01.2010

01.01.2011

8

8

εκείσζε: Η παξνρή ΜΓ ιηαληθήο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηερλνινγηώλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ηα θπθιώκαηα πιεξνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΓ όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα, ηε
ρσξεηηθόηεηα, ην κήθνο ηνπ θπθιώκαηνο, ηε ζέζε θιπ.
Πεγή: EETT

Ο ΟΣΔ ππέζηε κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο φζνλ αθνξά ζηελ
παξνρή ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 3. Σν κεξίδην 93%
ηνπ ΟΣΔ εμαθνινπζνχζε λα είλαη πνιχ πςειφ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 2011. Όζνλ αθνξά
ζηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 2 Mbps, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ
ΟΣΔ κεηψζεθε ζε 20% (Πίλαθαο 4). Οη πην ζεκαληηθνί αληαγσληζηέο ηνπ ΟΣΔ ζηελ ελ
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ιφγσ αγνξά είλαη ηξεηο ελαιιαθηηθνί πάξνρνη κε κεξίδηα αγνξάο ηελ 1.1.2011, 30%,
24%, θαη 23%.
Πίλαθαο 3: Μεξίδηα (%) κηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό
θπθισκάησλ κε ρσξεηηθόηεηα έσο θαη 2 Mbps, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

96%

98%

96%

95%

93%

Άιινη

4%

2%

4%

5%

7%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

Πεγή: EETT

Πίλαθαο 4: Μεξίδηα (%) κηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό
θπθισκάησλ κε ρσξεηηθόηεηα άλσ ησλ 2 Mbps, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

51%

52%

21%

38%

20%

Πάξνρνο 1

4%

7%

21%

26%

30%

Πάξνρνο 2

15%

0%

50%

21%

23%

Πάξνρνο 3

29%

29%

5%

6%

24%

Τπφινηπνη

1%

12%

3%

9%

3%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

Πεγή: EETT

1.3.3 Αγνξέο ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο
Ο αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο έσο θαη 2 Mbps κεηψζεθε κεηαμχ
ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 (Πίλαθαο 5). Ο αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο άλσ ησλ 2 Mbps απμήζεθε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (Πίλαθαο 5).
Ο αξηζκφο ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κεηψζεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2007 (Πίλαθαο 6).
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Πίλαθαο 5:

Αξηζκόο θπθισκάησλ ηεξκαηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, Ιαλνπάξηνο

2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
ελάξην 1
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

≤ 2 Mbps

20.496

19.462

17.825

14.716

12.295

> 2 Mbps

390

650

1.563

1.576

1.402

ελάξην 2
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

≤ 2 Mbps

13.842

13.273

12.476

13.983

8.594

> 2 Mbps

229

401

974

1.135

737

εκείσζε 1:
Οξηζκέλνη πάξνρνη δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ
ηκεκάησλ μερσξηζηά. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε
δχν ζελάξηα. χκθσλα κε ην πξψην ζελάξην, θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη δχν
ηεξκαηηθά ηκήκαηα θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν ζελάξην θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν
πεξηιακβάλεη έλα ηεξκαηηθφ ηκήκα. Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν
ζελαξίσλ. Οη απφηνκεο κεηαβνιέο κεηαμχ δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ ππνβνιήο ζηνηρείσλ νθείινληαη
θαηά θχξην ιφγν ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο θχξηνπο παξφρνπο.
πγθεθξηκέλα, γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ν ΟΣΔ παξείρε ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ. Χζηφζν, απφ ην δεχηεξν εμάκελν
ηνπ 2009 νη Αηηηθέο έπαςαλ λα δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, ελψ ν
ΟΣΔ απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 παξείρε ηα ζηνηρεία ζε γξακκέο απ‟ άθξν ζ‟ άθξν.
εκείσζε 2: Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπλδέζεηο Ethernet.
Πεγή: EETT

Πίλαθαο 6: Αξηζκόο θπθισκάησλ γηα δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο, Ιαλνπάξηνο 2007 –
Ιαλνπάξηνο 2011
ελάξην 1
χλνιν

01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

9.139

8.566

7.840

4.347

5.860

ελάξην 2
χλνιν

01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

2.324

2.128

1.892

3.173

1.494

εκείσζε 1:
Οξηζκέλνη πάξνρνη δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ
ηκεκάησλ μερσξηζηά. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε
δχν ζελάξηα. χκθσλα κε ην πξψην ζελάξην, θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη έλα
δεπθηηθφ ηκήκα θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν ζελάξην θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν δελ
πεξηιακβάλεη δεπθηηθφ ηκήκα. Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζελαξίσλ.
Οη απφηνκεο κεηαβνιέο κεηαμχ δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ ππνβνιήο ζηνηρείσλ νθείινληαη θαηά θχξην
ιφγν ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο θχξηνπο παξφρνπο.
πγθεθξηκέλα, γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ν ΟΣΔ παξείρε ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ. Χζηφζν, απφ ην δεχηεξν εμάκελν
ηνπ 2009 νη Αηηηθέο έπαςαλ λα δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, ελψ ν
ΟΣΔ απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 παξείρε ηα ζηνηρεία ζε γξακκέο απ‟ άθξν ζ‟ άθξν.
εκείσζε 2: Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπλδέζεηο Ethernet.
Πεγή: EETT
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Ο αξηζκφο ησλ παξφρσλ ππήξμε ζρεηηθά ζηαζεξφο κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ ηέινπο
Ηαλνπαξίνπ 2011. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, 8 πάξνρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΣΔ)
παξείραλ ΜΓ ρνλδξηθήο (Πίλαθαο 7: Αξηζκόο παξόρσλ ΜΓ ρνλδξηθήο, Ιαλνπάξηνο
2007 – Ιαλνπάξηνο 2011).
Πίλαθαο 7: Αξηζκόο παξόρσλ ΜΓ ρνλδξηθήο, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Πάξνρνη
Σεξκαηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ

7

7

7

9

7

Πάξνρνη
Εεπθηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ

6

6

6

7

7

χλνιν

8

8

8

10

8

εκείσζε:
Η παξνρή ΜΓ ρνλδξηθήο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηερλνινγίαο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ηα θπθιώκαηα πιεξνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΓ όζν αθνξά ζηελ
πνηόηεηα, ηε ρσξεηηθόηεηα, ην κήθνο ηνπ θπθιώκαηνο, ηε ζέζε θιπ.
Πεγή: EETT

Σα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο,
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο
έρνπλ παξακείλεη γεληθά πςειά. πγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έσο
θαη 2 Mbps, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ έρεη παξακείλεη άλσ ηνπ 70 % (Πίλαθαο 8). ηελ αγνξά
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ έρεη παξακείλεη άλσ ηνπ
50% (Πίλαθαο 9), θαη ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ήηαλ άλσ ηνπ 75% (Πίλαθαο 10).
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Πίλαθαο 8: Μεξίδηα αγνξάο (%) γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο κε βάζε ηνλ
ζπλνιηθό αξηζκό θπθισκάησλ έσο θαη 2 Mbps, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
ελάξην 1
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

93%

91%

84%

79%

73%

Άιινη

7%

9%

16%

21%

27%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

ελάξην 2
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

90%

87%

78%

83%

71%

Άιινη

10%

13%

22%

17%

29%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

εκείσζε:
Οξηζκέλνη πάξνρνη δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ
ηκεκάησλ μερσξηζηά. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε δχν
ζελάξηα. χκθσλα κε ην πξψην ζελάξην, θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη δχν
ηεξκαηηθά ηκήκαηα θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν ζελάξην θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν
πεξηιακβάλεη έλα ηεξκαηηθφ ηκήκα. Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν
ζελαξίσλ. Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπλδέζεηο Ethernet.
Πεγή: EETT

Πίλαθαο 9: Μεξίδηα αγνξάο (%) γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο κε βάζε ηνλ
ζπλνιηθό αξηζκό θπθισκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
ελάξην 1
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

79%

74%

62%

58%

54%

Άιινη

21%

26%

38%

42%

46%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

ελάξην 2
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

67%

60%

50%

70%

54%

Άιινη

33%

40%

50%

30%

46%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

εκείσζε:

Βι. Πίλαθαο 8.

Πεγή: EETT

Πίλαθαο 10:

Μεξίδηα αγνξάο (%) γηα δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο κε βάζε ην

ζπλνιηθό αξηζκό θπθισκάησλ, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
ελάξην 1

OTE

01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

98%

98%

94%

72%

77%
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Άιινη

2%

2%

6%

28%

23%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

ελάξην 2
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

93%

93%

88%

95%

80%

Άιινη

7%

7%

12%

5%

20%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

εκείσζε:

Βι. Πίλαθαο 8.

Πεγή: EETT

1.4

Δεκόζηα δηαβνύιεπζε

Όιεο νη παξαηεξήζεηο επί ηεο Γηαβνχιεπζεο απηήο είλαη εππξφζδεθηεο. Χζηφζν, ζα
δηεπθφιπλε ην έξγν ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, εάλ νη
παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαλ κε παξαπνκπή ζηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ
παξφληνο εγγξάθνπ (βι. Παξάξηεκα Β). Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ
ηελ Παξαζθεπή, 23 Γεθεκβξίνπ 2011 έσο ηελ Γεπηέξα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ΔΔΣΣ
ζα δερζεί γξαπηά ζρφιηα ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε απφ ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαηά ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν.
Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ έγγξαθν πηζαλφλ λα
απαηηνχλ απφ θάπνηνπο ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ππνζηήξημε
ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ην
ηκήκα ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, λα ην παξέρνπλ ζε
ρσξηζηφ παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο σο απζηεξά εκπηζηεπηηθέο, ζην βαζκφ πνπ απνδέρεηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηέηνηαο δηαρείξηζεο.

1.5

Εύξνο πεξηόδνπ εμέηαζεο

Ζ ΔΔΣΣ πξέπεη λα δηεμάγεη αλαιχζεηο ησλ αγνξψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα θαζνξίζεη εάλ
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ φπνησλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρχνο ησλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ζα επηβιεζνχλ θαηφπηλ ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο πέξαλ ηεο
πεξηφδνπ εμέηαζεο, ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη κηα πεξίνδνο πεξί ηα 3 έηε είλαη ε θαηάιιειε
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη εμειίμεηο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ
ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηελ Διιάδα ζα αηηηνινγνχλ κηα λέα αλάιπζε αγνξάο.
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1.6

Δνκή ηνπ Κεηκέλνπ Δηαβνύιεπζεο

Η Ελόηεηα 2 παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε
ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο. ηελ Ελόηεηα 2.1, ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζηνλ νξηζκφ ηεο
αγνξάο ΜΓ ρνλδξηθήο θαη νξίδεη ηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ έσο θαη 2 Mbps,
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps, θαζψο θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο.
ηελ Ελόηεηα 2.2, εθαξκφδεηαη ε δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ ζηα δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ
ρνλδξηθήο. Η Ελόηεηα 2.3 πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πνπ
νξίζηεθαλ γηα ΜΓ ρνλδξηθήο θαη δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ΗΑ. Ζ Ελόηεηα 2.4
παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
αληαγσληζκνχ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο αγνξέο κε ΗΑ.
Η Ελόηεηα 3 θαιχπηεη ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ΜΓ έσο θαη 2 Mbs. Ζ Ελόηεηα 3.1
παξνπζηάδεη ηνλ νξηζκφ αγνξάο, ελψ ζηελ Ελόηεηα 3.2 δηεμάγεηαη ε δνθηκαζία ησλ 3
θξηηεξίσλ, ε Ελόηεηα 3.3 αλαιχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε
Ελόηεηα 3.4 παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηηο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.
Τν Παξάξηεκα A πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα
ΜΓ ρνλδξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ
Σκεκαηηθψλ Κπθισκάησλ). Σν Παξάξηεκα B παξνπζηάδεη ηηο εξσηήζεηο ηεο
δηαβνχιεπζεο.
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2

2.1

Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο

Οξηζκόο ζρεηηθώλ αγνξώλ

2.1.1 Πιαίζην
Ζ ΔΔΣΣ θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο
ζπλζήθεο, θαη ηδίσο ηε(ηο) ζρεηηθή(έο) γεσγξαθηθή(έο) αγνξά(έο) εληφο ηεο Διιάδνο,
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην. Ζ
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ νξίδνληαη ζηε Σύζηαζε γηα ηηο
Σρεηηθέο Αγνξέο φζν θαη γηα πξφζζεηεο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα
εμεηάζεη κε βάζε ηελ θαινχκελε «δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ». χκθσλα κε ηελ Οδεγία
Πιαίζην, ε άζθεζε ηνπ νξηζκνχ αγνξάο πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηε Σύζηαζε γηα ηηο
Σρεηηθέο Αγνξέο, θαζψο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΣΘΑ.
Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί σο ην επφκελν βήκα ηνπ νξηζκνχ. Μηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ
απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο ελαιιάμηκα
ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο
ηηκήο ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε
δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.
Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππφςε κηα ζεηξά απφ
θξηηήξηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη
πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεζη SSNIP φπνπ απηφ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ.
Με βάζε ην ηεζη απηφ, κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή δέζκε ππεξεζηψλ απνηειεί
ρσξηζηή ζρεηηθή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα κπνξνχζε λα
επηβάιεη κηα κηθξή αιιά νπζηψδε (έσο θαη 10%), κε παξνδηθή αχμεζε ηηκψλ άλσ ηνπ
αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ, ρσξίο λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο, ψζηε ε αχμεζε ησλ ηηκψλ
λα κελ απνδεηρζεί δεκηνγφλα. Ζ άζθεζε ηνπ νξηζκνχ αγνξάο εμεηάδεη ηελ πηζαλή
αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο (κε νξηαθήο) νκάδαο πειαηψλ, δει. φρη απαξαηηήησο
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ.
Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή / θαη ππεξεζηψλ, ζηελ
νπνία νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ
φκνξεο πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο.
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Ζ αλαζεσξεκέλε Σύζηαζε Σρεηηθώλ Αγνξώλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αλαθέξεη φηη
νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα αλαιχζνπλ:
Σα ρνλδξηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Ζ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Σύζηαζεο γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο αλαθέξεη φηη ηα ηεξκαηηθά
ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζπρλά βαζίδνληαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζηε
δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ πιήξνπο θάιπςεο ηνπ πξψελ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ. Ο
έιεγρνο απηνχ ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο εμαθνινπζεί λα παξέρεη ζηνλ
θνηλνπνηεκέλν θνξέα ζηαζεξήο έλα ηζηνξηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ
ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ην νπνίν δελ έρνπλ κπνξέζεη αθφκα λα μεπεξάζνπλ
νη λενεηζεξρφκελνη.
Ζ αξρηθή Σύζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο αλέθεξε επίζεο φηη νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα
εμεηάζνπλ:
-

Σε ζρεηηθή ειάρηζηε δέζκε κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο έσο θαη 2
Mbps, θαζψο θαη

-

ηα δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο.

Οη κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο θαη ηα δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ δελ
απνηεινχλ πιένλ ηκήκα ηεο Αλαζεσξεκέλεο Σύζηαζεο. Χζηφζν, θαζψο θαη νη δχν
αγνξέο επί ηνπ παξφληνο εμαθνινπζνχλ λα ξπζκίδνληαη ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ
ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ηηο αγνξέο απηέο.
Ζ ΔΔΣΣ επεδίσμε λα νξίζεη ην εχξνο ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο ΜΓ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε
απηή, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ ηα εμήο δεηήκαηα:
Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο,
Δάλ νη αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα
ζρεηηθή αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ,
Δάλ νη ππεξεζίεο ethernet εκπίπηνπλ ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο,
Δάλ ηα ηεξκαηηθά ή/θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ησλ ΜΓ ρνλδξηθήο δηαθφξσλ
ρσξεηηθνηήησλ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά,
Δάλ ε απηνπαξνρή θπθισκάησλ ΜΓ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο αγνξέο
ρνλδξηθήο, θαη
Σν εχξνο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο
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2.1.2 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ΜΓ
Μηα ππεξεζία ΜΓ ρνλδξηθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ιηαληθψλ
ππεξεζηψλ ΜΓ ή γηα ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο, φπσο νη ππεξεζίεο
ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο ή VPNs. Οη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο κπνξνχλ επίζεο
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλαλ πάξνρν πνπ επηδηψθεη ηελ επέθηαζε ηκεκάησλ ηνπ
δηθηχνπ ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη άκεζα αληίζηνηρε ππεξεζία ιηαληθήο. Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο έγθεηηαη ζηε
θχζε ηεο αγνξάο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αγνξάδεηαη ε ππεξεζία θαη φρη ζην
ηερληθφ πεξηερφκελν ηνπ πξντφληνο. πλεπψο, κπνξεί λα κελ ππάξρεη ηερληθή δηαθνξά
κεηαμχ κηαο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο ππεξεζίαο ΜΓ. Οη ππεξεζίεο ΜΓ πνπ πσινχληαη
ζηε ρνλδξηθή πάληνηε πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη κεηαμχ παξφρσλ, γηα ηνλ ηειηθφ
ζθνπφ παξνρήο κηαο ππεξεζίαο ιηαληθήο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εμέηαζεο,
δελ έρεη ζεκαζία εάλ ε ππεξεζία ιηαληθήο αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ ππεξεζία
ρνλδξηθήο.
Οη ππεξεζίεο ΜΓ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή απνθιεηζηηθήο ζπκκεηξηθήο ρσξεηηθφηεηαο
κεηαμχ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζηαζεξή, κφληκε
ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε. Ζ ρσξεηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα θξαηείηαη ή λα κνηξάδεηαη
κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ δηθηχνπ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κηζζσκέλεο
γξακκήο. Σππηθά, ηα πξντφληα κηζζσκέλσλ γξακκψλ δηαθνξνπνηνχληαη κε αλαθνξά
ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ην κήθνο. Γηα ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο ζε εηαηξηθνχο πειάηεο πνπ
επηζπκνχλ ηε ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ, ε
πιεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ άπνςε απηή ζα
αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ
ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ΜΓ απαηηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εγγχεζεο
ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ηελ απφδνζε θαη ηελ αζθάιεηα. Όηαλ
εμεηάδνληαη πηζαλά ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ ΜΓ, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη
ππφςε ην επίπεδν πνηφηεηαο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηχπνο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε παξνρή
κηαο ππεξεζίαο ΜΓ δελ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηφζν ζεκαληηθφο, εθφζνλ
ηθαλνπνηνχληαη ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πειάηεο ζεσξνχλ ηα ελ
ιφγσ πξντφληα ππνθαηάζηαηα.
Σα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ είλαη ηα εμήο:
πλδεζηκφηεηα ζεκείν πξνο ζεκείν κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ
(κεηαγσγή ή δξνκνιφγεζε κε ειεγρφκελε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε),
Γηαθαλήο κεηάδνζε,
Απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα (δει., απνπζία δπλαηφηεηαο «on-demand»
κεηαγσγήο ή δξνκνιφγεζεο πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε).
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Σπλδεζηκόηεηα ζεκείν πξνο ζεκείν
Οη ππεξεζίεο ΜΓ πεξηιακβάλνπλ κφλν ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ
δχν ζεκείσλ – φπσο νη θιαζηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο θαη άιιεο εηθνληθέο κφληκεο
ζπλδέζεηο, φπνπ νη νδεχζεηο ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ νξίδνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο
παξνρήο, φρη θάζε θνξά ζε ad hoc βάζε, σο αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ηειηθνχ ρξήζηε
(φπσο θάπνηεο κνξθέο ππεξεζηψλ VPN). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα ππεξεζία πνπ
επηηξέπεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα επηιέμεη λα ζηαινχλ ηα δεδνκέλα ζε κηα ζεηξά απφ
δηαθνξεηηθά ζεκεία, δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Δηαθαλήο κεηάδνζε
Οη ππεξεζίεο ΜΓ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθαλή ρσξεηηθφηεηα κεηάδνζεο, δει. νη
ππεξεζίεο ΜΓ παξέρνπλ ρσξεηηθφηεηα δηαθαλνχο κεηάδνζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ
απνιήμεσο ηνπ δηθηχνπ σο ρσξηζηή ππεξεζία θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηε θαη‟ απαίηεζε
κεηαγσγή. Ζ δηαδξνκή κεηάδνζεο κεηαμχ δχν ζεκείσλ απνιήμεσο είλαη «δηαθαλήο»
φηαλ επηηξέπεη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ρσξίο δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο
κνξθήο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο (π.ρ. ρσξίο
εληνπηζκφ/δηφξζσζε ζθαικάησλ).
Απνθιεηζηηθή ρσξεηηθόηεηα
Ζ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο αλαθέξεηαη
ζηηο ΜΓ σο «απνθιεηζηηθή» ρσξεηηθφηεηα θαη ζπλδέζεηο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε
ρσξεηηθφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε ηειηθφ ρξήζηε θαη είλαη δηαζέζηκε
(νινθιεξσηηθά) κφλν γηα δηθή ηνπο ρξήζε, φηαλ ηε ρξεηάδνληαη. Χζηφζν, είλαη επίζεο
πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην εμειηγκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο δηθηχνπ γηα λα
δηαζθαιηζζεί φηη φηαλ έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξεηηθφηεηα,
είλαη δηαζέζηκν ην θαηάιιειν εχξνο δψλεο, ρσξίο λα πξέπεη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζπγθεθξηκέλν εχξνο δψλεο ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ν ηειηθφο ρξήζηεο δελ ην
ρξεηάδεηαη. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη ηερληθέο δηαρείξηζεο είλαη
ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ησλ ππεξεζηψλ.

2.1.3 Καζνξηζκφο νξίσλ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ
Σεκείν δηαρσξηζκνύ παξαδνζηαθώλ ΜΓ(ηερλνινγίαο PDH/SDH)
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηα θαηάιιεια φξηα αλάκεζα ζηα δεπθηηθά θαη ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα.
Όπσο έρεη ζεκεηψζεη ε Δπηηξνπή, ηα φξηα απηά δηαθέξνπλ ζε θάζε ρψξα, σο
απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο ηνπνινγίαο δηθηχνπ. Ο νξηζκφο ρσξηζηψλ αγνξψλ γηα
ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ θαηά ηελ αληίζηνηρε παξνρή ηνπο. H νηθνλνκηθή αλάιπζε αλαθνξηθά κε
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ηελ πξνζθνξά (economics of supply) ρσξεηηθφηεηαο δηθηχνπ θνξκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εμππεξέηεζε πεξηνρψλ κε ππθλή θαη ζπγθεληξσκέλε θίλεζε (δει. φπνπ νη πάξνρνη
δηθηχνπ έρνπλ επαξθείο δπλαηφηεηεο ζπγθέληξσζεο, φπσο ζε θέληξα κε κεγάιν
πιεζπζκφ θαη εηαηξηθέο πεξηνρέο), ελψ ην δίθηπν πξφζβαζεο αθνξά ηε ζχλδεζε
κεκνλσκέλσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. πλεπψο, ην δίθηπν πξφζβαζεο θαηά θαλφλα πεξηέρεη
ηε κεηαθνξά κηθξφηεξνπ φγθνπ θίλεζεο ζε πην απνθεληξσκέλε βάζε κέζσ ελφο πην
εμαπισκέλνπ δηθηχνπ. Αληίζεηα, ε ππθλφηεηα δηθηχνπ θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο ηνπ
δηθηχνπ θνξκνχ κπνξνχλ γεληθά λα επηηεπρζνχλ ηαρχηεξα ή κε ρακειφηεξν επίπεδν
επελδχζεσλ απφ ην δίθηπν πξφζβαζεο ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο. Δλψ ε
αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ δεπθηηθψλ θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ θαίλεηαη
απηαπφδεηθηε, ν θαζνξηζκφο ηνπ νξίνπ κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ είλαη
ιηγφηεξν ζαθήο.
Σν φξην κεηαμχ δεπθηηθψλ θαη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί εθεί φπνπ
ππάξρεη κηα εκθαλήο δηαθνπή ησλ νηθνλνκηψλ δήηεζεο ή παξνρήο (economics of
demand or supply) ησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί - φπσο θαη ζηελ πξψηε εμέηαζε
ησλ αγνξψλ ΜΓ - φηη είλαη ζσζηφ λα θαζνξηζζνχλ ηα φξηα αλάκεζα ζηα ηεξκαηηθά θαη ηα
δεπθηηθά ηκήκαηα ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ κε αλαθνξά ζηελ ππνθείκελε ηεξαξρία ηνπ
δηθηχνπ θαη ηα ζρεηηθά ζεκεία παξνπζίαο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Σα δίθηπα
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ηεξαξρηθή δνκή ζηελ νπνία νη ηνπηθέο ζπλδέζεηο (θαη ε θίλεζε)
ζπγθεληξψλνληαη ηνπηθά θαη ηειηθά πεξηθεξεηαθά. Δλψ νη κηζζσκέλεο γξακκέο είλαη εμ‟
νξηζκνχ κε κεηαγφκελεο, απηά ηα επίπεδα ζηελ ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ ζπλήζσο
ζπλδένληαη κε θφκβνπο κεηαγσγήο.
Πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, ε ΔΔΣΣ –
φπσο θαη ζηελ πξψηε εμέηαζε ηεο αγνξάο – έιαβε ππφςε ηελ ηνπνινγία θαη ηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αλέιπζε ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο
γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, θαζψο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ
παξέρνληαη ή αγνξάδνληαη απφ άιινπο παξφρνπο. Με απηή ηε βάζε, ε ΔΔΣΣ, φπσο
ζηελ πξνεγνχκελε εμέηαζή ηεο, πξνηείλεη λα θαζνξηζζνχλ ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ησλ
ΜΓ ρνλδξηθήο σο ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ άθξνπ απφιεμεο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ
ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνπ θφκβνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο ηνπ παξφρνπ δηθηχνπ
πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην άθξν απηφ. Σν άθξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε-παξφρνπ ή ελφο ηξίηνπ κέξνπο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ν θφκβνο παξνρήο ππεξεζηψλ νξίδεηαη σο ν θφκβνο
Tandem (Tandem θαη Tandem-Local) ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ ελφο άιινπ
παξφρνπ, ν πξψηνο θφκβνο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο
κεηάδνζεο κε ηα άθξα ηειηθψλ ρξεζηψλ (βι. ρέδην 1). Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη
αλ θαη νη θφκβνη Tandem ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπζηεκάησλ
κεηαγσγήο ηειεθσλίαο θαη επνκέλσο δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ, ε ζέζε ηνπο ζε πεξηθεξεηαθά θέληξα απνηειεί θχξην παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα ηελ θαηαζθεπή
ππνδνκψλ αληηζηνίρσλ κε ηνπ ΟΣΔ θαη ηελ επηινγή επέλδπζεο ζηε θαηαζθεπή
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ελαιιαθηηθψλ επθνιηψλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο κηζζσκέλσλ
γξακκψλ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ (ΑΠ ΔΔΣΣ 570/030/8.7.2010), ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
θφκβσλ Tandem αληηζηνηρεί ζε 46 θεληξηθνχο Κφκβνπο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (ΚνΜΓ).
Σν ζεκείν ηνπ νξίνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ αλαπαξίζηαηαη θαησηέξσ.
ρέδην 1:

Καζνξηζκφο ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο
Service Provider’s Service Exchange
(tandem / nodal)

Service Provider’s Service Exchange
(tandem / nodal)

Core Network

Customer
Terminating
Segment

Trunk
Segment

Customer
Terminating
Segment

Boundary between trunk and
terminating segments

Σεκείν δηαρσξηζκνύ Ethernet
Ζ ΔΔΣΣ θξίλεη ζθφπηκν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ν θφκβνο παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηεγνξία θπθισκάησλ ηερλνινγίαο Ethernet λα νξηζζεί σο ν
πξψηνο θφκβνο ζην δίθηπν πξφζβαζεο ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ζπλδέζεηο
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεηάδνζεο κε ηα άθξα ηειηθψλ ρξεζηψλ (Local
Exchange). Σν ζεκείν απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ κεηαμχ
ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ θπθισκάησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο (PDH/SDH) θπξίσο γηα ηερληθνχο ιφγνπο. πγθεθξηκέλα, φπσο έρεη
ελεκεξψζεη ν OTE, ην Ethernet δίθηπν απνηειείηαη απφ έλα επίπεδν πξφζβαζεο
(access switches) θαη έλα επίπεδν ζπγθέληξσζεο (aggregation switches). Οη θφκβνη
πξφζβαζεο ζπλδένληαη ηεξαξρηθά κε ηνπο θφκβνπο ζπγθέληξσζεο θαη νη θφκβνη
ζπγθέληξσζεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ IP Core.
χκθσλα κε ηνλ ΟΣΔ, ην Μάην ηνπ 2011 ππήξραλ 1024 ζεκεία παξνπζίαο ζην επίπεδν
πξφζβαζεο, ζηα νπνία γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ Ethernet ησλ πειαηψλ
ηεο πεξηνρήο θαη 15 ζεκεία παξνπζίαο ζην επίπεδν ζπγθέληξσζεο. Σν θνηλνπνηεζέλ
ζηελ ΔΔΣΣ πιάλν ηνπ ΟΣΔ πεξηειάκβαλε ηελ ζπλερή επέθηαζε ησλ ζεκείσλ
ζπγθέληξσζεο θαζψο θαη ην ζρεδηαδφκελν πεξηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ 2 (Layer 2)
Ethernet δηθηχνπ ζην πξψην ζεκείν παξνπζίαο εμνπιηζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ
Ethernet, γεγνλφο πνπ θαζηζηά κε ιεηηνπξγηθφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ δηαρσξηζκνχ
ηεξκαηηθψλ–δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ζην επίπεδν ηνπ θφκβνπ ζπγθέληξσζεο. Βάζεη ησλ
αλσηέξσ, ν ΟΣΔ πξφηεηλε θαη ε ΔΔΣΣ απνδέρεηαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ
δηαρσξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ θπθισκάησλ Ethernet ζην πξψην ζεκείν
ζπγθέληξσζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν πξφζβαζεο (access switch).

Τκεκαηηθά θπθιώκαηα θαη επίδξαζε ζηα όξηα κεηαμύ ηεξκαηηθώλ θαη δεπθηηθώλ
ηκεκάησλ.
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Σα Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα (ΣΚ) ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο. Σα ΣΚ
ηζνδπλακνχλ κε ηελ παξνρή ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο, ηα νπνία ζπλήζσο (φρη φκσο
απαξαίηεηα) παξέρνληαη κε έλα ηκήκα δεπθηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (πνπ δηαθνξνπνηείηαη
σο πξνο ην κήθνο θαη δηαζπλδέεηαη κε ηνλ Δλαιιαθηηθφ Πάξνρν πνπ ην πξνκεζεχεηαη
ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ΣΚ
έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ είλαη φηη ν Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο κπνξεί
λα ζπγθεληξψζεη νπνηνλδήπνηε αξηζκφ ΣΚ (κε ηεξκαηηθά θαη πηζαλφλ θαη δεπθηηθά
ηκήκαηα) πιεζίνλ ή ζηνλ θφκβν ηεο επηινγήο ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο θαη λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη σο κηα εληαία κηζζσκέλε γξακκή πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηε
ζπγθεληξσζείζα θίλεζε ζην δίθηπφ ηνπ, αληί λα πξνκεζεπζεί πνιιέο κηζζσκέλεο
γξακκέο απφ άθξν ζε άθξν. Μηα ελδεηθηηθή δνκή ελφο ΣΚ παξνπζηάδεηαη ζην ρέδην 2.
ρέδην 2: Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα
Service Exchange
Παξφρνπ ηεο Τπεξεζίαο
Σειηθφο
Υξήζηεο

Γίθηπν θνξκνχ ηνπ
Παξφρνπ
ηεο Τπεξεζίαο

Γίθηπν Παξφρνπ
πνπ πξνκεζεχεηαη ΣΚ

Service Exchange
Παξφρνπ ηεο Τπεξεζίαο

Σεξκαηηθφ ηκήκα ΣΚ

Εεπθηηθφ
ηκήκα ΣΚ

ΣΚ κε ηεξκαηηθφ θαη δεπθηηθφ ηκήκα

Πηζαλά ζεκεία δηαζχλδεζεο

ΣΚ κε ηεξκαηηθφ ηκήκα

Σειηθφο
Υξήζηεο

Σα ΣΚ απνηεινχλ έλαλ πην επέιηθην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
ζπλδένπλ ηα δίθηπα θνξκνχ ηνπο κε ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ΟΣΔ. Χζηφζν, θπξίσο
απνηεινχληαη απφ ηνλ ίδην ηχπν ηεξκαηηθψλ (θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δεπθηηθψλ)
ηκεκάησλ, φπσο απηέο πνπ απνθηψληαη γηα ηηο ζπκβαηηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο. Όπσο
ζηελ ηειεπηαία αλάιπζε ηεο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί
φηη δεδνκέλνπ φηη ηα ΣΚ απνηεινχλ νπζηαζηηθά έλαλ επέιηθην ζπλδπαζκφ δεπθηηθψλ θαη
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ, δελ επεξεάδνπλ ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ην φξην
κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ.

2.1.4 Τπνθαηάζηαζε αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ θπθισκάησλ ρνλδξηθήο ζηελ
αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ
Οη κηζζσκέλεο γξακκέο παξέρνληαη ηφζν απφ αλαινγηθέο φζν θαη απφ ςεθηαθέο
πιαηθφξκεο. Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο
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πιαηθφξκεο εκπίπηνπλ ζηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ
ρνλδξηθήο.

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηα αλαινγηθά θαη ηα ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη γεληθά ηζνδχλακα, αλ θαη ηα ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ
πξνζθέξνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα απφ ηα αλαινγηθά θπθιψκαηα ΜΓ (θπξίσο φζνλ
αθνξά ζηελ πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα). Ζ ΔΔΣΣ γλσξίδεη φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξέρνληαη θάπνηεο αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα. Χζηφζν,
αλ θαη θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη δήηεζε γηα αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο
ρνλδξηθήο, ε δήηεζε απηή κεηψλεηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα (Πίλαθαο 11).
Πίλαθαο 11: Αξηζκόο αλαινγηθώλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο, Ιαλνπάξηνο
2007 – Ιαλνπάξηνο 2011

Αξηζκφο
αλαινγηθψλ
κηζζσκέλσλ
γξακκψλ
ρνλδξηθήο

01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

1.445

1.289

1.164

1.308

1.248

Πεγή: EETT

Οη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο θαηά θαλφλα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα
κηθξφηεξε απφ 2 Mbps (ζπλήζσο θάπνηεο δεθάδεο Kbps). Οη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο
γξακκέο επίζεο δηαηίζεληαη κε ρσξεηηθφηεηεο κηθξφηεξεο απφ 2 Mbps.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαινγηθψλ γξακκψλ, δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζε επίπεδν δεπθηηθνχ ηκήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη
ζπγθεθξηκέλεο ΜΓ παξέρνληαη απνθιεηζηηθά σο θπθιψκαηα απ‟ άθξν ζ‟ άθξν. πλεπψο
νη αλαινγηθέο ΜΓ ινγίδνληαη σο ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ.

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πάξνρνη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ
κηζζσκέλσλ γξακκψλ σο αληίδξαζε ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% απφ έλαλ
ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν (θαη αληηζηξφθσο).
ηελ πεξίπησζε φπνπ νη πάξνρνη ςεθηαθψλ δηθηχσλ νη νπνίνη παξέρνπλ ςεθηαθέο
κηζζσκέλεο γξακκέο έρνπλ δηαηεξήζεη ηνλ αλαινγηθφ θχξην εμνπιηζκφ ηνπο, κπνξνχλ
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λα κεηαβνχλ ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά θζελά θαη γξήγνξα,
αληαπνθξηλφκελνη ζε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
θαηά 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν. Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ην χςνο θαη ηε θχζε ηεο επέλδπζεο,
εθηηκά φηη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο δηαζέηεη ςεθηαθφ δίθηπν γηα ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ
γξακκψλ, κπνξεί λα παξέρεη εάλ απαηηεζεί θαη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο.
Οη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρακειψλ ρσξεηηθνηήησλ δχλαηαη λα παξαζρεζνχλ
κέζσ ησλ θπζηθψλ κέζσλ κεηάδνζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή
αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ( πρ. ραιθφο). Λακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ, ε
ΔΔΣΣ εθηηκά φηη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο παξέρεη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο
κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα αληαπνθξηζεί ζε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ
ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (ρακειψλ ρσξεηηθνηήησλ) θαηά 10% πάλσ απφ ηελ
αληαγσληζηηθή ηηκή απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη
κία ηέηνηα εμέιημε ηνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηερλνινγηθή ηάζε, νπφηε
νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ.
πλεπψο, ηφζν νη πάξνρνη αλαινγηθψλ φζν θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζα
ήηαλ ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν ηεο άιιεο ππεξεζίαο, αιιάδνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο.

Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνθαηάζηαζεο
απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο,
ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ
ηεξκαηηθψλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο.

2.1.5 Τπνθαηάζηαζε Ethernet θαη ΜΓ ρνλδξηθήο
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Οη ππεξεζίεο Ethernet κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
παξεκθεξείο κε ηηο ΜΓ σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, παξέρνληαο επίζεο κηα ζεηξά απφ
λέεο ειθπζηηθέο δπλαηφηεηεο. Δλψ ζην παξειζφλ ην Ethernet – ιφγσ ηερλνινγηθψλ
πεξηνξηζκψλ – ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα Local Area Networks (LAN) πξνθεηκέλνπ
λα ζπλδέεη κηθξέο απνζηάζεηο, σζηφζν ππάξρνπλ ζήκεξα (Γεθέκβξηνο 2011) θαη
ζπλδέζεηο Wide Area Network (WAN) πνπ βαζίδνληαη ζε Ethernet.
Ζ εμέιημε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Ethernet επηηξέπεη ζεσξεηηθά ηελ
εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ζπγθξίζηκεο κε απηήλ ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΓ, φζνλ αθνξά ηελ
δηαθάλεηα, ηελ εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο, ηελ απνπζία πεξηνξηζκψλ
φζνλ αθνξά ηηο απνζηάζεηο.
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Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο Ethernet πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ηαρπηήησλ
πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο ππεξεζίαο, απφ φηη νη ΜΓ.
Χο εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε ππνθηάζηαζε ησλ ΜΓ απφ ππεξεζίεο
Ethernet θαη αλακέλεηαη λα εθδεισζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην πξνζερέο κέιινλ.
Οη ηηκέο ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο θαη ππεξεζηψλ Ethernet είλαη δχζθνιν λα
ζπγθξηζνχλ θαζψο ε ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε δελ είλαη πνιχ παξεκθεξήο. ε επίπεδν
θφζηνπο, ε θχξηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ θπθισκάησλ
αθηεξσκέλεο ρσξεηηθφηεηαο νθείιεηαη ζην θφζηνο ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, κε ην ζρεηηθφ
θφζηνο ηεο θαηεγνξίαο Ethernet λα είλαη γεληθά ρακειφηεξν.
ηνλ Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα
θπθισκάησλ SDH/PDH θαη Ethernet ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ1.
Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε εηήζηα δαπάλε γηα ηελ θαηεγνξία γξακκψλ Ethernet
είλαη κηθξφηεξε.
Απφ κία αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηηκψλ ζηελ πεξίπησζε ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ2
πξνθχπηεη φηη ε θαηεγνξία Ethernet είλαη πεξηζζφηεξν απφ 20% θζελφηεξε γηα
ρσξεηηθφηεηεο κέρξη θαη 50 Mbps. Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
πιήξεηο ζπγθξηηηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηηο ίδηεο ρσξεηηθφηεηεο θπθισκάησλ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ, δε κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ππνινγηζκφο γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο.
Παξφια απηά ζεκεηψλεηαη φηη, ζπγθξίλνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο θπθιψκαηνο SDH κε
ηελ ακέζσο αλψηεξε ρσξεηηθφηεηα Ethernet, ε αχμεζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο είλαη ζε
πνζνζηφ θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε
εηήζηα δαπάλε γηα θχθισκα SDH ρσξεηηθφηεηαο 155Mbps είλαη θαηά 66% θζελφηεξε
απφ ηελ αληίζηνηρε δαπάλε γηα θχθισκα Ethernet 500 Mbps, φπνπ ε αχμεζε ηεο
δηαηηζέκελεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη 223%. Αληίζηνηρα, ε εηήζηα δαπάλε γηα θχθισκα SDH
ρσξεηηθφηεηαο 622Mbps είλαη κφιηο 8% θζελφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε δαπάλε γηα
θχθισκα Ethernet 1000Mbps, φπνπ ε αχμεζε ηεο δηαηηζέκελεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη
61%.
Μηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλεθηηκά ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη ην θφζηνο
κεηάβαζεο απφ ηερλνινγίεο θιαζηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (αλαινγηθψλ θαη
ςεθηαθψλ PDH/SDH) ζε Ethernet, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε φηη ην Ethernet είλαη κηα
ηερλνινγία πνπ εμειίζζεηαη θαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη.

1 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εηήζηα δαπάλε γηα ηελ θαηεγνξία PDH/SDH βαζίδεηαη ζε θνζηνζηξεθείο ηηκέο βάζεη
ξχζκηζεο, ελψ νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηελ θαηεγνξία Ethernet δελ ξπζκίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη απφ
ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ.
2 Δκπηζηεπηηθά ζηνηρεία –θαηά δήισζε ηνπ παξφρνπ- πνπ δηαζέηεη ε ΔΔΣΣ.
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Πίλαθαο 12:

Τηκέο ΟΤΕ γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο (PDH/SDH) θαη ζπλδέζεηο

Ethernet, 5 km, Eπξώ αλά έηνο, 1 Ννεκβξίνπ 2011
Εηήζηα δαπάλε ζε €
Φσξεηηθόηεηα

Τεξκαηηθό ηκήκα
(PDH/SDH)

Σύλδεζε Ethernet (αλά
άθξν)

2 Mbps

3.439

3.471
(Single Routing/Single Entry)

34/35 Mbps

27.448

15.008
(Double Routing/Single Entry)

45 Mbps

28.042

16.580
(Double Routing/Single Entry)

155 Mbps Σεξκαηηθφ ηκήκα
θαη 150 Mbps ζχλδεζε
Ethernet

31.277

31.398
(Double Routing/Single Entry)

εκείσζε:
Οη ρξεψζεηο/ηέιε ζχλδεζεο εηεζηνπνηνχληαη ζε κηα πεξίνδν 2 εηψλ. Σηκή αλά έηνο =
(ηέινο ζχλδεζεο /2) + (12 * Πάγην κεληαίν ηέινο) + (12 * Μεηαβιεηφ κεληαίν ηέινο). Σν κεηαβιεηφ
κεληαίν ηέινο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ρικ εληφο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα
δαπάλε εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο (Single Routing/Single Entry ή Double
Routing/Single Entry).
Όπνπ είλαη δηαζέζηκν, έρεη επηιεγεί ην “Double Routing/Single Entry” γηα ηελ ππεξεζία Ethernet,
πνπ είλαη ε πην παξεκθεξήο ελαιιαθηηθή ησλ θιαζηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Πεγή:

Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ OTE (www.otewholesale.gr)

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ Ethernet ζα κπνξνχζε ζρεηηθά εχθνια λα κεηαζηξαθεί ζηελ
παξνρή άιισλ θπθισκάησλ ΜΓ (εληφο ηεο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ) θαη αληηζηξφθσο
(κε αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε
θαη ζηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ), θαζψο θαη νη δχν ππεξεζίεο παξέρνληαη πάλσ απφ ηελ
ίδηα δηθηπαθή ππνδνκή. πλεπψο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρεη ππνθαηάζηαζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία εληζρχεη ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο.

Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλδέζεηο Ethernet αλήθνπλ ζηηο
αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο.
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2.1.6 i) Τπνθαηάζηαζε ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη
ii) Τπνθαηάζηαζε δεπθηηθψλ ηκεκάησλ δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
(i) Τεξκαηηθά ηκήκαηα
ρεηηθά κε ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα, απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ε δήηεζε γηα θπθιψκαηα
πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε θαηά θαλφλα λα θαιπθζεί κε πνιιαπιά
θπθιψκαηα ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ε αιπζηδσηή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ
ΜΓ δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζα ππνζηήξηδε ηνλ νξηζκφ κηαο εληαίαο αγνξάο πνπ
πεξηιακβάλεη θπθιψκαηα ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Χζηφζν, ε
ηηκνινγηαθή δνκή ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ δελ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο
ηέηνηαο αιπζίδαο ππνθαηάζηαζεο (βι. Πίλαθαο 13). Ζ ηηκνινγηαθή αλάιπζε ππνδεηθλχεη
φηη ππάξρεη νπζηαζηηθά κηα ηνκή ζηελ αιπζίδα ηεο ππνθαηάζηαζεο ζηα 2 Mbps.
Πίλαθαο 13:Φνλδξηθέο ηηκέο ηεξκαηηθώλ θπθισκάησλ θαη ΤΚ ηνπ ΟΤΕ, 5 ρικ, Επξώ αλά
έηνο, 1 Ννεκβξίνπ 2011
Εηήζην θόζηνο ζε €
Φσξεηηθόηεηα

Τεξκαηηθό ηκήκα 5ρικ

Σπλδεηηθό θύθισκα
(ηεξκαηηθό ηκήκα ζπλ 5 ρικ
δεπθηηθό ηκήκα)

64 Kbps

1.613

2.337

128 Kbps

2.117

3.136

256 Kbps

2.512

3.737

384 Kbps

2.555

3.808

512 Kbps

3.152

4.612

1024 Kbps

4.122

6.027

1920 Kbps

8.583

12.486

2 Mbps

3.439

5.339

34 Mbps

27.449

29.588

45 Mbps

28.042

31.232

155 Mbps

31.278

35.568

622Mbps

54.168

65.579

εκείσζε: Οη ρξεψζεηο/ηέιε ζχλδεζεο εηεζηνπνηνχληαη ζε κηα πεξίνδν 2 εηψλ. Σηκή αλά έηνο = (ηέινο
ζχλδεζεο /2) + (12 * Πάγην κεληαίν ηέινο) + (12 * Μεηαβιεηφ κεληαίν ηέινο). Σν κεηαβιεηφ κεληαίν
ηέινο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ρικ εληφο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ
Πεγή: Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ OTE (www.otewholesale.gr)

(ii) Ζεπθηηθά ηκήκαηα
Σα δεπθηηθά ηκήκαηα είλαη ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ελφο παξφρνπ θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ζπγθεληξσκέλεο θίλεζεο. Ζ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ
ΜΓ δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηνλ νξηζκφ κηαο εληαίαο
αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη κηζζσκέλεο γξακκέο ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο.
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Χζηφζν, φπσο θαη ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα, ε ηηκνινγηαθή δνκή ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ
ΜΓ δελ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο αιπζίδαο ππνθαηάζηαζεο. Ζ ηηκνινγηαθή
αλάιπζε ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη κηα ηνκή ζηελ αιπζίδα ππνθαηάζηαζεο ζηα 2 Mbps.
Πίλαθαο 14:Τηκέο ρνλδξηθήο δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ηνπ ΟΤΕ (εηήζην θόζηνο ζε €), 1
Ννεκβξίνπ 2011
Φσξεηηθόηεηα

Εηήζην θόζηνο δεπθηηθώλ ηκεκάησλ (150 ρικ)

64kbps

1.546

128 kbps

2.244

256 kbps

2.587

384 kbps

2.634

512 kbps

3.619

1024 kbps

5.119

1920 kbps

8.316

2 Mbps

6.611

34 Mbps

7.510

45 Mbps

11.944

155 Mbps

19.211

622 Mbps

55.436

εκείσζε: Οη ρξεψζεηο/ηέιε ζχλδεζεο εηεζηνπνηνχληαη ζε κηα πεξίνδν 2 εηψλ. Σηκή αλά έηνο = (ηέινο
ζχλδεζεο /2) + (12 * Πάγην κεληαίν ηέινο) + (12 * Μεηαβιεηφ κεληαίν ηέινο). Σν κεηαβιεηφ κεληαίν
ηέινο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ρικ εληφο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ.
.
Πεγή: Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ OTE (www.otewholesale.gr)
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Πίλαθαο 15:

Τηκέο Ethernet ηνπ ΟΤΕ, Επξώ αλά έηνο, 1 Ννεκβξίνπ 2011
Εηήζην θόζηνο ζε €

Φσξεηηθόηεηα

Αζηηθέο

Υπεξαζηηθέο (έσο θαη
200ρικ)

1 Mbps

3.051

3.723

2 Mbps

3.471

4.239

35 Mbps

15.008

20.840

45 Mbps

16.580

23.672

150 Mbps

31.398

45.534

600 Mbps

60.048

83.178

εκείσζε: Οη ρξεψζεηο/ηέιε ζχλδεζεο εηεζηνπνηνχληαη ζε κηα πεξίνδν 2 εηψλ. Σηκή αλά έηνο = (ηέινο
ζχλδεζεο /2) + (12 * Πάγην κεληαίν ηέινο) + (12 * Μεηαβιεηφ κεληαίν ηέινο). Σν κεηαβιεηφ κεληαίν
ηέινο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ρικ εληφο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ.

Πεγή: Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ OTE (www.otewholesale.gr)

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
i.

Σεξκαηηθά ηκήκαηα

Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο κεηαμχ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζα ζήκαηλε φηη νη πάξνρνη ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ πςειήο
ρσξεηηθφηεηαο (άλσ ησλ 2 Mbps) ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (θαη αληηζηξφθσο) άκεζα, κε κηθξφ
θφζηνο θαη ζε επαξθή θιίκαθα.
Καηά θαλφλα, ην θφζηνο παξνρήο ελφο ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο δελ εμαξηάηαη απφ ηε
ρσξεηηθφηεηα πνπ παξέρεηαη εθφζνλ ν πάξνρνο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην δίθηπν θαη
ηερλνινγία γηα ηελ παξνρή ηνπ θπθιψκαηνο ΜΓ. Απηφ ζα ζήκαηλε φηη έλαο πάξνρνο
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ηεξκαηηθά
ηκήκαηα πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θαη αληηζηξφθσο, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Χζηφζν, φηαλ ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα παξέρνληαη κέζσ ραιθνχ, ππάξρεη έλαο
πεξηνξηζκφο ζηε κεηάβαζε ζε ηεξκαηηθά ηκήκαηα κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 2 Mbps, ν
νπνίνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ππνθείκελε ππνδνκή. Έλαο πάξνρνο ηεξκαηηθψλ
ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ κέζσ ραιθνχ ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην ραιθφ
κε ίλα, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο ηάθξνπο, ζσιελψζεηο ή
θνιψλεο. Δπίζεο, ν πάξνρνο ζα έπξεπε λα επελδχζεη ζε ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ
δηαθέξεη γηα θπθιψκαηα ΜΓ πνπ βαζίδνληαη ζε δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ.
Ζ ΔΔΣΣ γλσξίδεη φηη ηερληθά ε ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ραιθνχ
είλαη πςειφηεξε απφ 2 Mbps θαη φηη ζην κέιινλ απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε
έλα ζεκείν ηνκήο πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 2 Mbps. Οη ζπλδέζεηο Ethernet
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βαζίδνληαη ζε δίθηπα ραιθνχ θαη ίλαο θαη πξνζθέξνληαη ζε φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο, ην
νπνίν ζεκαίλεη φηη νη πάξνρνη έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ψζηε λα κεηαβνχλ ζε
δηαθνξεηηθή ρσξεηηθφηεηα (θαζψο θαη κεηαμχ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο).
πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε ππνθαηάζηαζεο ησλ κηζζσκέλσλ
γξακκψλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο απφ ππεξεζίεο Ethernet ζηα 2 Mbps ή πάλσ απφ
απηά, ε νπνία καθξνπξφζεζκα ζα ιεηηνπξγνχζε αληίζεηα ζηνλ νξηζκφ ρσξηζηψλ
αγνξψλ γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ή ζηελ επηινγή ελφο
ζεκείνπ ηνκήο ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ ηα 2 Mbps. Δπί ηνπ παξφληνο, ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη ην κεξίδην ησλ ππεξεζηψλ Ethernet ζε φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο δελ είλαη
αθφκε αξθεηά πςειφ ψζηε λα δηθαηνινγεί ηνλ νξηζκφ ελφο δηαθνξεηηθνχ ζεκείνπ ηνκήο
κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Σα ηεξκαηηθά
ηκήκαηα ΜΓ έσο θαη 2 Mbps παξνπζηάδνπλ έλαλ φγθν ζηελ αγνξά πνπ είλαη ζεκαληηθά
πςειφηεξνο απφ ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο, ε
επίδξαζε ηνπ Ethernet ζε απηέο ηηο ρσξεηηθφηεηεο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζα
θαηαζηεί επαξθψο ηζρπξή εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, ψζηε
λα δηθαηνινγεί κηα αιιαγή ηνπ ζεκείνπ ηνκήο. Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ζα
παξαθνινπζεί ζηελά ηηο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη πφηε ζα πξέπεη λα αιιάμεη
ή λα θαηαξγήζεη ην ζεκείν ηνκήο κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο
ρσξεηηθφηεηαο.
Χο απνηέιεζκα, ε ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ππνζηεξίδεη ην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε
θπθιψκαηα ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο κε ζεκείν ηνκήο ηα 2 Mbps.
ii.

Εεπθηηθά ηκήκαηα

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ
νξηζκφ κηαο εληαίαο αγνξάο γηα ηα δεπθηηθά ηκήκαηα θάζε ρσξεηηθφηεηαο. Έλαο
πάξνρνο πνπ πξνζθέξεη επί ηνπ παξφληνο δεπθηηθά ηκήκαηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα
κπνξνχζε λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ρακειφηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο κε εχινγε ηαρχηεηα σο αληίδξαζε ζε κηα κηθξή ηηκνινγηαθή αχμεζε θαη
αληηζηξφθσο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, φηαλ έλαο πάξνρνο έρεη εγθαηαζηήζεη έλα δίθηπν
θνξκνχ κεηάδνζεο, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθφηεηεο
κέζσ ηνπ δηθηχνπ απηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε ππνθαηάζηαζεο
απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, δελ είλαη απαξαίηεην ν πάξνρνο λα κπνξεί λα
ππνθαηαζηήζεη θάζε επίπεδν ρσξεηηθφηεηαο. Αληί απηνχ, αμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ
λα κεηαζηξαθεί κεηαμχ ησλ επηινγψλ ρσξεηηθφηεηαο θαη φρη απαξαίηεηα απφ ηε
ρακειφηεξε ζηελ πςειφηεξε. Ζ δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ λα ιεηηνπξγνχλ κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν
θνξκνχ. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα δεπθηηθά ηκήκαηα είλαη ηκήκα ηνπ δηθηχνπ
θνξκνχ ελφο παξφρνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ ζπγθεληξσκέλε θίλεζε.
Ζ ζπγθέληξσζε βνεζά έλαλ πάξνρν ζηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ κε αλαθηήζηκνπ
θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπ παξέρεη θίλεηξν λα εγθαηαζηήζεη επθνιίεο γηα λα θαιχςεη
ηελ αλακελφκελε δήηεζε κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ
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θηλήηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε, δελ ελδείθλπηαη ε θαηαλνκή ηεο
αγνξάο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ζε κηθξφηεξεο αγνξέο κε αλαθνξά ζηε ρσξεηηθφηεηα. Έλαο
πθηζηάκελνο πάξνρνο δεπθηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζα αληηδξνχζε ζε κηα δηαξθή αχμεζε
ηηκήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρσξεηηθφηεηαο κεηαβαίλνληαο ζηελ παξνρή ζηελ αγνξά απηή.

Σπκπέξαζκα
Ωο απνηέιεζκα, ε ΕΕΤΤ θαηαιήγεη ζην αξρηθό ζπκπέξαζκα όηη ππάξρνπλ δύν ρσξηζηέο
αγνξέο γηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθόηεηαο κε όξην κεηαμύ
ηνπο ηα 2 Mbps, αιιά όηη ε αγνξά δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο
ρσξεηηθόηεηεο.

2.1.7 Ζ απηφ-παξνρή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο ΜΓ
Ζ απηφ-παξνρή κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη επηβάιεη έλαλ άκεζν ή έκκεζν αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ εμσηεξηθή παξνρή
ηεξκαηηθψλ ή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Απφ ηελ άπνςε απηή, ζπλεζίδεηαη λα
εθηηκψληαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη αληαγσληζηηθνί ηηκνινγηαθνί πεξηνξηζκνί.
Άκεζνη πεξηνξηζκνί
Οη άκεζνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ηελ απηφ-παξνρή παξφρσλ πνπ κπνξεί
λα κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθή πξνζθνξά ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα. ηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ, ν αληαγσληζηηθφο
πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απηφ-παξνρή είλαη ζπλήζσο αδχλακνο γηα
αξθεηνχο ιφγνπο:
Ζ παξνρή ΜΓ ρνλδξηθήο θαηά θαλφλα απαηηεί δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο πξνθεηκέλνπ
λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηειηθνί ρξήζηεο, φπνπ θαη εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη
ζπλδεδεκέλνη κε απηνχο. Αλ θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ επελδχζεη ζε ππνδνκή
δηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα είλαη ν κφλνο πάξνρνο δηθηχνπ κε
δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο, ηδίσο γηα ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ θάιπςε ηνπ δηθηχνπ
ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε.
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη, νη νπνίνη
παξέρνπλ ππεξεζίεο ιηαληθήο, θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθηπαθή ππνδνκή ηνπο πξνθεηκέλνπ
λα πξνκεζεχνπλ ην ιηαληθφ ηνπο άθξν. Ζ είζνδνο ζηε ρνλδξηθή αγνξά ζα απαηηνχζε
έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ζα ππνδείθλπε ηελ επέθηαζε ηεο
ρσξεηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ ηνπο θαη ηδίσο ηελ επέλδπζε ζε πξφζζεην εμνπιηζκφ (π.ρ.
γηα δηαζχλδεζε).
Έκκεζνη πεξηνξηζκνί
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Οη έκκεζνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ΜΓ ιηαληθήο.
Αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ηηκή ρνλδξηθήο ζην επίπεδν
ιηαληθήο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επίδξαζεο απηήο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο. Δάλ ππνηεζεί φηη
κηα αχμεζε ηηκήο ζην επίπεδν ρνλδξηθήο κεηαθπιίεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
επίπεδν ιηαληθήο, απηφ ζα νδεγνχζε ζηε κεηαζηξνθή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε άιινπο
θάζεηα ελνπνηεκέλνπο πάξνρνπο θαη ζπλεπψο ζα θαζηζηνχζε ηελ αχμεζε ηηκήο
δεκηνγφλα γηα ηνλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. πλεπψο, ε ππνθαηάζηαζε ζε
επίπεδν ιηαληθήο ζα νδεγνχζε ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο. ηα πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί έλαο
ηέηνηνο αληαγσληζηηθφο πεξηνξηζκφο γηα δχν ιφγνπο. Σν κεξίδην θφζηνπο ησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο (εθηφο ησλ ΜΓ ιηαληθήο) είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Δπίζεο,
δελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη επαξθήο ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζην
επίπεδν ΜΓ ιηαληθήο, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο δηθηχνπ πιήξνπο θάιπςεο απφ ηελ
πιεπξά ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ.
Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη θχξηνη θάζεηα ελνπνηεκέλνη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο θαη ζπλεπψο πεξηιακβάλνληαη ζηα
κεξίδηα αγνξάο.
Συμπέρασμα
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ε απηφ-παξνρή ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο ΜΓ.

2.1.8 ρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε θαηά πφζνλ ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά είλαη εζληθή ή ππν-εζληθή.
ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο απηήο, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο
Κνηλφηεηαο φηη «ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηζρπξέο
απνδείμεηο φζνλ αθνξά ηελ εηεξνγέλεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. ε απηφ ην πιαίζην, ε Κνηλφηεηα εθηζηά
ηελ πξνζνρή ζηηο δηάθνξεο ελδείμεηο κνξθήο θαη δνκήο θαη ζπκπεξηθνξάο, σο
θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσγξαθηθψλ δηαθνξψλ ζηηο αληαγσληζηηθέο
ζπλζήθεο, κε ζηφρν ηνλ νξηζκφ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ, ζπγθεθξηκέλα ηελ
θαηαλνκή θαη ηελ εμέιημε ησλ γεσγξαθηθά δηαθνξεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ θαη ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη ηελ εμέιημή ηεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηηο ζρεηηθέο
πεξηνρέο. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ζηνλ ηχπν ησλ πξντφλησλ
πνπ παξέρνληαη, νη ζηξαηεγηθέο marketing πνπ εθαξκφδνληαη ή νη ζπλζήθεο εηζφδνπ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ελδέρεηαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ πεξαηηέξσ πεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο
δηαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάηκεζεο ζε
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γεσγξαθηθέο αγνξέο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, λα δηαηεξνχληαη επαξθψο ζηαζεξά ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηα φξηα ησλ πξνηεηλφκελσλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ.»3

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο δελ ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ππεξεζηψλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, θαζψο ε δήηεζε γηα ΜΓ ρνλδξηθήο αθνξά ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο
πνπ πξέπεη λα ζπλδεζνχλ. Δπίζεο, έλαο πάξνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ΜΓ
ρνλδξηθήο πνπ ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε έλα δηαθνξεηηθφ θχθισκα πνπ
ζπλδέεη άιιεο ζέζεηο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ζα ππήξρε ππνθαηάζηαζε εθφζνλ ε θάιπςε ησλ
δηθηχσλ είλαη παξφκνηα. Έλαο Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΜΓ
ρνλδξηθήο ζε κηα πεξηνρή ζα κπνξνχζε εχθνια λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή ΜΓ
ρνλδξηθήο ζε άιιε πεξηνρή εθφζνλ δηέζεηε επαξθή δηθηπαθή θάιπςε, δεδνκέλνπ ηνπ
ζεκαληηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κε αλαθηήζηκεο θχζεο ησλ επελδχζεσλ. ρεηηθά κε ηε
δηθηπαθή θάιπςε ησλ παξφρσλ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα, ν ΟΣΔ είλαη ν κφλνο πάξνρνο κε
εζληθή θάιπςε θαη δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο. Τπάξρεη έλαο Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο κε
πνιχ πςειή θάιπςε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη άιινη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ
επελδχζεη ζε ππνδνκή δηθηχνπ θνξκνχ θαη θαιχπηνπλ ηηο θχξηεο νδεχζεηο κεηαμχ
κεγάισλ πφιεσλ.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη – αλ θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ κηθξφηεξα δίθηπα
απφ ηνλ ΟΣΔ – απηφ δελ δηθαηνινγεί αλαγθαζηηθά ηνλ νξηζκφ ππφ-εζληθψλ αγνξψλ γηα
ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο. Ζ άπνςε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ΜΓ ρνλδξηθήο απαηηνχλ δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο ψζηε νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ρσξίο εζληθή θάιπςε λα εμαξηψληαη απφ ηηο
ΜΓ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ (ή απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπο) πξνθεηκέλνπ λα
απμήζνπλ ηελ θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ηνπο φπνπ απαηηείηαη (φηαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο απαηηείηαη θάιπςε δηθηχνπ ζε ζεκεία πνπ δελ ηε δηαζέηνπλ). Αληίζεηα κε άιιεο
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη ζεκαληηθά δπζθνιφηεξν (θαη ζπάληα έρεη
λφεκα) λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ΜΓ ηνπηθά, θαζψο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξντφληνο είλαη ε ζχλδεζε ζέζεσλ θαη νη ζέζεηο απηέο δελ βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζε
αζηηθέο πεξηνρέο.
ρεηηθά κε ηα δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζπρλά εζηηάδνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλεο νδεχζεηο ζηηο νπνίεο ε ππάξρνπζα θαη αλακελφκελε θίλεζε πνπ
κεηαθέξεηαη είλαη επαξθήο ψζηε λα δηθαηνινγεί ην κε αλαθηήζηκν θφζηνο ηεο
θαηαζθεπήο ελαιιαθηηθήο ππνδνκήο. Χζηφζν, αθφκε θαη φηαλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηεο επελδχζεηο, αληαγσλίδνληαη ηελ εζληθή ππεξεζία ηνπ ΟΣΔ.

3 Refer to AT/2008/0836
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Έιεγρνο θξηηεξίσλ
Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηεο ην ζρεηηθφ θείκελν θνηλήο ζέζεο ησλ
Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ4 γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζρεηηθήο
γεσγξαθηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ εάλ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ηεο
αγνξάο είλαη επαξθψο νκνηνγελείο ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ζε
εζληθφ επίπεδν. Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζπζηήλεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ
λα εθηηκεζεί ε χπαξμε νπζησδψλ δηαθνξψλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ είλαη ηα αθφινπζα:
-

Γηαθνξέο ζηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ

-

Γηαθνξέο ζην πιήζνο πξνκεζεπηψλ

-

Γηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο

-

Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ

Φξαγκνί εηζόδνπ θαη πιήζνο πξνκεζεπηώλ
Ζ παξνρή ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ. Οη θξαγκνί εηζφδνπ ζηα δεπθηηθά ηκήκαηα είλαη θάπσο
κηθξφηεξνη απφ φηη ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα, ην νπνίν αληαλαθιάηαη ζην γεγνλφο φηη
θάπνηνη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ επελδχζεη ζε ππνδνκή δηθηχνπ θνξκνχ. ρεηηθά κε
ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα, νη θξαγκνί εηζφδνπ είλαη πςεινί, αιιά ην βαζηθφ θξηηήξην γηα λα
ππεξβνχλ ηνπο θξαγκνχο απηνχο δελ θαίλεηαη λα είλαη γεσγξαθηθφ, αιιά ζπλδέεηαη κε
πνιιαπινχο παξάγνληεο (φπσο ε απφζηαζε απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν, ε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο, ε χπαξμε πξφζζεηνπ θφζηνπο, θιπ.) πνπ επεξεάδνπλ ην έζνδν θαη ην
θφζηνο ηεο παξνρήο απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε
ησλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη είλαη
πηζαλφηεξν λα επελδχζνπλ ζε ππνδνκή δηθηχνπ, θαζψο ην επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην είλαη
δηαθνξεηηθφ.
Μεξίδηα αγνξάο
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε επίζεο ηηο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα κεξίδηα αγνξάο. Όζνλ
αθνξά ηα δεπθηηθά ηκήκαηα θαη ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο, ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ είλαη πςειά ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο. Σα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ είλαη ρακειφηεξα κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ

4 ERG 08 (20) final CP Geog Aspects 081016 ERG Common Position on Geographic Aspects of Market
Analysis (definition and remedies)
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ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. ηελ πεξηθέξεηα

ηεο

Αηηηθήο, έλαο ζπγθεθξηκέλνο Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο (ΑΣΣΗΚΔ) επέλδπζε ζε ππνδνκή
δηθηχνπ θαη παξέρεη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ν ΟΣΔ έρεη
κεξίδην αγνξάο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ρακειφηεξν απφ φηη ζηελ ππφινηπε Διιάδα.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη αθφκα θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, νη Δλαιιαθηηθνί
Πάξνρνη δελ έρνπλ παξνπζία ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, αιιά έρνπλ αλαπηχμεη ηελ
ππνδνκή ηνπο, εηδηθά γηα λα έρνπλ πξφζβαζε θπξίσο ζε κειινληηθνχο επηρεηξεζηαθνχο
πειάηεο. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο ΜΓ ελδέρεηαη λα θαιχπηνπλ πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη
φρη κφλν ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο. Πεξαηηέξσ, έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ παξφρνπ (ΑΣΣΗΚΔ) αθνξνχλ εηαηξεία ηνπ ίδηνπ
νκίινπ (HOL) θαη ζπλεπψο αθνξνχλ εμαξηεκέλεο πσιήζεηο (captive sales).
Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί ζηνλ ηχπν, έρεη εθθηλήζεη ε διαδικασία
συγχώμευσης τωμ δύο εταιριώμ με απορρόφηση τωμ ΑΤΤΙΚΩΝ από τημ HOL5.
Δεδομέμου ότι νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ΑΣΣΗΚΔ ζα ελζσκαησζνχλ
πιήξσο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο HOL, νη ρνλδξηθέο ζπλαιιαγέο γηα πξντφληα
ΜΓ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ ζα απνηεινχλ πιένλ απνθιεηζηηθά απηνπαξερφκελεο
ππεξεζίεο.

Τηκνιόγεζε ππεξεζηώλ από ηνλ ΟΤΕ
Δπί ηνπ παξφληνο, ν ΟΣΔ ηηκνινγεί φια ηα θπθιψκαηά ηνπ (ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά) ζε
εζληθά κεζνζηαζκηζκέλε βάζε. Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ δελ
ππνρξενχηαη λα επηβάιεη θνηλέο ρξεψζεηο θαη ζα κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηεί
γεσγξαθηθά ηηο ηηκέο, εθφζνλ απηέο παξακέλνπλ θνζηνζηξεθείο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη
ππάξρεη έλαο θνηλφο ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο ζε φιε ηελ Διιάδα. Απηφ κπνξεί λα
ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε επαξθψο νκνηνγελψλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζε φιε ηελ
Διιάδα, ψζηε λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κηα εζληθή αγνξά.
Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ έρεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη
νκνηφκνξθεο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, εηδηθά γηα ηεξκαηηθά θπθιψκαηα ΜΓ
πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, σζηφζν ζεσξεί φηη ζα ήηαλ πξψηκν λα νξηζηνχλ ππν-εζληθέο
αγνξέο απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή. Βαζηδφκελε ζηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ ηηκνινγηαθνχ
πεξηνξηζκνχ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ηξεηο αγνξέο ΜΓ

5

Η πραγματοποίηση της αμωτέρω συγχώμευσης τελεί υπό τημ αίρεση τωμ αμαγκαίωμ αδειώμ και
εγκρίσεωμ τωμ αρμοδίωμ αρχώμ.
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ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο. Ζ ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ αληαγσληζηηθψλ
ζπλζεθψλ θαη, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηαζηεί, ζα επαλεμεηάζεη ην ζέκα ησλ ππνεζληθψλ αγνξψλ.
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ηξεηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη
εζληθέο.

2.1.9 πκπέξαζκα
Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη νη ππφ εμέηαζε ζρεηηθέο αγνξέο ζα πξέπεη
λα νξηζηνχλ σο εμήο:
Αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps
ζηελ Διιάδα,
αγνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps
ζηελ Διιάδα, θαη
αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ρνλδξηθήο ΜΓ ζηελ Διιάδα.

2.2

Δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά δεπθηηθώλ
ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο

2.2.1 Πιαίζην
Γεδνκέλνπ φηη ε αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ
ζηε Σύζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο, πξέπεη λα δηεμαρζεί ε δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ
πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ ε αγνξά εμαθνινπζεί λα ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. Σα ηξία θξηηήξηα είλαη ηα εμήο:
1. εάλ ε αγνξά ππφθεηηαη ζε πςεινχο θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ
2. εάλ ε αγνξά έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλνπλ κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαη
3. εάλ ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα
αληηκεησπίζεη ηηο εθάζηνηε απνηπρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά.
Μηα ζρεηηθή αγνξά πξέπεη λα πιεξνί θαη ηα ηξία θξηηήξηα αζξνηζηηθά γηα λα ππφθεηηαη ζε
ex ante ξχζκηζε.
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2.2.2 Φξαγκνί εηζφδνπ θαη επέθηαζεο
Ζ Δπηηξνπή εληνπίδεη δχν θαηεγνξίεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο, θαη (β)
λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο.
Έλαο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο πθίζηαηαη φηαλ ην επίπεδν δήηεζεο, ην επίπεδν ηεο
ηερλνινγίαο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ
αζχκκεηξεο ζπλζήθεο κεηαμχ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη λενεηζεξρφκελσλ, νη νπνίεο
δπζρεξαίλνπλ ή απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά.
Οη λνκηθνί ή ξπζκηζηηθνί θξαγκνί δελ βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά
πξνέξρνληαη απφ λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά ή άιια θξαηηθά κέηξα ηα νπνία επηδξνχλ
άκεζα ζηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ ή/θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξφρσλ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη θάπνηνπο λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο.
Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ εζηηάδεη ζηνπο δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο θαη αλαιχεη ηνπο θάησζη
θξαγκνχο:
Δπίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ,
Φξαγκνί κεηαζηξνθήο πειαηψλ ρνλδξηθήο.
Επίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θόζηνπο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνύ
χκθσλα κε ηε Σύζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο θαη ηε ζπλνδεπηηθή Αηηηνινγηθή
Έθζεζε:
“…νη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ φηαλ ε αγνξά
ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηψδεηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο, ζθνπνχ θαη ππθλφηεηνο θαη
πςειφ κε αλαθηήζηκν θφζηνο. Οη θξαγκνί απηνί κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζε
ζρέζε κε ηελ επξεία αλάπηπμε ή/θαη παξνρή δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ζε
ζηαζεξέο ζέζεηο.”
Ζ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ θξαγκνχο εηζφδνπ. Πξψηνλ, ην κε
αλαθηήζηκν θφζηνο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα επαξθήο
γεσγξαθηθή παξνπζία, είλαη πςειφ. Γεχηεξνλ, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ
ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ δεπθηηθά ηκήκαηα ζε ηξίηα κέξε έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηνπ
λα κελ κπνξνχλ λα ηνπο ηα πξνζθέξνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά ηκήκαηα. Απηφ
ζπληζηά αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα φηαλ νη ΜΓ ρνλδξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξνρή ΜΓ ιηαληθήο πνπ απαηηνχλ ζπλδέζεηο απφ άθξν ζε άθξν. Σξίηνλ, ε παξνρή
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ζε ηξίηα κέξε ζπλδέεηαη επίζεο κε νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη
ζθνπνχ, φπσο ην θφζηνο ππνδνκήο δηθηχνπ, θαζψο θαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ ζε
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θφκβνπο ή ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ, φπνπ νη πάξνρνη δηαζπλδένληαη γηα θπθιψκαηα
ΜΓ, δελ απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο..
Με βάζε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ, ζπλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη νηθνλνκίεο
θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ιεηηνπξγνχλ σο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο εηζφδνπ θαη
αληαγσληζκνχ.
Φξαγκνί κεηαζηξνθήο
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ θξαγκνί εηζφδνπ/επέθηαζεο ζηελ αγνξά απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο ζηε κεηαζηξνθή κεηαμχ παξφρσλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ. Πηζαλά
θφζηε πνπ κπνξεί λα επηβαξχλνπλ έλαλ αγνξαζηή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ σο απνηέιεζκα
ηεο αιιαγήο παξφρνπ, πεξηιακβάλνπλ ηηο πνηληθέο ξήηξεο ιφγσ κε ηήξεζεο
καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ, αξρηθά ηέιε ζχλδεζεο, ρξφλνο/πξνζπάζεηα γηα ηελ αιιαγή,
πηζαλή δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο, θιπ.
Όηαλ δελ πξνυπάξρεη θάπνηα εκπνξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξφρσλ, ε αλάγθε
δηαπξαγκάηεπζεο λέσλ ζπκθσληψλ δηαζχλδεζεο/επηπέδνπ ππεξεζηψλ κπνξεί επίζεο
λα απνηειέζεη έλα θξαγκφ κεηαζηξνθήο θαζψο ε αιιαγή παξφρνπ κπνξεί λα απαηηήζεη
ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σα δεπθηηθά ηκήκαηα ζηελ Διιάδα ζπρλά ηα πξνκεζεχνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά
ηκήκαηα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνκήζεηα
ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ λα πξέπεη λα εμαθνινπζνχλ λα πξνκεζεχνληαη
ηεξκαηηθά ηκήκαηα απφ ηνλ ΟΣΔ, αθνχ κεηαζηξαθνχλ ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν γηα
ηελ παξνρή δεπθηηθψλ ηκεκάησλ. Απηφ ζα δεκηνπξγνχζε πξφζζεην θφζηνο, ην νπνίν
επίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εγείξεη έλαλ θξαγκφ κεηαζηξνθήο.
Σσμπέραζμα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πςεινί θαη δηαξθείο
δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο.

2.2.3 Εεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ
αληαγσληζκφ
Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ ε αγνξά δηαζέηεη ηέηνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ρσξίο ηελ χπαξμε ex ante ξχζκηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ
πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο
εηζφδνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη φηαλ κηα
αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ, άιινη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο
ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κπνξεί λα νδεγνχλ ηελ αγνξά απηή ζην λα ηείλεη πξνο ηνλ
απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Απηφ ηζρχεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε αγνξέο κε
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παξνπζία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλε
δηάξζξσζε θφζηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ ειαζηηθή δήηεζε κε αλαθνξά ζηηο ηηκέο. ηηο
αγνξέο απηέο ηα κεξίδηα αγνξάο κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή/θαη
κπνξεί λα παξαηεξεζεί κείσζε ησλ ηηκψλ. Απηφ ην δηαξζξσηηθφ δπλακηθφ ζηνηρείν
κπνξεί λα σζήζεη ηελ αγνξά πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.
Αλ θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ηνπο ζηελ ππν εμέηαζε αγνξά,
ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα έρεη έλα κεξίδην αγνξάο άλσ ηνπ 75% ζηηο αξρέο ηνπ 2011, θαη
είλαη πηζαλφ ν ΟΣΔ λα δηαηεξήζεη απηή ηε ζέζε ζηελ αγνξά. Δίλαη απίζαλν νη
Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη λα πάςνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ πξνκήζεηα
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ. πλεπψο, αθφκε θαη εάλ πηνζεηεζεί κηα πξνζέγγηζε πνπ
εθηηκά θαη ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, θαίλεηαη ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη ν ΟΣΔ ζα
εμαθνινπζήζεη λα θαηέρεη ΗΑ.
Πίλαθαο 16:

Μεξίδηα (%) ζηα δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκό

θπθισκάησλ, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ινύιηνο 2010

ελάξην 1
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

98%

98%

94%

72%

77%

Άιινη

2%

2%

6%

28%

23%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

ελάξην 2
01.01.2007

01.01.2008

1.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

93%

93%

88%

95%

80%

Άιινη

7%

7%

12%

5%

20%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

εκείσζε: Οξηζκέλνη πάξνρνη δελ κπφξεζαλ λα παξάζρνπλ ρσξηζηά ζηνηρεία γηα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά
ηκήκαηα. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ππνινγίζηεθε κε βάζε δχν ζελάξηα.
χκθσλα κε ην πξψην ζελάξην, θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη έλα δεπθηηθφ ηκήκα
θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν ζελάξην θάζε θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν δελ πεξηιακβάλεη δεπθηηθφ
ηκήκα. Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζελαξίσλ. Σα ζηνηρεία
πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζεηο Ethernet.
Πεγή: EETT

Χζηφζν, δεδνκέλεο ηεο πξννπηηθήο πεξαηηέξσ επελδχζεσλ απφ αληαγσληζηέο
παξφρνπο καθξνπξφζεζκα, νη νπνίεο κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ ππάξρνπζα
δηάξζξσζε ηεο αγνξάο, ε αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε αξλεηηθή ηάζε αλάπηπμεο νξηζκέλσλ ιηαληθψλ
αγνξψλ ΜΓ (θαη ηδίσο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο), ζηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη δεπθηηθά ηκήκαηα, κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επέθηαζε ησλ
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αληαγσληζηψλ παξφρσλ ζε κηα θιίκαθα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ
απνδνηηθά κε ηνλ ΟΣΔ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία επηδξά αξλεηηθά ζηηο πηζαλέο επελδχζεηο ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζηελ αξρηθή άπνςε φηη δελ απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε
παξάγνληα δπλακηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ
ζηελ Διιάδα πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο
παξνχζαο εμέηαζεο.

2.2.4 Αλεπάξθεηα κφλνπ ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ
Όηαλ έλαο ελνπνηεκέλνο πάξνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο αγνξέο ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα θαη έρεη ηζρχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο αγνξέο, κπνξεί λα αλαθχςεη
κηα ζεηξά απφ πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. Απηά ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ,
ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, αλ θαη κπνξεί λα ππάξμεη
αιιεινθάιπςε ζε θάπνην βαζκφ:
Καηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά – κηα επηρείξεζε κε ΗΑ κπνξεί λα αθνινπζήζεη
κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, εθκεηαιιεπφκελε ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ πξαθηηθψλ
φπσο ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε ή/θαη παξαγσγηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα,
Επέθηαζε – κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα επεθηείλεη ηε ΗΑ απφ
κηα αγνξά ζε θάζεηα ή νξηδφληηα ζηελά ζπλδεδεκέλεο αγνξέο κέζσ πξαθηηθψλ
φπσο ε άξλεζε ζπλαιιαγήο, ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ, αζέκηηε δεζκνπνίεζε,
θιπ.
Άιιεο πξαθηηθέο απνθιεηζκνύ – κηα επηρείξεζε κε ΗΑ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
αγνξά κπνξεί λα αθνινπζήζεη πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ άκεζα ζηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά κε ηελ έγεξζε θξαγκψλ εηζφδνπ ή/θαη ηελ αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ
αγνξά, π.ρ. κέζσ ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο.
Η ex ante ξχζκηζε ζπκπιεξψλεη ην δίθαην πεξί αληαγσληζκνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
κφλν ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ
απνηπρία ζηελ αγνξά. Σν δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη αλεπαξθέο, παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηαο απνηπρίαο ζηελ αγνξά δελ ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί βάζεη ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο κηαο παξέκβαζεο πνπ
απαηηείηαη είλαη εθηεηακέλεο θαη φπνπ απαηηείηαη ζπρλή/έγθαηξε παξέκβαζε ή ε
δεκηνπξγία λνκηθήο αζθάιεηαο είλαη ηφζν κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ δηθαηνινγεί ηελ ex
ante ξχζκηζε.
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ε πεξίπησζε απνπζίαο ex-ante ξχζκηζεο, νη θχξηεο απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ
πξνθχπηνπλ ιφγσ πςειψλ θαη δηαξθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ειιείςεη κηαο
κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, είλαη ε άξλεζε
ζπλαιιαγήο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ππφ φξνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ή/θαη ε πηζαλή
ππεξηηκνιφγεζε ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε
απνπζία επηβνιήο θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο ζηνλ ΟΣΔ. Σν δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ
δελ επαξθεί γηα λα ζεξαπεχζεη ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ απνηπρία ηεο αγνξάο δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Σα πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ απαηηνχλ ηελ επηβνιή απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπιάρηζηνλ ππνρξέσζεο
πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ηηκψλ, σο θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο
εμεγείηαη θαησηέξσ ζηελ αλαθνξά ζηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζηελ αξρηθή ζέζε φηη ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ θαη, ηδίσο,
γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θνζηνζηξέθεηά ηνπο. Καηά ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ, απαηηείηαη
επίζεο ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα πινπνηήζεη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα
πνπ ζα δηθαηνινγεί ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηηκψλ ησλ δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο, κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν
δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή βάζε γηα ηελ
επηβνιή ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζνπλ ηέηνηα θαζήθνληα θαη θαηά θαλφλα
δηζηάδνπλ λα ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο πςεινχο θαη δηαξθείο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ηελ απνπζία κεζνπξφζεζκεο
δπλακηθήο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο
λνκηθήο αζθάιεηαο (π.ρ. πεξηνδηθέο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ) είλαη ηεξάζηηαο
ζεκαζίαο. πλεπψο, ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά
πιεξνί θαη ην ηξίην θξηηήξην γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζε ex ante ξχζκηζε.

2.2.5 πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζηελ
Διιάδα, ηα ηξία θξηηήξηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επηβνιή ex ante ξχζκηζεο πιεξνχληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο. Οη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί
εηζφδνπ είλαη πςεινί θαη δηαξθείο, δελ ππάξρεη δπλακηθή ηάζε πξνο απνηειεζκαηηθφ
αληαγσληζκφ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη ην δίθαην πεξί
αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο απνηπρίεο πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά. πλεπψο, ε αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο
ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε.
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2.3

Αλάιπζε αγνξάο

2.3.1 Πιαίζην
Έρνληαο ήδε νξίζεη ηε ζρεηηθή αγνξά αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ηεξκαηηθψλ
θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη
αλάιπζε ζρεηηθά κε ην εάλ νη ελ ιφγσ αγνξέο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθέο θαη
ζπγθεθξηκέλα εάλ θάπνηα επηρείξεζε ή επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο.
ν ζεκείν 27 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεηαη φηη κηα ζρεηηθή αγνξά δελ
είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή «όηαλ ππάξρνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο κε
ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά». Σν Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ην νπνίν αληαλαθιά
ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ
Πξσηνδηθείνπ, νξίδεη φηη:
“Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη όηη θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά εθόζνλ,
είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, επξίζθεηαη ζε ζέζε
ηζνδύλακε πξνο δεζπόδνπζα ζέζε, ήηνη ζε ζέζε νηθνλνκηθήο ηζρύνο πνπ
ηεο επηηξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη, ζε ζεκαληηθό βαζκό, αλεμάξηεηα από ηνπο
αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ηνπο θαηαλαισηέο ”.
χκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζην „κέγηζην δπλαηφ βαζκφ‟
ηηο „Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο‟ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί αλ
πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ΗΑ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Σελ ηζρχ ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά κε αλαθνξά ζην κεξίδην αγνξάο
ηνπ ηφζν ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, φζν θαη ζηα
πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο,
Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ηθαλνχ λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή
πίεζε ζηνλ θπξίαξρν πάξνρν, ηδίσο ελφςεη ησλ πθηζηάκελσλ θξαγκψλ εηζφδνπ
θαη αληαγσληζκνχ
Σελ απνπζία ή ηελ χπαξμε κηθξήο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ησλ
παξφρσλ πνπ πξνκεζεχνληαη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο.

2.3.2 Μεξίδην αγνξάο
ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, αλ θαη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο δελ
αξθνχλ ζεσξεηηθψο απφ κφλα ηνπο γηα λα ζεκειηψζνπλ ηελ χπαξμε ΗΑ, είλαη απίζαλν
κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηελ ζρεηηθή αγνξά
λα βξίζθεηαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε. Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηηο „Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο‟ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ χπαξμε ΗΑ, πνιχ πςειά κεξίδηα αγνξάο άλσ ηνπ 50%
ζπληζηνχλ ηζρπξή έλδεημε χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο. Δπίζεο, ε λνκνινγία ηνπ
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Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ αλαθέξεη φηη, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, έλα κεξίδην
αγνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζπληζηά ηεθκήξην χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο (ΗΑ),
ζπλεπψο ην βάξνο απφδεημεο αλήθεη ζηνλ ελ ιφγσ πάξνρν ν νπνίνο νθείιεη λα
απνδείμεη φηη δελ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξντφλησλ (βι.
AKZO Chemie Bv v. Commission, Hoffman-La Roche AG v. Commission). Έλαο
πάξνρνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα θξηζεί φηη θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε
(θαη ζπλεπψο ΗΑ) εάλ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κεηαμχ 40% θαη 50%,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεξηδίσλ αγνξάο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 40% (United Brands
v. Commission).
Τεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθόηεηαο
Σα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα δελ αγνξάδνληαη κφλν ρσξηζηά, αιιά ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ζπλδπαζηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηκήκαηα απηά δηαθέξνπλ σο πξνο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ θαη θάπνηνη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη δελ
παξείραλ ρσξηζηά ζηνηρεία γηα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε
εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο ζηηο ηξεηο αγνξέο.
ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα, έρνπλ ιεθζεί
ππφςε ηα εμήο δχν ζελάξηα:
Σελάξην 1: Έλα θχθισκα ΜΓ ρνλδξηθήο απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη δχν
ηεξκαηηθά ηκήκαηα.
Σελάξην 2: Έλα θχθισκα ΜΓ ρνλδξηθήο πεξηιακβάλεη έλα ηεξκαηηθφ ηκήκα.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί έλα εχξνο κεξηδίσλ αγνξάο πνπ
αληηθαηνπηξίδεη ηα πην αθξηβή ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ. Με βάζε θαη
ηα δχν ζελάξηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηα ηεξκαηηθά
ηκήκαηα έσο θαη 2 Mbps ππεξέβαηλε ην 70%. Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηα
ηεξκαηηθά ηκήκαηα άλσ ησλ 2 Mbps ππεξέβαηλε ην 50%. πλεπψο, ζηα ηεξκαηηθά
ηκήκαηα ηφζν ρακειήο φζν θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ
παξέρεη κηα ηζρπξή έλδεημε χπαξμεο ΗΑ ζηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή αγνξά (Πίλαθαο 17).
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Πίλαθαο 17:

Μεξίδηα (%) ζηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο κε βάζε ην ζπλνιηθό

αξηζκό θπθισκάησλ, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011

Μεξίδηα αγνξάο ηεξκαηηθώλ ηκεκάησλ έσο θαη 2 Mbps
01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Σελάξην 1
OTE

90%

91%

84%

79%

73%

Άιινη

10%

9%

16%

21%

27%

Σελάξην 2
OTE

93%

87%

78%

83%

71%

Άιινη

7%

13%

22%

17%

29%

Μεξίδηα αγνξάο ηεξκαηηθώλ ηκεκάησλ άλσ ησλ 2 Mbps
01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Σελάξην 1
OTE

79%

74%

62%

58%

54%

Άιινη

21%

26%

38%

42%

46%

Σελάξην 2
OTE

67%

60%

50%

70%

54%

Άιινη

33%

40%

50%

30%

46%

Πεγή: EETT

Ζεπθηηθά ηκήκαηα
ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηα δεπθηηθά ηκήκαηα, έρνπλ ιεθζεί
ππφςε ηα εμήο δχν ζελάξηα:
Σελάξην 1: Έλα θχθισκα ΜΓ ρνλδξηθήο απφ άθξν ζε άθξν πεξηιακβάλεη έλα δεπθηηθφ
ηκήκα.
Σελάξην 2: Έλα θχθισκα ΜΓ ρνλδξηθήο απφ άθξν ζε άθξν δελ πεξηιακβάλεη δεπθηηθφ
ηκήκα.
Καη ζηα δχν ζελάξηα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ παξέκελε πάλσ
απφ 75%. Αλ θαη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ έρεη κεησζεί θάπσο ηα ηειεπηαία ηξεηζήκηζη
ρξφληα (ιφγσ απμεκέλεο απηφ-παξνρήο ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ), ην πςειφ κεξίδην
αγνξάο πνπ παξακέλεη είλαη ελδεηθηηθφ χπαξμεο ΗΑ.

44

Πίλαθαο 18:

Μεξίδηα (%) δεπθηηθώλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε βάζε ην ζπλνιηθό

αξηζκό θπθισκάησλ, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011

Μεξίδηα αγνξάο δεπθηηθώλ ηκεκάησλ
01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Σελάξην 1
OTE

98%

98%

94%

72%

76%

Άιινη

2%

2%

6%

28%

24%

Σελάξην 2
OTE

93%

93%

88%

95%

80%

Άιινη

7%

7%

12%

5%

20%

Πεγή: EETT

2.3.3 Τςεινί θξαγκνί εηζφδνπ θαη επέθηαζεο
2.3.3.1 Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε ζπλδπαζκφ κε κε αλαθηήζηκν θφζηνο
Τεξκαηηθά ηκήκαηα ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθόηεηαο
Έλα δίθηπν ηνπηθήο πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο
νηθνλνκίεο θιίκαθνο, ζθνπνχ θαη ππθλφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειφ κε αλαθηήζηκν
θφζηνο, ην νπνίν θαζηζηά δχζθνιε ηελ αληηγξαθή ηνπ. Ο έιεγρνο δηθηχσλ πξφζβαζεο
είλαη νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζθνξά ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ρνλδξηθήο.
Φαίλεηαη απίζαλν θάπνηνο άιινο πάξνρνο λα εμεηάζεη ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αγνξά ζε
νπζηαζηηθφ βαζκφ (πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ΟΣΔ)
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηεξκαηηθά ηκήκαηα ρνλδξηθήο ζε Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Αθφκε θαη εάλ
ε ρσξεηηθφηεηα δηθηχνπ πνπ απηφ-παξέρνπλ νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη δηαηίζεην ζηελ
αγνξά ρνλδξηθήο ζε εκπνξηθή βάζε (ην νπνίν δελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί), απηφ δελ
είλαη πηζαλφ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ΟΣΔ λα νξίδεη ηνπο
εκπνξηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ξχζκηζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ είλαη πηζαλφ λα κεηαβιεζεί
ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηεο αγνξάο.
Ζεπθηηθά ηκήκαηα
Ζ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ, έρεη δπλεηηθά
ρακειφηεξνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη επέθηαζεο. Χζηφζν, ε παξνρή δεπθηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ ζε ηξίηα κέξε επίζεο ζπλδέεηαη κε νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ,
θαζψο ην θφζηνο ππνδνκήο δηθηχνπ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θφκβνπο
ή εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ δελ απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα. Δπίζεο, ην κε
αλαθηήζηκν θφζηνο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζεκαληηθή
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παξνπζία ζηελ αγνξά, είλαη ζεκαληηθφ. Σέινο, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ
ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ δεπθηηθά ηκήκαηα ζε ηξίηνπο έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο
αδπλακίαο παξνρήο ζπλδπαζηηθψλ πξντφλησλ κε ηεξκαηηθά ηκήκαηα.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ιεηηνπξγνχλ σο δηαξζξσηηθφο
θξαγκφο εηζφδνπ ζε απηή ηε ζρεηηθή αγνξά.

2.3.3.2 Φξαγκνί κεηαζηξνθήο
Τεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ πθίζηαληαη θξαγκνί εηζφδνπ/επέθηαζεο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, σο
ζπλέπεηα θξαγκψλ κεηαζηξνθήο ζε άιινπο παξφρνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο γηα
ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ. Παξαδείγκαηα ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα
επηβαξχλεη έλαλ πειάηε ΜΓ ρνλδξηθήο σο απνηέιεζκα ηεο κεηαζηξνθήο ζε άιιν
πάξνρν πεξηιακβάλνπλ ηηο καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο, αξρηθή πιεξσκή ηέινπο
ζχλδεζεο, ην ρξφλν/πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαζηξνθή, πηζαλή δηαθνπή
ηεο ππεξεζίαο, θιπ.
Οη θξαγκνί κεηαζηξνθήο επίζεο πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη, φηαλ δελ ππάξρεη
εκπνξηθή ζρέζε απαηηείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ ζπκβάζεσλ δηαζχλδεζεο/επηπέδνπ
ππεξεζηψλ θαη ε αιιαγή παξφρνπ κπνξεί λα απαηηήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σα δεπθηηθά ηκήκαηα ζηελ Διιάδα, ζπρλά παξέρνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξκαηηθά
ηκήκαηα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη πάξνρνη πνπ βαζίδνληαη ζηε πξνκήζεηα ηεξκαηηθψλ θαη
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ λα πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα πξνκεζεχνληαη ηεξκαηηθά
ηκήκαηα απφ ηνλ ΟΣΔ κεηά ηε κεηαζηξνθή ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν γηα ηελ
πξνκήζεηα δεπθηηθψλ ηκεκάησλ. Απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε κε
πξφζζεην θφζηνο, πνπ κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί φηη εγείξεη έλα θξαγκφ
κεηαζηξνθήο.

2.3.4 Απνπζία ή χπαξμε κηθξήο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο
Τεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ
Έλαο άιινο πηζαλφο πεξηνξηζκφο ηεο ηζρχνο ελφο πξνκεζεπηή ζηελ αγνξά είλαη ε
ηζρχο ησλ αγνξαζηψλ θαη ε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ.
Οη πεξηνξηζκνί απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο αγνξαζηήο ήηαλ επαξθψο ζεκαληηθφο
γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ, ψζηε λα επεξεάδεη ηελ ηηκή. Ζ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή
ηζρχο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη φηαλ έλαο πειάηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, είλαη θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ηηο
ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκήζεηαο ή/θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζε άιινπο
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πξνκεζεπηέο κε κηθξή επηβάξπλζε γηα ηνλ ίδην. Μπνξεί αθφκε θαη λα δχλαηαη ν πειάηεο
λα απηφ-παξέρεη ην ζρεηηθφ πξντφλ.
Ζ ΔΔΣΣ δελ δηαζέηεη θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη έλαο πειάηεο πνπ
πξνκεζεχεηαη έλα ηφζν κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ, ψζηε λα είλαη
επαξθψο ζεκαληηθφο γηα λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο πνπ ρξεψλεηαη.
Οη πάξνρνη πνπ πξνκεζεχνληαη ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ είλαη επίζεο πηζαλνί
πάξνρνη ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ιηαληθήο ή/θαη ρνλδξηθήο. Καηά θαλφλα, ρξεζηκνπνηνχλ
ΜΓ ρνλδξηθήο φπνπ δελ δηαζέηνπλ ηδηφθηεηε ππνδνκή. Σν γεγνλφο φηη έλαο πάξνρνο
δελ επηιέγεη ηελ απηφ-παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη δελ επελδχεη ζε ππνδνκή δηθηχνπ
θαίλεηαη λα απνηειεί έλδεημε φηη δελ ππάξρεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο. Οη
ελαιιαθηηθνί ζα είραλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ εάλ κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ ζε
έλαλ άιιν πάξνρν πνπ παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ή εάλ ε απηφ-παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ απνηεινχζε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη παξάγνληεο πνπ
απνηξέπνπλ ηελ απηφ-παξνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
εμεγνχλ επίζεο γηα πνην ιφγν είλαη απίζαλν νη πάξνρνη απηνί λα δηαζέηνπλ
αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ.

2.3.5 πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΗΑ ζηηο αγνξέο
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ πςειήο
ρσξεηηθφηεηαο θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, δεδνκέλνπ ηνπ ζηαζεξνχ
κεξηδίνπ αγνξάο άλσ ηνπ 50%, ηεο χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη επέθηαζεο
θαη ηεο απνπζίαο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο.

2.4

Καλνληζηηθέο Υπνρξεώζεηο

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ ηνπ Δπξσπατθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ν απιφο θαζνξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο έρνπζαο ΗΑ ζε κηα
αγνξά, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπλάδεη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 16 (4) ηεο
Οδεγίαο Πιαίζην. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 37 (1) ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ε
ΔΔΣΣ θαιείηαη λα επηβάιεη ηνπιάρηζηνλ κία θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ζηελ επηρείξεζε
πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη θαηέρεη ΗΑ ζε κηα αγνξά πνπ ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο.

2.4.1 Πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ
Ζ θαησηέξσ αλάιπζε πεξηγξάθεη ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα
παξνπζηαζηνχλ ζηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ιίζηα δελ
είλαη απνθιεηζηηθή, αιιά ελδεηθηηθή ησλ θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ
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έρνπλ εληνπίζεη νη ξπζκηζηέο παγθνζκίσο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ ΜΓ. Όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, νξηζκέλα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ ή πηζαλέο αζηνρίεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα θαίλνληαη ππνζεηηθέο ζηα
πιαίζηα κηαο εμέηαζεο αγνξάο, νπζηαζηηθά ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ήδε αληηκεησπηζηεί απφ
ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην.
Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο
εκπίπηνπλ θπξίσο ζηε γεληθή θαηεγνξία ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηεο θάζεηεο
επέθηαζεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Δπίζεο, ε νξηδφληηα επέθηαζε παξνπζηάδεηαη φηαλ ε
ηζρχο ζηελ αγνξά κεηαθέξεηαη απφ κηα επηρείξεζε απφ κηα αγνξά ζε κηα άιιε
ζπλδεδεκέλε πηζαλφλ αληαγσληζηηθή αγνξά ζην ίδην επίπεδν.

2.4.1.1 Γεζπφδνπζα ζέζε
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη έλαο πάξνρνο κε ΗΑ κπνξεί λα αθνινπζήζεη πξαθηηθέο
παξεκπφδηζεο εηζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη ή λα εληζρχζεη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ
γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε ΗΑ πνπ θαηέρεη έλαληη πηζαλψλ ή ππαξθηψλ λενεηζεξρφκελσλ.
Δλδεηθηηθά, ν ΟΣΔ κπνξεί λα επηδηψμεη λα απμήζεη ην θφζηνο κεηαζηξνθήο ησλ πειαηψλ
ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή
ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ επηδηψθνπλ λα απμήζνπλ ην θφζηνο ησλ λενεηζεξρφκελσλ.
Ζ ηζρχο ζηελ αγνξά δπλεηηθά επηηξέπεη ζε έλαλ πάξνρν κε ΗΑ λα δηαηεξεί ηηκέο πνπ
είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα ίζρπαλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά (πξαθηηθή
εθκεηάιιεπζεο).
Αληί λα αληαλαθιάηαη ζε ππεξβνιηθά θέξδε, ε ηζρχο ζηελ αγνξά κπνξεί επίζεο λα
πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία επελδχζεσλ, ππεξβνιηθφ θφζηνο ή/θαη επίπεδν πνηφηεηαο
ππεξεζίαο ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελν ζε κηα αληαγσληζηηθή
αγνξά.

2.4.1.2 Άξλεζε παξνρήο / άξλεζε πξφζβαζεο
Δίλαη πηζαλφ έλαο θάζεηα ελνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζε κία (ή πεξηζζφηεξεο)
αγνξέο ρνλδξηθήο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηνπο αληαγσληζηέο
θαησηέξσ ζηαδίσλ, λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ ρνλδξηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη
δηφηη ε είζνδνο ζηηο ιηαληθέο αγνξέο θαησηέξσ ζηαδίσλ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ
παξνρή ηεο πξφζβαζεο ζα πεξηφξηδε ηελ ηζρχ ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ ζηε ιηαληθή αγνξά,
ζπλεπψο θαη ηα θέξδε ηνπ. Μαθξνπξφζεζκα, ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ιηαληθήο πνπ
ζα δηεπθφιπλε ε ρνλδξηθή πξφζβαζε ζα κπνξνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ λα επηηξέςεη κηα
θάζεηε ελνπνίεζε πξνο ηα αλσηέξα ζηάδηα ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ζηε ιηαληθή.
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Αξλνχκελε ηελ πξφζβαζε ζε νπζηψδε πξντφληα ρνλδξηθήο, ε δεζπφδνπζα επηρείξεζε
κπνξεί λα νρπξψζεη ηελ ηζρχ ηεο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο. Μπνξεί λα
επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηεο απφ ηε ρνλδξηθή αγνξά ζηε δπλεηηθά αληαγσληζηηθή ιηαληθή
αγνξά θαη κπνξεί επίζεο λα πξνζηαηεχεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ζηε ρνλδξηθή απφ
κεηαγελέζηεξε είζνδν ησλ ιηαληθψλ αληαγσληζηψλ ζε απηή (ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο
«αληίζηξνθε ελνπνίεζε»). Οη ζπλέπεηεο κηα ηέηνηαο πξαθηηθήο ζην θνηλφ ζπκθέξνλ είλαη
πξνθαλψο αξλεηηθέο.
Οη δεζπφδνληεο θάζεηα ελνπνηεκέλνη θνξείο κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο, αξλνχκελνη λα παξάζρνπλ πξφζβαζε ζε επθνιίεο
θαη ππεξεζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο.
Οη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο απνηεινχλ βαζηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο επθνιηψλ
θαη ππεξεζηψλ. Δάλ νη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο δελ παξέρνληαλ απφ ηνλ ΟΣΔ, νη
ιηαληθέο αγνξέο θαηψηεξσλ ζηαδίσλ ζα έηεηλαλ πξνο ηε δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ. Ζ
άξλεζε παξνρήο ΜΓ ρνλδξηθήο ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ
πάξνρν επελδχνληαο ζε ηδηφθηεην δίθηπν πξφζβαζεο θαη θνξκνχ, ζε πεξηνρέο φπνπ ε
δήηεζε γηα ππεξεζίεο ΜΓ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, π.ρ. ζε θεληξηθέο εηαηξηθέο πεξηνρέο.
Χζηφζν, ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη λα παξακέλεη κε επηθεξδήο γηα ηνπο Δλαιιαθηηθνχο
Παξφρνπο ε επέλδπζε ζε νηηδήπνηε πέξαλ κηαο πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο. πλεπψο,
ειιείςεη ξχζκηζεο, ε άξλεζε ηνπ ΟΣΔ λα παξάζρεη ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζα ζήκαηλε φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ζα
κπνξνχζε λα πξνκεζεχεηαη ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο απφ νπνηνλδήπνηε
εθηφο ηνπ ΟΣΔ. Ο αληαγσληζκφο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο
ζα ήηαλ ζπλεπψο ειάρηζηνο. Ο ΟΣΔ ζα κπνξνχζε επνκέλσο λα δηαηεξεί ηελ
ππεξβνιηθά ηζρπξή δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ αληίζεηα πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ
θαηαλαισηψλ.

2.4.1.3 Δπέθηαζε κε κε ηηκνινγηαθά κέζα
Τπάξρνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο ηζρχνο κε κέζα εθηφο ηεο ηηκνιφγεζεο πνπ
εθαξκφδνπλ ζπρλά νη θαζεηνπνηεκέλεο εηαηξείεο. Οη πξαθηηθέο ηεο κνξθήο απηήο
ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη πηνζεηνχληαη
ζπρλά φηαλ νη ξπζκηδφκελεο ηηκέο πξφζβαζεο δελ επηηξέπνπλ ηηο ηηκνινγηαθέο
δηαθξίζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν κε
δεζπφδνπζα ζέζε λα επσθειεζεί απφ ην πιενλέθηεκα ηεο «πξψηεο θίλεζεο». Οη
πηζαλέο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ ηηκνιφγεζε κπνξεί πεξηιακβάλνπλ ηηο
εμήο πξαθηηθέο απφ έλαλ δεζπφδνληα πάξνρν:

n κε παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζίαο κε απηήλ
πνπ παξέρεηαη εζσηεξηθά,
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Σαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, φπσο ε κε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη νη
Δλαιιαθηηθνί
Πάξνρνη
πξνθεηκέλνπ
λα
δηαζπλδεζνχλ,
ρξνλνβφξεο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ κφλν θαηφπηλ ρξνλνβφξσλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Δπηβνιή κε εχινγσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, φπσο ππέξκεηξεο απαηηήζεηο γηα
εγγπήζεηο, πηζηνιεπηηθνί έιεγρνη, ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, πεξηνξηζκφο
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή επηηξεπφκελσλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο, θαη κε
εχινγε ζχδεπμε πξντφλησλ,
ρεδηαζκφο ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο θαη πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ
ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ηνπ ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ κε ηξφπν πνπ απμάλεη ην
θφζηνο δηαζχλδεζεο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ
Απαίηεζε λα ρξεζηκνπνηνχλ νη αληαγσληζηέο ζηελ παξνρή ΜΓ ηνλ ίδην
αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ δηθηχνπ
Γηαθξίζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη φηαλ
παξέρεη ζε έλα λενεηζεξρφκελν ΜΓ πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζεη ζηνπο πειάηεο
ιηαληθήο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ (π.ρ. λα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηεγηθή
επαλάθηεζεο (“win back”) ή λα πσιήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πξντφλ).

2.4.1.4 Δπέθηαζε κε ηηκνινγηαθά κέζα
Ζ ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηνπο
αληαγσληζηέο είλαη ζπλήζσο έλα κε απνηειεζκαηηθφ κέηξν εάλ επηβάιιεηαη ρσξίο
ξχζκηζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο. Ζ επέθηαζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά
κε ηε ρξέσζε ππεξβνιηθψλ ηηκψλ ζα νδεγνχζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
αληαγσληζηψλ, ζα δεκηνπξγνχζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη γεληθά ζα επηδξνχζε
αξλεηηθά ζην θνηλφ ζπκθέξνλ. Σέηνηεο ηηκνινγηαθέο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζαλ λα
πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
Υπεξβνιηθή ηηκνιόγεζε: Δάλ ε παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο πξνο ηνπο
Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο είρε επηβιεζεί ρσξίο ξχζκηζε ησλ ηηκψλ, ν πάξνρνο
κε ΗΑ ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη ππεξβνιηθέο ρξεψζεηο. Πξάγκαηη, εάλ ν
πάξνρνο κε ΗΑ ζεσξνχζε φηη δελ ζα ππάξμεη ξπζκηζηηθή αληίδξαζε, ζα ήηαλ
πηζαλφ λα νξίζεη κηα ηηκή ηφζν πςειή πνπ νπζηαζηηθά ζα ζπληζηνχζε άξλεζε
παξνρήο.
Τηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο: Έλαο θάζεηα ελνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζηελ
αγνξά ΜΓ ρνλδξηθήο ζα κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε ηηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο γηα
ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρξεψλνληαο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο
Παξφρνπο απφ απηέο πνπ εκκέζσο ρξεψλεη ζηνλ ίδην γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο.
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Απηφ απμάλεη ην θφζηνο ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ θαη θαζηζηά αθφκα
δπζθνιφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο θαηψηεξσλ ζηαδίσλ.
Σπκπίεζε πεξηζσξίνπ: Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο πάξνρνο κε ΗΑ θαηέρεη έλα νπζηψδεο ζηνηρείν, ην
πσιεί ζε κηα ζεηξά Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη έλα πξντφλ
θαηψηεξσλ ζηαδίσλ αληαγσληδφκελνο ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο. Ζ
ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζα ππήξρε φηαλ ην πεξηζψξην κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ
παξφρνπ κε ΗΑ ζηελ αγνξά θαησηέξνπ ζηαδίνπ θαη ηεο ηηκήο ηνπ νπζηψδνπο
πξντφληνο ρνλδξηθήο είλαη ηφζν κηθξφ πνπ απνδνηηθνί αληαγσληζηέο δελ
κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θεξδνθφξνη. Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ κπνξεί λα
επηηεπρζεί νξίδνληαο ππεξβνιηθά πςειή ηηκή γηα ηε ΜΓ ρνλδξηθήο, νξίδνληαο
ππεξβνιηθά ρακειή ηηκή γηα ηελ ππεξεζία ιηαληθήο ή κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ
δχν.
Οξηδόληηα επέθηαζε: Ζ νξηδφληηα επέθηαζε πθίζηαηαη φηαλ ν δεζπφδσλ πάξνρνο
ρξεζηκνπνηεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά γηα λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζε
ζπλδεδεκέλεο αγνξέο. Σν βαζηθφ αληαγσληζηηθφ πξφβιεκα ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο αθνξά ηε ζηαπξνεηδή επηδφηεζε. Έλαο πάξνρνο κε ΗΑ κπνξεί λα
πξνζπαζήζεη λα εμσζήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ απφ ηελ αγνξά νξίδνληαο κηα
ηηκή θάησ ηνπ θφζηνπο ζε κηα δπλεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά, ελψ ε δεκία ηνπ
θαιχπηεηαη απφ ηα θέξδε πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία θαηέρεη ΗΑ.
Δλδεηθηηθά, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο ζηηο
κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο (πέξαλ ηεο ειάρηζηεο δέζκεο) θαη αληίζηνηρα λα
νξίζεη ηηκέο γηα ηελ ειάρηζηε δέζκε κηζζσκέλσλ γξακκψλ πάλσ απφ ην θφζηνο.

2.4.2 Γηαζέζηκεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο
χκθσλα κε ηα Άξζξα 9-13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε, νη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη
νη εμήο:
Τπνρξέσζε πξφζβαζεο ζε θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ (Άξζξν 12);
Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο (Άξζξν 9),
Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο (Άξζξν 10),
Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ (Άξζξν 11) θαη
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο (Άξζξν 13).
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2.4.2.1 Τπνρξέσζε πξφζβαζεο ζε θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ
Σν Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε ζέηεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ,
θαη θαιχπηεη ηα αθφινπζα δεηήκαηα: ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ή ζηε ζρεηηθή ππνδνκή, ηελ θαιφπηζηε
δηαπξαγκάηεπζε κε θάζε ηξίην πνπ αηηείηαη πξφζβαζε, ηε κε άξζε δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο πνπ έρεη ήδε δνζεί, ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ζε
επίπεδν ρνλδξηθήο, γηα ζθνπνχο κεηαπψιεζεο, ηελ παξνρή αλνηρηήο πξφζβαζεο ζε
ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιιεο νπζηψδεηο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ ηδεαηνχ
δηθηχνπ, ηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο ή άιιεο κνξθήο θνηλήο ρξήζεο ππνδνκψλ ή
εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλήο ρξήζεο ζσιελψζεσλ, θηηξίσλ ή ηζηψλ,
ηελ παξνρή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ
παξνρή πξφζβαζεο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ή παξεκθεξή ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ επί ίζνηο φξνηο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαζχλδεζε δηθηχσλ, ή ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ.

2.4.2.2 Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Σν Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκνζίεπζε νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ,
φπσο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο
θαη ρξήζεο, ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηκέο. Δπίζεο, εάλ επηβιεζεί ζε έλαλ πάξνρν ε
ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη ζηνλ πάξνρν απηφ ηελ
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο.

2.4.2.3 Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο
Σν Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο θαη νξίδεη φηη νη πάξνρνη κε ΗΑ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ
ηζνδχλακνπο φξνπο ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο θαη λα δηαζέηεη ζε ηξίηνπο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ππφ ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηηο παξερφκελεο γηα ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ή
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ ή ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.

2.4.2.4 Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Σν Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ,
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ζρεηηθά κε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ΜΓ. Ζ ΔΔΣΣ
δηθαηνχηαη λα απαηηεί απφ κηα θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ηηκέο
ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηηκνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη
ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ
δχλαηαη λα επηβάιεη ζε παξφρνπο κε ΗΑ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο θαηφπηλ αηηήκαηνο
ινγηζηηθψλ αξρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα έζνδα απφ
ηξίηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ
δχλαηαη λα δεκνζηεχεη απηά ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν
λφκνο.

2.4.2.5 Έιεγρνο ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζε
Σν Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο θαη θαιχπηεη ηα εμήο:
i.

Σελ εμνπζία ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιεη ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ θαη
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ
ηχπσλ ππεξεζηψλ ΜΓ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζεκαίλεη φηη έλαο πάξνρνο κπνξεί λα δηαηεξεί
ηηο ηηκέο ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ή λα ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο.

ii.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο
έρσλ ΗΑ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ επαξθνχο
επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ επηβνιή ηηκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην
θφζηνο.

iii.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη φηη ν κεραληζκφο αλάθηεζεο ηνπ
θφζηνπο ή ε επηβαιιφκελε κεζνδνινγία ηηκνιφγεζεο πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή
απφδνζε θαη ηνλ βηψζηκν αληαγσληζκφ, θαη κεγηζηνπνηεί ην φθεινο γηα ηνπο
θαηαλαισηέο. ηα πιαίζηα απηά ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα ιάβεη επίζεο ππφςε ηηο
ηηκέο πνπ ηζρχνπλ ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο.

iv.

Σελ εμνπζία ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ έλαλ πάξνρν κε ΗΑ λα αηηηνινγεί
πιήξσο ηηο ηηκέο πνπ επηβάιιεη θαη λα δχλαηαη λα απαηηεί πξνζαξκνγή ησλ
ηηκψλ.

v.

Σε δηεπθξίληζε φηη ν πάξνρνο πνπ έρεη νξηζζεί σο έρσλ ΗΑ θέξεη ην βάξνο
ηεο απφδεημεο φηη ηα ηέιε ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ θφζηνπο, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ελφο εχινγνπ ζπληειεζηή απφδνζεο ηεο επέλδπζεο.

vi.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα εμαζθαιίζεη φηη φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο επηβάιιεηαη, πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ
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θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, λα επαιεζεχεηαη θαη λα
δεκνζηεχεηαη εηήζηα κηα δήισζε ζπκκφξθσζεο.
Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη ππνρξεψζεηο εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ή,
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ππνρξεψζεηο εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Οδεγία γηα ηελ
Πξφζβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ αζηνρηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8 (2), (3) θαη (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (ηελ
πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ). Απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ εληνπίδεηαη θαη είλαη αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ
ηίζεληαη ζην Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.

2.4.3 Καηεπζχλζεηο γηα ηελ επηινγή ππνρξεψζεσλ
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ιάβεη ππφςε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (Άξζξν
3 ηνπ Νφκνπ 3431/2006) (ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ
αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ).

2.4.3.1 Να βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, λα είλαη αλαινγηθέο θαη
αηηηνινγεκέλεο
Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔΣ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ εληνπίδεηαη θαη λα είλαη αλαινγηθέο.

2.4.3.2 Να ππνζηεξίδνπλ ηε βηψζηκε επέλδπζε ζε ππνδνκέο
Πξηλ επηβάιεη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία δηθηχνπ κηαο άιιεο εηαηξείαο, ε
ΔΔΣΣ πξέπεη λα εμεηάζεη “ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηεο ρξήζεο ή
εγθαηάζηαζεο αληαγσληζηηθώλ ππνδνκώλ […] ιακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε θαη ην είδνο
δηαζύλδεζεο […]”. ηα πιαίζηα απηά, ην ζεκείν 19 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε αλαθέξεη φηη “ε επηβνιή από ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ππνρξεσηηθήο
πξόζβαζεο πνπ απμάλεη ηνλ αληαγσληζκό βξαρππξόζεζκα δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη
ηα θίλεηξα ησλ αληαγσληζηώλ λα επελδύζνπλ ζε ελαιιαθηηθέο επθνιίεο πνπ ζα
εμαζθαιίζνπλ πεξηζζόηεξν αληαγσληζκό καθξνπξόζεζκα.”
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Ζ επηβνιή πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία δηθηχνπ, ηδίσο ππφ επλντθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, ηνπιάρηζηνλ φηαλ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ
Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο, κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ βξαρππξφζεζκα.
Χζηφζν κπνξεί ζεσξεηηθά λα απνζαξξχλεη ηνπο αληαγσληζηέο παξφρνπο απφ ην λα
επελδχζνπλ νη ίδηνη ζε ελαιιαθηηθέο ππνδνκέο (δει., λα “ελνπνηεζνχλ αληίζηξνθα ”)
εάλ κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία απηά ζε επλντθέο
ηηκέο απφ ηνλ θάζεηα ελνπνηεκέλν αληαγσληζηή ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, φπνπ είλαη
αλαινγηθφ θαη καθξνπξφζεζκα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ην λα
«δηαρεηξίδεηαη» ε ΔΔΣΣ ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία δηθηχνπ πνπ κπνξεί ζην πξνβιέςηκν
κέιινλ λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά βηψζηκε ε αληηγξαθή ηνπο, ζα πξέπεη λα ην θάλεη.
ρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο αληηγξαθήο δηθηχνπ, νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα
εμεηαζηνχλ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο
ρξήζεο ή εγθαηάζηαζεο αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, ελφςεη ηνπ ξπζκνχ ηεο αλάπηπμεο
ηεο αγνξάο, ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο ζε ζρέζε κε ηε
δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο ππνδνκήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο
θαη ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηνπ αληαγσληζκνχ καθξνπξφζεζκα.
ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη
νπνηνζδήπνηε κεραληζκφο αλάθηεζεο θφζηνπο ή κεζνδνινγία ηηκνιφγεζεο πνπ
επηβάιιεηαη ζα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ ζα πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζα κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε γηα ηνπο
θαηαλαισηέο.

2.4.3.3 Πξνζηαζία θαηαλαισηψλ φηαλ ε αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ζεσξείηαη εθηθηή
Όηαλ είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πξφζβαζε ζηηο
επθνιίεο αλσηέξσλ ζηαδίσλ ελφο παξφρνπ κε ΗΑ γηα λα πξναρζεί ε αλάπηπμε
βηψζηκνπ αληαγσληζκνχ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ
θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ζηε δηακφξθσζε ηεο
ππνρξέσζεο πξφζβαζεο πνπ ζα επηβιεζεί. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο πξφζβαζεο πξέπεη λα
πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επαξθή απφδνζε επελδχζεσλ
ζε επθνιίεο ζηηο νπνίεο απνθηνχλ πξφζβαζε νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη. Σν ζπκπέξαζκα
απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζεκείν 20 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο Πξόζβαζεο, ε νπνία
ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κελ είλαη αλεπαξθήο ε νηθνλνκηθή θάιπςε ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ
πνπ ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη πξφζβαζε.

55

2.4.3.4 Δθαξκνγή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ παξνρή
θηλήηξσλ
Ζ πξνζέγγηζε ζηε ξχζκηζε ζε επίπεδν ΔΔ πνπ νξίδεηαη ζην Νέν Καλνληζηηθφ Πιαίζην
έρεη πεξηγξαθεί απφ ην ERG σο ξχζκηζε “ζπκβαηή κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ” θαη ν
θνξέαο απηφο αλαθέξεη φηη ε ζπκβαηή κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ξχζκηζε ζα ζρεδηαζηεί
ψζηε λα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη λα
ζπκκνξθψλνληαη. Ζ δηακφξθσζε ηέηνησλ θαλνληζκψλ πξνυπνζέηεη φηη ζα δνζεί
επαξθήο πξνζνρή ζηα εμήο: (i) ζηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, (ii)
ζηηο αζπκκεηξίεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, (iii) ζηα ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο
ησλ ίδησλ ησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ, θαη (iv) ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα ειέγρνπ ηεο
ζπκκφξθσζεο θαη επηβνιήο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκκφξθσζε
λα απνβαίλεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο.

2.4.4 Τθηζηάκελε ξχζκηζε
Σν 2006, ε EETT φξηζε ηηο εμήο αγνξέο ΜΓ:
-

Υνλδξηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps

-

Υνλδξηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ άλσ ησλ 2 Mbps

-

Υνλδξηθά δεπθηηθά ηκήκαηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ (φιεο νη ρσξεηηθφηεηεο)

Ζ ΔΔΣΣ θαζφξηζε ηελ ΟΣΔ Α.Δ. σο έρνπζα ΗΑ ζε απηέο ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο.
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 401/14/06.09.06 (ΦΕΚ
1419/B/26.09.06) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ αγνξώλ ρνλδξηθώλ ηεξκαηηθώλ θαη
δεπθηηθώλ θπθισκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ, ηνλ θαζνξηζκό επηρεηξήζεσλ κε
Σεκαληηθή Θζρύ ζηελ Αγνξά ζηηο ελ ιόγσ αγνξέο θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθώλ
ππνρξεώζεσλ, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνπο παξφρνπο κε ΗΑ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:
πγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξόζβαζεο θαη ρξήζεο
εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ, ηδίσο κε αλαθνξά ζηα εμήο:
Να παξέρεη κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο α) ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ, β)
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ θαη γ) ΣΚ,
Να ζπλερίζεη ηε παξνρή ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ απφ άθξν ζε
άθξν, κέρξη ηελ πινπνίεζε παξνρήο πξντφλησλ ηεξκαηηθψλ θαη
δεπθηηθψλ ηκεκάησλ,
Να παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπλαθείο, επθνιίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζπλεγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή
παξνρή ρνλδξηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
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Να παξέρεη αλνηρηή πξφζβαζε ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή
άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή εηθνληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ,
Υπνρξέσζε ακεξνιεςίαο,
Υπνρξέσζε δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεηαμχ άιισλ ηεο
δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο θαζψο θαη πκθσληψλ Δπηπέδνπ
Τπεξεζηψλ (SLAs) θαη πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο,
Υπνρξεώζεηο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρνλδξηθήο,
Έιεγρν ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο πνπ ζηνρεχνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ηηκέο
ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ αληαλαθινχλ κε αθξίβεηα ην θφζηνο ηνπ κε βάζε έλα
κνληέιν LRIC/CCA top down γηα ηκεκαηηθά, ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά έσο θαη 155
Mbps.

2.4.5 Πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
Με βάζε ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ΗΑ ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ηε δηαηήξεζε, ηξνπνπνίεζε
ή επηβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη πάξνρνη κπνξνχλ λα
δηαζπλδεζνχλ θαηάιιεια κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχνληαη
ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο.
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ζηηο
αγνξέο απηέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ, φπσο αλαιχεηαη θαησηέξσ, ηα εμήο:
Πξφζβαζε θαη ρξήζε εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ,
Γηαθάλεηα,
Ακεξνιεςία,
Έιεγρν ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζε, θαη
Λνγηζηηθφ δηαρσξηζκφ.
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2.4.5.1 Ζ ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ
επθνιηψλ
Υσξίο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ππφ εχινγνπο φξνπο, ν ΟΣΔ είλαη πηζαλφ
λα έρεη θίλεηξν λα κελ παξέρεη πξφζβαζε θαη κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα θαζηζηνχζε
δπζθνιφηεξε ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. πλεπψο, ε
ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ λα δηαηεξήζεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο
πξφζβαζεο:
i.

Να παξέρεη ν ΟΣΔ ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο, δεπθηηθά ηκήκαηα ΜΓ
ρνλδξηθήο, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο (Σεξκαηηθά – Εεπθηηθά
ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο) θαη Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα. Όιεο απηέο νη θαηεγνξίεο
θπθισκάησλ παξέρνληαη κέζσ θιαζηθψλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο
κηζζσκέλσλ γξακκψλ (PDH/SDH) ή κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet (ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηειεπηαία είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ζρεηηθνχο θφκβνπο
δηθηχνπ, θαζψο ην δίθηπν Ethernet ηνπ ΟΣΔ αλαπηχζζεηαη θαη επεθηείλεηαη).
Σα ηεξκαηηθά ηκήκαηα παξέρνληαη επίζεο κέζσ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο
αλαινγηθψλ θιαζζηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο
αγνξέο ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζζεί
φηη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα δηαζπλδεζνχλ γηα ην
ελ ιφγσ ηεξκαηηθφ ηκήκα ζε έλαλ θφκβν δηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα
ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο λα
ζπλδένληαη κε ηα ηεξκαηηθά ηκήκαηα ηνπ ΟΣΔ ζε ζεκεία, φπνπ νη πάξνρνη
έρνπλ παξνπζία εθηφο ησλ ΚνΜΓ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε
επειημία ζηελ παξνρή αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ θαη λα επελδχνπλ
ζηαδηαθά ζε ππνδνκέο κεηάδνζεο πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.
πλεπψο, εθηφο απφ ηελ θιαζηθή θαηεγνξία ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ πνπ
εθηείλεηαη απφ ην ζεκείν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζην ΚνΜΓ, ε πξφζβαζε ζε
ηεξκαηηθά ηκήκαηα αθνξά θαη ζε θπθιψκαηα πνπ εθηείλνληαη απφ ην ζεκείν
ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε σο ην Αζηηθφ Φεθηαθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ηα αληίζηνηρν ΚνΜΓ.
Ζ πξφζβαζε ζε αλαινγηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο αθνξά
Αλαινγηθά Κπθιψκαηα χλδεζεο απφ Άθξν ζε Άθξν (Point-to-Point) (δει. ηε
ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ ή ελφο ζεκείνπ
ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ) θαη ε
δξνκνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε βέιηηζηε πξαθηηθή ζην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ. Καζψο ηα αλαινγηθά θπθιψκαηα απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ
πξντφληα παιαηάο ηερλνινγίαο κε κεηνχκελε δήηεζε, ε παξνρή λέσλ
αλαινγηθψλ ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο εμαξηάηαη απφ ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ.

ii.

Να παξέρεη ν ΟΣΔ ΜΓ ρνλδξηθήο ππφ ηε κνξθή Φεθηαθψλ θπθισκάησλ
απφ άθξν ζε άθξν (Point-to-Point) (δει. ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
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Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ ή ελφο ζεκείνπ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ). Απηή ε θαηεγνξία θπθιψκαηνο
παξέρεηαη κέζσ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο θιαζηθψλ κηζζσκέλσλ
γξακκψλ ή κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
ηειεπηαία είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ζρεηηθνχο θφκβνπο δηθηχνπ, θαζψο ην δίθηπν
Ethernet ηνπ ΟΣΔ εμειίζζεηαη θαη επεθηείλεηαη) θαη ε δξνκνιφγεζε ζα
πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε βέιηηζηε πξαθηηθή ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί φηη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πξνκεζεχνληαη θπθιψκαηα ΜΓ ησλ νπνίσλ ε
απνδνηηθή (θαη νηθνλνκηθή) δξνκνιφγεζε δελ αθνινπζεί ηελ αξρηηεθηνληθή
ηεξκαηηθψλ – δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ΟΣΔ. Δλδεηθηηθά, θαηά ηελ παξνρή
κηθξνχ κήθνπο θπθισκάησλ γηα ηα νπνία ε απνδνηηθή φδεπζε είλαη
απεπζείαο θαη φρη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΚνΜΓ, νη αληαγσληζηέο ηνπ δελ ζα
ππνρξενχληαη λα πξνκεζεχνληαη θπθιψκαηα πνπ ζπλδένπλ ην ζεκείν ηνπ
ηειηθνχ ρξήζηε/πειάηε κε ην δηθφ ηνπο εκείν Παξνπζίαο. Θα κπνξνχλ λα
πξνκεζεχνληαη θπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν κε πην απνδνηηθή θαη άκεζε
θπζηθή φδεπζε. Δπίζεο, ε πξνζέγγηζε απηή, εθηφο ηνπ φηη ζα επηηξέςεη
ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ
παξνρή αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ, παξέρεη επίζεο αληαγσληζηηθή
ηζνηηκία κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ, σο πξνο ηνλ
ηζνδχλακν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θπθιψκαηα απηά δξνκνινγνχληαη θπζηθά
κέζσ ηνπ δηθηχνπ, θαζψο ζπλήζσο ηα θπθιψκαηα ρνλδξηθήο πξέπεη λα
δξνκνινγεζνχλ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζεκείσλ παξάδνζεο, γηα ην ζθνπφ
δηαζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ, ελψ ν πεξηνξηζκφο
απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα θπθιψκαηα ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ.
iii.

Να παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πξφζζεηεο επθνιίεο ηνπ ΟΣΔ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο θαη δηαζχλδεζεο
(Transmission Link), πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε θπθιψκαηα ΜΓ ρνλδξηθήο (ηεξκαηηθά
ηκήκαηα, δεπθηηθά ηκήκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα θαη Σκεκαηηθά
Κπθιψκαηα). Ζ Οδεγία Πιαίζην νξίδεη ηηο "ζπλαθείο επθνιίεο " σο "ηηο
επθνιίεο εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα δίθηπν ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ
ή/θαη κηα ππεξεζία ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, πνπ επηηξέπνπλ ή/θαη
ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ απηνύ ή/θαη ηεο
ππεξεζίαο". Μέζσ ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ησλ επθνιηψλ ηνπ, ν Δλαιιαθηηθφο
Πάξνρνο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη, ρσξίο λα αληηκεησπίδεη έλα ζεκαληηθφ
κεηνλέθηεκα θφζηνπο, ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδέζεη
ην δίθηπφ ηνπ κε δηθά ηνπ κέζα κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη εχινγα θαη λα ζπλδέζεη ην ζρεηηθφ εμνπιηζκφ
ελφο λένπ παξφρνπ, απαηηείηαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζπλεγθαηάζηαζεο
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 (1) (ζη) ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο. Ζ ππνρξέσζε
ζπλεγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο ε θπζηθή
ζπλεγθαηάζηαζε, ε απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε θαη ε εηθνληθή
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ζπλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο,
ν Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο κπνξεί λα ζπλδέζεη ην δίθηπφ ηνπ ζηα θπθιψκαηα
ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ πξνκεζεχεηαη, δηαζπλδεφκελνο απνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά
ζε κηα επξεία ζεηξά ζέζεσλ θαη ζπλεπψο, απαηηείηαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο
δηαζχλδεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 (1) (i) ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο. Ζ
ππνρξέσζε δηαζχλδεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αθφινπζεο
κνξθέο: πλδέζεηο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο (Full Span), πλδέζεηο
Μεηάδνζεο Ζκη-δεχμεο (In-Span) θαη πλδέζεηο Μεηάδνζεο πνπ ζπλδένληαη
κε ζπλεγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ. Οη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη
δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη σο ππνζηήξημε ησλ θπθισκάησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο πνπ παξέρνληαη ηφζν κέζσ θιαζηθψλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο
κηζζσκέλσλ γξακκψλ φζν θαη κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet. Οη ζπγθεθξηκέλεο
κνξθέο επηινγψλ ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ πξνζθέξνληαη, θαζψο θαη νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη σο ηκήκα
ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο
Πξόζβαζεο.
iv.

Ο ΟΣΔ λα κελ αίξεη αδηθαηνιφγεηα ηελ πξφζβαζε.

v.

χκθσλα κε ην Άξζξν 12 (1) (ε) ηεο Οδεγίαο Πξόζβαζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί
επίζεο νξζφ, ζην βαζκφ πνπ πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα πξντφληα
ΜΓ ρνλδξηθήο, ν ΟΣΔ λα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη αλνηθηή πξφζβαζε ζε
ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιια θξίζηκεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή γηα ππεξεζίεο
ηδεαηνχ δηθηχνπ. Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 (1) (h) ηεο Οδεγίαο
Πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.

vi.

χκθσλα κε ην Άξζξν 12 (1) ηεο Οδεγίαο Πξόζβαζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη
ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο/παξνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε φξνπο
ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα γηα ηελ πξφζβαζε/παξνρή
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαία ε
χπαξμε πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLAs) πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί φηη ν ΟΣΔ έρεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζπκκφξθσζεο κε ηηο
ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο. πλεπψο, ηα εγγπεκέλα επίπεδα ππεξεζίαο ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο πξντφλησλ ΜΓ
ρνλδξηθήο θαη γηα φια ηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
παξάδνζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηεο ππεξεζίαο). Όπνπ
εθαξκφδνληαη SLAs, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη θαη νη
θαηάιιειεο πνηληθέο ξήηξεο ή εκπνξηθή επζχλε ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ SLA (πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο
θίλεηξν ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ SLA θαη βειηίσζεο ηεο παξνρήο
ηεο ππεξεζίαο). χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ΔΔΣΣ ζα δηαηεξήζεη
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ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ελφο Βαζηθνχ SLA. Οη ειάρηζηεο/βαζηθέο
παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (Βαζηθφ SLA), θαζψο θαη νη
αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ξήηξεο ή ε εκπνξηθή επζχλε ζε πεξίπησζε κε
εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηνπ Βαζηθνχ SLA, ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κεηαμχ
ππεξεζηψλ/πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη κέζσ θιαζηθψλ ηερλνινγηψλ
κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ηερλνινγηψλ Ethernet θαη ζα πξέπεη λα είλαη
ηκήκα ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο
Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Βαζηθνχ SLA, ε ΔΔΣΣ ζα δηαηεξήζεη ζηνλ ΟΣΔ ηελ
ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (KPIs) ζε ηξηκεληαία βάζε
θαη αλά πεξίπησζε, φηαλ ηνπ δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ (βι. επίζεο θαησηέξσ
ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο). Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε θαιφπηζηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη
ηθαλνπνίεζεο επιφγσλ αηηεκάησλ γηα “advanced” SLAs.
vii.

Να ηθαλνπνηεί ν ΟΣΔ αηηήκαηα γηα κεηαηξνπή θάπνησλ θαηεγνξηψλ
ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη επθνιηψλ ζε άιιεο
θαηεγνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ ηηο εμήο
πεξηπηψζεηο:
Μεηαηξνπή πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο (Σεξκαηηθφ
– Εεπθηηθφ ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο) ζε ηεξκαηηθφ ή δεπθηηθφ ηκήκα
ΜΓ ρνλδξηθήο
Μεηαηξνπή Φεθηαθνχ Κπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο απφ άθξν ζε
άθξν (Point-to-Point) ζε ηεξκαηηθφ ή δεπθηηθφ ηκήκα ΜΓ ρνλδξηθήο
ή πλδεδεκέλν Κχθισκα
Οη δηαδηθαζίεο ησλ κεηαηξνπψλ απηψλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηκήκα
ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο πνπ ζα δεκνζηεπζεί
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο Πξόζβαζεο.

viii.

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΜΓ
ρνλδξηθήο κέζσ θιαζηθψλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο γηα ρσξεηηθφηεηα έσο θαη
155 Mbps, ελψ ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα γηα
ρσξεηηθφηεηεο ΜΓ ρνλδξηθήο πςειφηεξεο απφ ηελ αλσηέξσ.

ix.

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΜΓ
ρνλδξηθήο κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet γηα ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 1000 Mbps.
Αλ θαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πςειήο
ρσξεηηθφηεηαο (Gigabit Ethernet) ζα κπνξνχζε λα απνζαξξχλεη ηηο
επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη επηπιένλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο
ησλ ιηαληθψλ θπθισκάησλ ΜΓ κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 155 Mbps είλαη
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ρακειφο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε κε βάζε ηηο αθφινπζεο
παξαηεξήζεηο:
Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθφηεηα άλσ
ησλ 155 Mbps δελ είλαη ακειεηένο, έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία δχν
έηε θαη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε αλαθνξά ζηνλ φγθν
εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά πςειφ.
Οη επελδχζεηο ησλ παξφρσλ επηθεληξψλνληαη ζε ηερλνινγίεο
Ethernet (θαη ηδίσο Gigabit Ethernet) ζε ζχγθξηζε κε ηηο θιαζηθέο
ηερλνινγίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Τπάξρεη γεληθά κηα ζεκαληηθή θαη απμαλφκελε επίδξαζε ησλ
ηερλνινγηψλ Ethernet ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ, πέξαλ
ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο (π.ρ. VPNs).
Οη ππεξεζίεο Ethernet κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 100 Mbps
παξέρνληαη ζπλήζσο κέζσ εμνπιηζκνχ ίδηνπ ηχπνπ κε απηφλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Gigabit Ethernet.
Δπίζεο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα γηα
ρσξεηηθφηεηεο ΜΓ ρνλδξηθήο πςειφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη κηα ππνρξέσζε πξφζβαζεο, απφ κφλε ηεο, δελ επαξθεί γηα
λα αληηκεησπίζεη ηελ απνηπρία πνπ εληνπίδεηαη ζηηο αγνξέο απηέο.

2.4.5.2 Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη θαηάιιειε θαη αηηηνινγεκέλε ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ
λα εμαθνινπζήζεη λα δεκνζηεχεη πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ΜΓ ρνλδξηθήο. Ο ζηφρνο ηεο
ππνρξέσζεο απηήο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη έρνπλ πξφζβαζε
ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη ζαθείο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ ζα εδχλαλην άιισο λα
έρνπλ πξφζβαζε. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ ζηηο
αγνξέο θαη, ζπλεπψο, πξνάγεη ηνλ αληαγσληζκφ.
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζνχλ νη εμήο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ, ζρεηηθά
κε ηηο αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο, ζπγθεθξηκέλα:
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεη κηα Πξνζθνξά Αλαθνξάο (ΠΑ) πνπ
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή ΜΓ ρνλδξηθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο
o

Αλαινγηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα (απφ άθξν ζε άθξν πλδεδεκέλα
αλαινγηθά θπθιψκαηα)

o

Σεξκαηηθά ηκήκαηα
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o

Εεπθηηθά ηκήκαηα

o

πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα (Σεξκαηηθά – Εεπθηηθά ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο),

o

Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα (ΣΚ),

o

πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο

o

πλδέζεηο Μεηάδνζεο,

o

Φεθηαθά ζπλδεδεκέλα θπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (Point-to-Point),
θαη

o

Τπεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο.

Ζ ΠΑ ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλαιπηηθή ψζηε λα θαιχπηεη ηηο
εχινγεο αλάγθεο ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο
Οδεγίαο Πξόζβαζεο). Χο ηκήκα ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα δεκνζίεπζε επαξθψλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα δηεπξπκέλε ΠΑ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεη
πξφζζεηεο θαζνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ινγηζηηθψλ
ζηνηρείσλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ παξνρήο θαη ρξήζεο θαη ηηκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππάξρνπζεο
θαη λέεο ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο. Ο ΟΣΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ηέηνηα
δηεπξπκέλε ΠΑ, ζα παξέρεη ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα
αηηνχληαη αιιαγή ηαρχηεηαο, ή ζέζεο ησλ ζεκείσλ απφιεμεο ησλ θπθισκάησλ
ΜΓ ρνλδξηθήο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα αηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο
πξνζηαζίαο (φπσο δξνκνιφγεζεο θαη εηζφδνπ) πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο πειάηεο
ιηαληθήο ηνπ. Σν Παξάξηεκα A ηεο παξνχζαο Γηαβνχιεπζεο πεξηιακβάλεη κηα
ιίζηα ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
ΠΑ. Γεδνκέλνπ φηη ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη γηα λα
αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε
ππάξρνπζα δηαδηθαζία, ζπγθεθξηκέλα λα επαλεμεηάδεηαη ε Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ
αηηήκαηνο απφ ηνλ ΟΣΔ ή απφ άιιν αδεηνδνηεκέλν πάξνρν. Πην ζπγθεθξηκέλα:
o

Ο OTE ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αλαζεσξεκέλε θαη
επηθαηξνπνηεκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΔΔ ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ κέηξσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά), εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ε
Απφθαζε απηή. Ζ ΔΔΣΣ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Πξνζθνξά
Αλαθνξάο θαη ηε ρξήζε νπζησδψλ επθνιηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεί
φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη αηηηνινγεκέλεο.
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o

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο, ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εμειίμεηο πνπ έρνπλ
ππάξμεη ζηελ αγνξά θαη ηελ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ζα εμεηάζεη, εληφο εχινγνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, εάλ νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο είλαη θαηάιιειεο
θαη αηηηνινγεκέλεο. Ζ ΔΔΣΣ ζα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ππεξεζηψλ ΜΓ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, φπνπ νη αιιαγέο απηέο
είλαη αηηηνινγεκέλεο.

o

ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηεο ΠΑ ππνβιεζεί απφ
πάξνρν εθηφο ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εμειίμεηο
πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηελ αγνξά θαη ηελ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ζα απνθαζίζεη
εάλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε ΠΑ. Όηαλ θξίλεη ζεηηθά, ε ΔΔΣΣ ζα θαιέζεη
ηνλ ΟΣΔ λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε πξνζθνξά, νξίδνληαο ηελ
πξνζεζκία γηα ην ζθνπφ απηφ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλαγθαίαο
ηξνπνπνίεζεο.

ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΔΣΣ ην θξίλεη θαηάιιειν, κπνξεί λα δηεμάγεη δεκφζηα
δηαβνχιεπζε, παξέρνληαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηα
ζρφιηά ηνπο ζρεηηθά κε θάζε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε/αλαζεψξεζε ηεο ΠΑ πνπ
ζεσξνχλ φηη ζα είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζρεηηθή αγνξά, ζχκθσλα κε ην Άξζξν
6 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα παξέρεηαη ζηα εκπιεθφκελα κέξε έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πξηλ
ηεζεί ζε ηζρχ ε επηθαηξνπνηεκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο.
Σν Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο πξνβιέπεη φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα
κπνξεί λα ππνρξεψζεη έλαλ πάξνρν κε ΗΑ λα δεκνζηεχεη ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο, φπσο ινγηζηηθά ζηνηρεία, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά
δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο θαη ρξήζεο θαη ηηκέο. Σν Άξζξν 9 (3)
ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο αλαθέξεη φηη ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα νξίζεη ηηο αθξηβείο
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ηνλ ηξφπν
δεκνζίεπζήο ηνπο θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηεί πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο
εάλ ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε απνδεηρζεί απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά φηη δελ
είλαη επαξθήο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα
δεζκεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε
πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο,
θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ζην
επίπεδν αλάιπζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην αίηεκα. ηα πιαίζηα απηά, θάζε αιιαγή
ζηνπο θφκβνπο ΚνΜΓ θαη ζηα Αζηηθά Φεθηαθά Κέληξα (φπσο ε πξνζζήθε ή
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αθαίξεζε ζρεηηθψλ Κφκβσλ / Κέληξσλ) ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ
έμη κήλεο λσξίηεξα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ
ΔΔΣΣ κηα αλαιπηηθή αλαθνξά κε φινπο ηνπο δείθηεο απφδνζεο ζε ηξηκεληαία
βάζε θαη αλά πεξίπησζε, εθφζνλ ην αηηείηαη ε ΔΔΣΣ. Ζ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη επίζεο
λα δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα/ινγηζκηθφ/βάζεηο δεδνκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ KPI θαη λα απνζεθεχεη ηα
ζρεηηθά δεδνκέλα ψζηε λα κπνξεί λα αλαθηά πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, νη άιινη
πάξνρνη ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα KPIs/ζηνρεία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΟΣΔ. Σέινο,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα
δεκνζηεχεη θάπνηα ή φια ηα KPIs ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν ζε θαηάιιειε κνξθή,
κε ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηε κε απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ ή εκπνξηθά θξίζηκσλ
πιεξνθνξηψλ ησλ εηαηξεηψλ ζην θνηλφ (π.ρ. ζπλνιηθφ κέζν φξν ηηκψλ ή θαη
ιεπηνκεξείο ηηκέο ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην φλνκα ησλ παξφρσλ). Απηφ ζα
επηηξέπεη ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ ηνλ
ΟΣΔ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα KPIs αληαλαθινχλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ηεο
ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ. Δπίζεο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα KPIs ζηελ EETT (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ), φπσο εχινγα δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα λα
κπνξεί ε ΔΔΣΣ λα ειέγρεη θαη λα απνηξέπεη ηπρφλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε άιισλ
επηρεηξήζεσλ. Οη Γείθηεο Απφδνζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα
πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα εμήο:
o

Σν πνζνζηφ παξαγγειηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο απφ αληαγσληζηέο παξφρνπο
πνπ νινθιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα, αλά ρσξεηηθφηεηα θπθιψκαηνο ΜΓ
ρνλδξηθήο.

o

Σελ 95ε θαη 100ε εθαηνζηηαία ζέζε ησλ κέζσλ ρξφλσλ παξάδνζεο γηα
ηελ παξνρή θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζε αληαγσληζηέο παξφρνπο, αλά
ρσξεηηθφηεηα θπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο.

o

ε κηα ιίζηα κε πηζαλέο θαηεγνξίεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιφγσλ
απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ην ζρεηηθφ αξηζκφ
παξαγγειηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα, ζε
θαηεγνξίεο αλά ρσξεηηθφηεηα θπθιψκαηνο ΜΓ ρνλδξηθήο.

o

Σελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εθθξεκψλ παξαγγειηψλ, ρσξηζηά γηα
θπθιψκαηα ΜΓ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πνπ παξέρνληαη ζε αληαγσληζηέο
παξφρνπο.

o

Αξηζκφ βιαβψλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλά πξνηεξαηφηεηα θαη αλά
ρσξεηηθφηεηα θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο.
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o

Αξηζκφ βιαβψλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ
πνπ νξίδεηαη ζην SLA.

o

Σα θπθιψκαηα ΜΓ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ αθνξνχλ φιεο ηηο
θαηεγνξίεο θπθισκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πλδέζεσλ Μεηάδνζεο). Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία, αλά αληαγσληζηή πάξνρν θαη ζπλνιηθά.

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί επίζεο αλαγθαία ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο βαζηθήο ζπκθσλίαο
επηπέδνπ ππεξεζηψλ SLA ζηελ ζρεηηθή πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο.
Οη ππνρξεψζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ γηα ηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ΜΓ πνπ
εκπίπηνπλ θαη ζηηο ηξεηο αγνξέο ρνλδξηθήο ζηηο νπνίεο νξίζηεθε σο επηρείξεζε κε ΗΑ,
φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαβνχιεπζε.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο πνπ επηβάιιεηαη κφλν ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξέσζε πξφζβαζεο δελ επαξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο
απνηπρίεο πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ ζε απηέο ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, θαζψο είλαη
αλεπαξθείο νη πεξηνξηζκνί ηνπ ΟΣΔ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ηέιε ΜΓ ρνλδξηθήο
νξίδνληαη ζε απνδνηηθφ επίπεδν πνπ δελ ζπληζηά δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Θα πξέπεη λα
εμεηαζηνχλ πξφζζεηεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο
απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη δηαθάλεηαο.

2.4.5.3 Ζ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επηβνιή ακεξφιεπηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ είλαη ε κφλε
ππνρξέσζε πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαη
ζπγθεθξηκέλα λα δηαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο είηε κεηαμχ
Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ είηε ππέξ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ). Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ παξνπζηάδεη θαησηέξσ
ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα ηνλ
ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο.
χκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα
πιήμνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη νδεγνχλ ζηα εμήο: (i) ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ, ή/θαη (ii) δηαθξίζεηο κεηαμχ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ θαη ησλ
Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ πνπ ην αληαγσλίδνληαη ζε θαηψηεξν ζηάδην. Ζ ΔΔΣΣ επηζπκεί
λα απνηξέςεη θαη ηηο δχν κνξθέο δηάθξηζεο, πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ εθαξκνγή
ηζνδχλακσλ φξσλ ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο θαη πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε άιινπο
ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο πνπ παξέρεη ζην ιηαληθφ ηνπ
άθξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ). Κάζε
εμαίξεζε απφ ηελ αξρή απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηζρπξά ζηνηρεία (δει.., ν ΟΣΔ
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θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ηπρφλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε βαζίδεηαη ζε
παξάγνληεο θφζηνπο).
πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ΜΓ
ρνλδξηθήο πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο ζε
θαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα θαη κε βάζε θξηηήξηα πνηφηεηαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξαθηηθψλ φδεπζεο θαη επηινγψλ πξνζηαζίαο), πνπ
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε απηά πνπ παξέρνληαη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ).
Όηαλ παξέρεη νπνηαδήπνηε κνξθή ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο, δελ ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ππεξεζηψλ
ή επθνιηψλ, εθηφο εάλ δηθαηνινγνχληαη ζε ηερληθή βάζε, νχηε θαη κε εχινγνη
ζπκβαηηθνί φξνη. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο
φπνπ ε αληαγσληζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ
δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απζηεξά, π.ρ. φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δξνκνινγνχληαη θπζηθά ηα θπθιψκαηα κέζσ ηνπ δηθηχνπ (ηα ρνλδξηθά
θπθιψκαηα πνπ παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή ηεξκαηηθψλ/δεπθηηθψλ ηκεκάησλ
πξέπεη λα δξνκνινγνχληαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζεκείσλ παξάδνζεο γηα ην
ζθνπφ δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Παξφρνπ, ελψ ν
πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα θπθιψκαηα ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ).
Κάζε πιεξνθνξία πνπ απνθηά ν ΟΣΔ σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ΜΓ ρνλδξηθήο ζε άιιν πάξνρν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ιηαληθφ
άθξν ηνπ ΟΣΔ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη έγγξαθε
δέζκεπζε γηα ην ζθνπφ απηφ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί επίζεο φηη νη εθπηψζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θξαγκφο
εηζφδνπ ή επέθηαζεο ζηελ αγνξά θαη ζε κηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ΗΑ
κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ. ηα πιαίζηα απηά θαη
δεδνκέλεο ηεο δπλεηηθήο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηνλ αληαγσληζκφ, ηπρφλ
εθπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ΟΣΔ πξνηείλεηαη λα ηεθκαίξεηαη φηη
ζπληζηνχλ άδηθε δηάθξηζε. πλεπψο, ν ΟΣΔ ζα έρεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη
νη ζπγθεθξηκέλεο εθπηψζεηο δελ ζπληζηνχλ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Οπνηνδήπνηε εθπησηηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα ζπλάδεη
κε ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ΟΣΔ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη επίζεο αλαγθαίν λα επηβιεζνχλ ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο θαη
ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξέσζεο
ακεξνιεςίαο.

2.4.5.4 Τπνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο/θνζηνιφγεζεο
χκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη
αλαγθαίεο θαη αλαινγηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο θαη ηνλ έιεγρν
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ηηκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνζηνζηξέθεηα
ησλ ηηκψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ παξνρή
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξφζβαζεο ή/θαη δηαζχλδεζεο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ
βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φηη ε αλάιπζε αγνξάο θαηαδεηθλχεη ηελ απνπζία
απνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ, ππνδεηθλχνληαο φηη ν ΟΣΔ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο
ΜΓ ρνλδξηθήο ζε ππεξβνιηθά πςειφ επίπεδν ή λα πξνβεί ζε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ.
Λφγσ ηεο απνπζίαο απνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ, ν ΟΣΔ έρεη επίζεο πεξηνξηζκέλα
θίλεηξα λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη λα ιεηηνπξγεί κε απνδνηηθφ ηξφπν, θαζψο κπνξεί λα
κεηαθπιχεη ζηνπο πειάηεο πνπ δελ έρνπλ ελαιιαθηηθή επηινγή, ην θφζηνο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε κνξθή ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ.
Σν ζεκεξηλφ επίπεδν ρξεψζεσλ είλαη απνηέιεζκα ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο θαη φρη
απνηέιεζκα νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ιφγσ
ηεο απνπζίαο αληαγσληζηηθψλ ηηκνινγηαθψλ πεξηνξηζκψλ, νη ηηκέο ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη
απίζαλν λα νξηζηνχλ ζε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ επίπεδν ρσξίο λα ζπλερηζηεί ε ξχζκηζε.
Δθηφο ηνπ φηη ε απνρή απφ ηε ξχζκηζε δελ απνηειεί επηινγή, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη κφλν
νη άιιεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ή ν ζπλδπαζκφο ηνπο (δει. πξφζβαζε, δηαθάλεηα,
ακεξνιεςία θαη ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο) δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα
πξνζηαηεχζνπλ επαξθψο ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ δεκηνπξγψληαο ηνπο
αλαγθαίνπο φξνπο γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ
επίπεδν.
Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο ηηκέο ΜΓ
ρνλδξηθήο είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαπίζησζε ησλ αζηνρηψλ ζε απηέο ηηο ζρεηηθέο αγνξέο.
Μηα ηέηνηα ππνρξέσζε κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο δηηηνχο ζηφρνπο ηεο πξνψζεζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ, νξίδνληαο ηηο
ηηκέο ΜΓ ζε απνδνηηθφ επίπεδν.
Με βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ ΜΓ ρνλδξηθήο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε
δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ΜΓ ρνλδξηθήο κέζσ θιαζηθψλ ηερλνινγηψλ
κεηάδνζεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζε ηηκέο θνζηνζηξεθείο γηα: (α) ηεξκαηηθά ηκήκαηα,
(β) γηα δεπθηηθά ηκήκαηα έσο θαη 155 Mbps γηα θιαζηθέο ΜΓ θαη επηπιένλ λα εηζαρζνχλ
θνζηνζηξεθείο ηηκέο γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηερλνινγίαο
Ethernet κε ρσξεηηθφηεηα έσο 1 Gbps. Ζ εθαξκνγή κεζφδνπ FL-LRAIC (Forward
Looking Long Run Average Incremental Costs) είλαη πξνηηκφηεξε απφ άιιεο κεζφδνπο
θνζηνζηξέθεηαο, φπσο ην πιήξσο θαηαλεκεκέλν θφζηνο δεδνκέλνπ φηη νδεγεί ζε κηα
δέζκε ηηκψλ πνπ αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πφξσλ πνπ ζπλεθηηκψληαη
ππφςε φηαλ νη πάξνρνη ιακβάλνπλ επελδπηηθέο απνθάζεηο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (αλαινγηθψλ)
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ, δεπθηηθψλ ηκεκάησλ, ζπλδεδεκέλσλ θπθισκάησλ θαη ςεθηαθψλ
θπθισκάησλ ζπλδεδεκέλσλ απφ άθξν ζε άθξν (point-to-point)] θαη θάπνηεο ζπλαθείο
επθνιίεο (π.ρ. ζπλδέζεηο κεηάδνζεο full-span) κε βάζε εθηηκήζεηο θφζηνπο πνπ

68

βαζίδνληαη ζε πξφηππα LRAIC-CCA (δει. ε κεζνδνινγία βάζεο θφζηνπο είλαη ην
Σξέρνλ Κφζηνο) πνπ πξνθχπηεη απφ έλα κνληέιν “top-down”. ρεηηθά κε άιιεο ζρεηηθέο
επθνιίεο φπσο νη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζπλδέζεηο κεηάδνζεο in-span θαη
ζπλδέζεηο κεηάδνζεο πνπ ζπλδένληαη κε ζπλεγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ, ε ΔΔΣΣ
δηαηεξεί ηελ ππνρξέσζε λα βαζίδνληαη νη ηηκέο ζε έλα κνληέιν bottom-up πνπ
παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ.
Σαπηφρξνλα, ε ΔΔΣ πξνηείλεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθφ ηεο bottom-up
κνληέιν (εηζάγνληαο θξηηήξηα φπσο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, δεηήκαηα θιίκαθνο πνπ
επεξεάδνπλ ην θφζηνο κνλάδνο θιπ) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη (λα ειέγμεη) ηα
απνηειέζκαηα ηνπ top-down κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ bottom-up
κνληέινπ ηεο ΔΔΣΣ ζα επαιεζεχνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζχγθξηζε κε απνηειέζκαηα
βέιηηζηεο πξαθηηθήο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ top-down
κνληέινπ αληίζηνηρα.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα
ηνλ έιεγρν ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα εμάγεη ηηκέο:
-

είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθννηθνλνκηθά κνληέια άιια απφ απηά ηεο ΟΣΔ ΑΔ,
ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα / πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ε ίδηα ζπιιέμεη, θαη λα
απαηηήζεη ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ ηηκψλ απηψλ (άξζξα 45 παξ. 4ηνπ Ν,
3431/2006).

-

είηε, φπνπ απηφ θξίλεηαη εθηθηφ, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ
(benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο ππ‟ φςηλ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε
ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο), φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 45, παξ. 6 ηνπ Νφκνπ 3431/2006)

Σν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην φηαλ έρεη επηβιεζεί ζε έλα πάξνρν ε
ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηελ θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε, ηνλ έιεγρν ηηκψλ, ηελ αλάθηεζε
ηνπ θφζηνπο ή/θαη ηνλ έιεγρν ιηαληθψλ ηηκψλ. ρεηηθά κε ηηο ηξεηο ππφ εμέηαζε αγνξέο, ε
ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα ππφθεηηαη ζε έλα
θνζηνινγηθφ ζχζηεκα.
Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιφγεζεο νξίζηεθε κε ηελ Απφθαζε
ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 κε αληηθείκελν “Μεζνδνινγίεο θαη αξρέο
θνζηνιόγεζεο/ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαλνληζηηθώλ
ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ γηα έιεγρν ηηκώλ, θνζηνιόγεζε θαη
ινγηζηηθό δηαρσξηζκό ζηηο ξπζκηδόκελεο αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ”. Ζ ΔΔΣΣ ζα
δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί βάζεη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζηηο
αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
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Ζ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ, πεξηνξίδεηαη ζηηο ΜΓ
ρνλδξηθήο κέρξη θαη ηα 155 Mbps (ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΓ) θαη 1 Gbps
(ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκψλ Ethernet). Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο γξακκψλ κε
ρσξεηηθφηεηα πάλσ απφ απηφ ην φξην είλαη πηζαλφλ πνιχ κηθξφο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
ζα ήηαλ δπζαλάινγν λα εθαξκφζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ ζηηο
πςειφηεξεο απφ απηέο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηεο.
Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο εληνλφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη
εθπηψζεηο γηα ππεξεζίεο ΜΓ πνπ παξέρεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη λα κπνξεί λα
απνθιίλεη απφ ηηο γεσγξαθηθά κεζνζηαζκηζκέλεο ηηκέο. πλεπψο, ηα κέηξα ειέγρνπ
ηηκψλ δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ λα παξέρεη εθπηψζεηο,
εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη αληηθεηκεληθά απφ ηελ εκπνξηθή πξαθηηθή θαη, γεληθφηεξα,
εθφζνλ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θνηλνηηθφ
λφκν. Ζ ΔΔΣΣ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ex post αξκνδηφηεηεο ηεο
ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα λα ειέγμεη ηηο γεσγξαθηθέο εθπηψζεηο,
εθφζνλ παξέρνληαη κε αληη-αληαγσληζηηθφ ηξφπν.

2.4.5.5 Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Ζ ΔΔΣΣ παξνπζίαζε αλσηέξσ γηα πνην ιφγν ε ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο ηνπ ΟΣΔ είλαη
ζεκαληηθή γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο, φπσο ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά
ηκήκαηα. Μηα ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο κπνξεί ζπρλά λα απαηηεί ηελ επηβνιή
ππνρξεψζεσλ παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη
ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ππνρξέσζε απηή. Γεδνκέλεο ηεο ηζρχνο ηνπ ΟΣΔ
ζηελ αγνξά θαη ηε ζεκαζία κηαο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο σο κέζνπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη νξζφ λα επηβιεζεί κηα ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ
ΟΣΔ ζηηο αγνξέο απηέο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, δηφηη ν ΟΣΔ, σο
θάζεηα ελνπνηεκέλνο πάξνρνο, έρεη νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα παξέρεη ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπληζηνχλ δηάθξηζε ππέξ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην επίπεδν ιηαληθήο κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή
επίδξαζε ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζα ππνζηεξίμεη,
ζπλεπψο, ηελ ΔΔΣΣ ζηνλ έιεγρν ηεο πξαθηηθήο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο
ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα δηαηεξήζεη ηελ
ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΣΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ παξνρή ΜΓ ρνλδξηθήο.
Ο ζηφρνο επηβνιήο κηαο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη λα παξέρεηαη έλα
πςειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άιισο ζα
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πξνέθππηαλ κφλν απφ ηα ινγηζηηθά θχια ηνπ ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθιάηαη, φζν
ην δπλαηφλ ζηελφηεξα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ
γξακκψλ ζαλ απηή λα παξέρεηαη απφ κηα μερσξηζηή επηρείξεζε. Απηφ είλαη αλαγθαίν
γηα λα απνηξέπεη ή λα πξνιακβάλεη ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πξνο φθεινο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ΟΣΔ, ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηφλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε αζέκηηε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.
Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ νξίζηεθε κε ηελ
Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 κε αληηθείκελν “Μεζνδνινγίεο θαη αξρέο
θνζηνιόγεζεο/ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαλνληζηηθώλ
ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ γηα έιεγρν ηηκώλ, θνζηνιόγεζε θαη
ινγηζηηθό δηαρσξηζκό ζηηο ξπζκηδόκελεο αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ ”. Ζ ΔΔΣΣ ζα
δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί βάζεη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζηηο
αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

Σύλνςε πξνηεηλόκελσλ θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ρνλδξηθήο
Αγνξά δεπθηηθώλ ηκεκάησλ
Αγνξά
Αγνξά
δεπθηηθώλ
δεπθηηθώλ
ηκεκάησλ έσο ηκεκάησλ άλσ
θαη 155 Mbps
ησλ 155 Mbps
(παξαδνζηαθέο (παξαδνζηαθέο
ΜΓ) θαη έσο 1
ΜΓ) θαη άλσ
Gbps
ηνπ 1 Gbps
(Ethernet)
(Ethernet)

Αγνξά
ηεξκαηηθώλ
ηκεκάησλ
έσο θαη 2
Mbps

Αγνξά
ηεξκαηηθώλ
ηκεκάησλ
άλσ ησλ 2
Mbps

Τπνρξέσζε
πξφζβαζεο









Ακεξνιεςία









Λνγηζηηθφο
δηαρσξηζκφο









Γηαθάλεηα









LRIC topdown

LRIC topdown

LRIC top-down



Πξνηεηλόκελε
ππνρξέσζε

Έιεγρνο Σηκψλ
+ Κνζηνιφγεζε

Σεκείσζε: Οη πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ΣΚ θάζε
ρσξεηηθφηεηαο.
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3

3.1

Αγνξέο ΜΓ ιηαληθήο

Οξηζκόο ζρεηηθήο αγνξάο

3.1.1 Πιαίζην
Ζ αξρηθή Σύζηαζε γηα ηηο Σρεηηθέο Αγνξέο αλέθεξε φηη νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα αλαιχζνπλ
ηε ζρεηηθή ειάρηζηε δέζκε κηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps, φκσο νη
κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο δελ απνηεινχλ πιένλ ηκήκα ηεο Αλαζεσξεκέλεο
Σύζηαζεο. Χζηφζν, θαζψο νη κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο
εμαθνινπζνχλ λα ξπζκίδνληαη ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ αγνξά
απηή.
Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ πξνζδηνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ
πξαθηηθή θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φζνλ αθνξά
ζηελ ππνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα, ε ζρεηηθή
γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή/θαη
ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ φκνξεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
είλαη επαξθψο δηαθνξεηηθέο.

3.1.2 Οξηζκφο ρεηηθήο Αγνξάο Πξντφλησλ
Οη ΜΓ ιηαληθήο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξηθνχο ρξήζηεο γηα ηε ζχλδεζε
εηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο ηειηθφο ρξήζηεο θαζνξίδεη
ηε θχζε θαη ην κείγκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ θπθιψκαηνο ΜΓ.
Δπί ηνπ παξφληνο, νη ΜΓ πξνζθέξνληαη θπξίσο σο πξντφλ κηζζσκέλεο γξακκήο.
Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, φπσο ηα θπθιψκαηα
Ethernet θαη νη ζπλδέζεηο (IP) VPN επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξηθνχο ρξήζηεο
γηα ζθνπνχο εηαηξηθψλ ζπλδέζεσλ.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ππεξεζηψλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο
έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ππεξεζία αγνξάδεηαη, πσιείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη
θαη φρη κε αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. πλεπψο, κπνξεί λα
κελ ππάξρεη ηερληθή δηαθνξά κεηαμχ ΜΓ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο.
Ζ ΔΔΣΣ επεδίσμε λα νξίζεη ην εχξνο ηεο ιηαληθήο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Καηά
ηελ αμηνιφγεζε απηή, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ ηα εμήο δεηήκαηα:
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Δάλ νη κηζζσκέλεο γξακκέο δηαθφξσλ ρσξεηηθνηήησλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά
ιηαληθήο,
Δάλ νη αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά
κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο,
Δάλ νη ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (VPN θαη Ethernet) αλήθνπλ ζηελ
αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, θαη
Σν εχξνο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο

3.1.2.1 Τπνθαηάζηαζε φισλ ησλ ρσξεηηθνηήησλ ΜΓ ιηαληθήο
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Οη ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο παξέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαθέξεη απφ ζεκείν ζε ζεκείν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε
φδεπζε γεληθά δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνλ φγθν ηεο θίλεζεο πνπ δηέξρεηαη (ή πνπ
αλακέλεηαη λα δηέιζεη) απφ ηελ ελ ιφγσ φδεπζε. Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιέο ΜΓ ρακειφηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο σο ππνθαηάζηαηα ΜΓ πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θαη πςειφηεξεο
ρσξεηηθφηεηεο γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ ρακειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. Απηφ
ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη κηα αιπζίδα ππνθαηάζηαζεο γηα ηηο δηάθνξεο
ρσξεηηθφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ απφ ιεηηνπξγηθήο άπνςεο.
Χζηφζν, νη ηηκέο ΜΓ ιηαληθήο δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ αιπζίδα ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ
φισλ ησλ ηχπσλ ρσξεηηθφηεηαο. Δλψ θαίλεηαη πηζαλφ έλαο ηειηθφο ρξήζηεο λα
κεηαζηξαθεί απφ ρακειφηεξεο πξνο πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηεο ζε πεξίπησζε κηαο
αχμεζεο ηηκήο θπθιψκαηνο ρακειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, θαίλεηαη απίζαλν νη
πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηεο λα ππνθαηαζηαζνχλ κε πνιιαπιά θπθιψκαηα ρακειφηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο. Οη ζρεηηθέο ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηηκψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηηκψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο
ππνδεηθλχνπλ φηη είλαη απίζαλν νη ηειηθνί ρξήζηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε,
π.ρ. ησλ ηηκψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 34 Mbps αγνξάδνληεο πνιιαπιέο γξακκέο 2
Mbps. Παξνκνίσο, έλαο ηειηθφο ρξήζηεο είλαη απίζαλν λα αληηδξάζεη ζε κηα κηθξή αιιά
νπζηψδε ηηκνινγηαθή αχμεζε π.ρ. ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ 2 Mbps αγνξάδνληαο έλα
θχθισκα 34 Mbps.
Πίλαθαο 19:

Οη ιηαληθέο ηηκέο κηζζσκέλσλ γξακκώλ ηνπ ΟΤΕ (εηήζην θόζηνο ζε €,
ε

ρσξίο ΦΠΑ), 1 Ννεκβξίνπ 2011
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Κόζηνο αζηηθήο γξακκήο
(κήθνο 5 ρικ)

Κόζηνο ππεξαζηηθήο
γξακκήο (κήθνο 150 ρικ)

Αλαινγηθή Γξακκή M 1020_25

764

3.361

Αλαινγηθή Γξακκή M 1040

715

3.468

Φεθηαθή 19.2Kbps

1.728

2.309

Φεθηαθή 64Kbps

1.728

2.309

Φεθηαθή 128Kbps

1.938

3.434

Φεθηαθή 256Kbps

2.620

5.213

Φεθηαθή 384Kbps

2.904

5.439

Φεθηαθή 512Kbps

3.494

6.513

Φεθηαθή 1024Kbps

4.714

8.533

Φεθηαθή 1920Kbps

6.763

11.365

Φεθηαθή 2 Μbps (αδφκεηε)

4.993

9.654

Φεθηαθή 2 Μbps (δνκεκέλε)

5.975

10.692

34 Mbps

31.340

90.758

155 Mbps

60.942

211.095

εκείσζε: Σα ηέιε/ρξεψζεηο ζχλδεζεο εηεζηνπνηνχληαη γηα κηα πεξίνδν 2 εηψλ.
(1) Σηκή αλά έηνο γηα κηζζσκέλε γξακκή 5 ρικ = (ηέινο ζχλδεζεο/2) + (12 * Πάγηα κεληαία ρξέσζε
αλά άθξν) + (12 * Εψλε-1 ηηκή αλά ρικ * 5 ρικ).
(2) Σηκή αλά έηνο γηα κηζζσκέλε γξακκή 150 ρικ = (ηέινο ζχλδεζεο/2) + (12 * Πάγηα κεληαία
ρξέσζε αλά άθξν) + [12 * Εψλε-1 ηηκή αλά ρικ * 35 ρικ] + [12 * Εψλε-2 ηηκή αλά ρικ *(70ρικ35ρικ)] + [12 * Εψλε-3 ηηκή αλά ρικ * (150ρικ-70ρικ).
Πεγή: Γηθηπαθφο ηφπνο ΟΣΔ

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Ζ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ δηαθνξεηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο, ζα ζήκαηλε φηη νη πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο
ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο
(θαη αληηζηξφθσο) άκεζα, κε ρακειφ θφζηνο, ζε επαξθή θιίκαθα θαη φπνπ είλαη εχινγα
πηζαλφ ε ππνθαηάζηαζε απηή λα ζπκβεί πξαθηηθά σο αληίδξαζε ζε κηθξέο αιιαγέο
ηηκψλ. Καηά θαλφλα, ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ δελ εμαξηάηαη απφ ηε
ρσξεηηθφηεηα πνπ παξέρεηαη.
Οη ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζπλήζσο παξέρνληαη θπξίσο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πνπ
βαζίδεηαη ζην ραιθφ ηνπ ΟΣΔ. Τπάξρεη κηθξή ρξήζε αληαγσληζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ
παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ κε ρσξεηηθφηεηα κηθξφηεξε ησλ 2 Mbps. Δίλαη απίζαλν
έλαο λενεηζεξρφκελνο λα αλαιάβεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηέηνηαο ππνδνκήο γηα λα
παξέρεη κηζζσκέλεο γξακκέο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ κε
αλαθηήζηκνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληηγξαθή ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο ραιθνχ
θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, ζθνπνχ θαη ππθλφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ν ΟΣΔ. Απηφ
ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps. Ζ παξνρή
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ππεξεζηψλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbps ζα απαηηνχζε επνκέλσο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ΜΓ
ρνλδξηθήο ζε ηηκέο πνπ ζα επέηξεπαλ έλα θεξδνθφξν επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην.
Οη ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο άλσ ησλ 2 Mbps παξέρνληαη θπξίσο κέζσ δηθηχσλ νπηηθψλ
ηλψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ SSNIP γηα θπθιψκαηα άλσ ησλ 2 Mbps, ε παξνρή
ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο κε ηέηνηα ρσξεηηθφηεηα απφ έλαλ Δλαιιαθηηθφ Πάξνρν ζα
απαηηνχζε είηε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε ηηκέο πνπ ζα επέηξεπαλ έλα
θεξδνθφξν επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην ή ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ ζπλδέζεσλ νπηηθήο
ίλαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο ηάθξσλ θαη ζσιελψζεσλ)
πξνο ηνπο πειάηεο. πγθξηηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξα θίλεηξα επέλδπζεο ζε ελαιιαθηηθή ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ΜΓ άλσ ησλ 2 Mbps απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Πάξνρνπο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο
θεξδνθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Οη πάξνρνη ΜΓ πςειήο
ρσξεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ ηερληθά λα παξέρνπλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, αιιά
ελφςεη ηεο πςειήο απαηηνχκελεο επέλδπζεο γηα ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (πνπ
ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ) είλαη κηθξφ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα λα ην
θάλνπλ.
Ζ ΔΔΣΣ γλσξίδεη φηη ηερλνινγηθά, ε ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί κέζσ
ραιθνχ είλαη πςειφηεξε απφ 2 Mbps θαη φηη ζην κέιινλ απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα
νδεγήζεη ζε έλα ζεκείν ηνκήο άλσ ησλ 2 Mbps. Οη ζπλδέζεηο ethernet βαζίδνληαη ηφζν
ζε δίθηπα ραιθνχ φζν θαη νπηηθήο ίλαο θαη πξνζθέξνληαη ζε φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο, ην
νπνίν θαηά θαλφλα ζεκαίλεη φηη νη πάξνρνη έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία λα
κεηαζηξέθνληαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξεηηθνηήησλ (θαζψο θαη κεηαμχ ρακειψλ θαη
πςειψλ ρσξεηηθνηήησλ). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε ππνθαηάζηαζεο
ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο κε ππεξεζίεο Ethernet ζηα 2 Mbps
ή πςειφηεξα, ε νπνία καθξνπξφζεζκα είλαη αληίζεηε ζηνλ νξηζκφ ρσξηζηψλ αγνξψλ
γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ή ζηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ
ηνκήο ζηα 2 Mbps. Δπί ηνπ παξφληνο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην κεξίδην ησλ ππεξεζηψλ
Ethernet ζε φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο δελ είλαη επαξθψο πςειφ ψζηε λα δηθαηνινγεί ηνλ
θαζνξηζκφ ελφο δηαθνξεηηθνχ ζεκείνπ κεηαμχ ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο.
Οη ππεξεζίεο ΜΓ έσο θαη 2 Mbps έρνπλ έλαλ φγθν ζηελ αγνξά ζεκαληηθά πςειφηεξν
απφ ηα θπθιψκαηα ΜΓ πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, ζπλεπψο ε επίδξαζε ηνπ Ethernet
ζηηο ρσξεηηθφηεηεο απηέο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζα θαηαζηεί επαξθψο
ηζρπξή ζην ρξνληθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ψζηε λα δηθαηνινγεί κηα αιιαγή
ηνπ ζεκείνπ ηνκήο. Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ αγνξά
γηα λα αμηνινγήζεη πφηε ζα είλαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ ηνκήο κεηαμχ ΜΓ
ιηαληθήο ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ή ε ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ απηψλ.
Οη δηαθνξέο ζηελ ππνθείκελε ππνδνκή ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη νη
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ
ησλ θπθισκάησλ ΜΓ δηαθνξεηηθήο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 2 Mbps (θαη κεηαμχ
ησλ θπθισκάησλ ΜΓ δηαθνξεηηθήο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 2 Mbps) φρη φκσο
κεηαμχ θπθισκάησλ ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Αλ θαη κπνξεί λα ππάξμεη
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ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο φηαλ νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
ζηξέθνληαη ζε ΜΓ ρνλδξηθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο, νη αληαγσληζηηθέο
ζπλζήθεο κεηαμχ ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη
ππνδεηθλχνπλ φηη νη ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο εκπίπηνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ.
Σπκπέξαζκα
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο ζα
πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο ΜΓ ρακειήο θαη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο
αληίζηνηρα, κε ην ζεκείν ηνκήο λα πξνζδηνξίδεηαη ζηα 2 Mbps.

3.1.2.2 Οη αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά
ιηαληθήο;
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Σα θπθιψκαηα ΜΓ παξέρνληαη κέζσ αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο πιαηθφξκαο. Ζ ΔΔΣΣ
εμέηαζε εάλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ απηψλ ησλ πιαηθνξκψλ εκπίπηνπλ
ζηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ ΜΓ ιηαληθήο.
Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ κπνξνχλ
λα ζεσξεζνχλ γεληθψο ηζνδχλακα αλ θαη ηα ςεθηαθά θπθιψκαηα ΜΓ παξέρνπλ
πςειφηεξε πνηφηεηα απφ ηα αλαινγηθά θπθιψκαηα ΜΓ (θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα). Ζ ΔΔΣΣ αληηιακβάλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ιηαληθψλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ παξέρεηαη
ζηελ Διιάδα θαη φηη ν ΟΣΔ είλαη ν κφλνο πάξνρνο απηψλ ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ
γξακκψλ. Χζηφζν, αλ θαη θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη δήηεζε γηα αλαινγηθέο
κηζζσκέλεο γξακκέο, ε δήηεζε απηή ζηαδηαθά κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα.
Πίλαθαο 20: Αξηζκόο ιηαληθώλ αλαινγηθώλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ, Ιαλνπάξηνο 2007 –
Ινύιηνο 2010

Αξηζκφο
ιηαληθψλ
αλαινγηθψλ
κηζζσκέλσλ
γξακκψλ
Πεγή: EETT

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.01.2011

23.556

21.241

19.581

19.259

17.585

16.681
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Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πάξνρνη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο κεηαβαίλνπλ ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ,
σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν (θαη αληηζηξφθσο).
ε πεξίπησζε πνπ νη πάξνρνη ςεθηαθψλ δηθηχσλ νη νπνίνη παξέρνπλ ςεθηαθέο
κηζζσκέλεο γξακκέο έρνπλ δηαηεξήζεη ηνλ αλαινγηθφ θχξην εμνπιηζκφ ηνπο, κπνξνχλ
λα κεηαβνχλ ζηελ παξνρή αλαινγηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά θζελά θαη γξήγνξα,
αληαπνθξηλφκελνη ζε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ
θαηά 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν. Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ην χςνο θαη ηε θχζε ηεο επέλδπζεο,
εθηηκά φηη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο δηαζέηεη ςεθηαθφ δίθηπν γηα ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ
γξακκψλ, κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα παξέρεη εάλ απαηηεζεί θαη αλαινγηθέο
κηζζσκέλεο γξακκέο.
Οη ςεθηαθέο κηζζσκέλεο γξακκέο ρακειψλ ρσξεηηθνηήησλ δχλαηαη λα παξαζρεζνχλ
κέζσ ησλ θπζηθψλ κέζσλ κεηάδνζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή
αλαινγηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (πρ. ραιθφο). Λακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ, ε
ΔΔΣΣ εθηηκά φηη έλαο πάξνρνο ν νπνίνο παξέρεη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο
κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα αληαπνθξηζεί ζε κία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ
ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (ρακειψλ ρσξεηηθνηήησλ) θαηά 10% πάλσ απφ ηελ
αληαγσληζηηθή ηηκή απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη
κία ηέηνηα εμέιημε ηνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηερλνινγηθή ηάζε, νπφηε
νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ. πλεπψο, ηφζν νη πάξνρνη
αλαινγηθψλ φζν θαη ςεθηαθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ηεο άιιεο
ππεξεζίαο, αιιάδνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο.

Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα θπθιψκαηα αλαινγηθψλ θαη
ςεθηαθψλ ΜΓ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιηαληθή αγνξά ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο.

3.1.2.3 Τπεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ VPN
ε πνιιέο ρψξεο, ππάξρεη κηα ηάζε κεηαζηξνθήο απφ ππεξεζίεο αλαινγηθέο θαη ΜΓ
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζε ππεξεζίεο ΜΓ πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. Κάπνηνη πειάηεο
κεηαβαίλνπλ επίζεο ζε άιιεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ επηθνηλσληψλ, φπσο
ππεξεζίεο κεηάδνζεο Ethernet θαη IP Virtual Private Networks (“VPNs”) (πηζαλφηαηα
κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ MPLS). Πνιχ ζπρλά, ε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ
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ππεξεζηψλ δηαθαλνχο ρσξεηηθφηεηαο κε ηε κνξθή κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη
ππεξεζηψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ είλαη φηη νη ππεξεζίεο δηαθαλνχο ρσξεηηθφηεηαο είλαη
πιήξσο (δει. Απφ ζεκείν απφιεμεο ζε ζεκείν απφιεμεο θαη απνθιεηζηηθά) δηαζέζηκεο
ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ελψ νη ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ παξέρνληαη κε βάζε ηε
ρσξεηηθφηεηα πνπ ππνζηεξίδεηαη (δει. δηθηπαθνχο πφξνπο πνπ κνηξάδνληαη, φπσο
θνηλφ δίθηπν θνξκνχ).
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Οη ππεξεζίεο VPN δηαθέξνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο Απνθιεηζηηθήο Υσξεηηθφηεηαο, θαζψο
θαηαζθεπάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθέο ζπλδέζεηο ζεκείν πξνο ζεκείν
(point-to-point) (ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ). Δλψ νη ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ έλαλ πειάηε (δει. είλαη
«απνθιεηζηηθέο» γηα ηνλ πειάηε απηφ), ηα VPNs ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία πνπ
επηηξέπεη ζε πνιινχο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη πφξνπο/ζπλδέζεηο δηθηχνπ. Σα VPNs
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε έλα θνξκφ ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθέο ζπλδέζεηο (“DC
VPNs”) ή/θαη κπνξνχλ λα δξνκνινγνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ
απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα (“Internet-based VPNs”). Αλ θαη ηερληθά ηα VPNs κπνξνχλ
λα ππνζηεξηρζνχλ απφ δηάθνξεο ηερλνινγίεο φπσο ATM θαη Frame Relay, ε
πιεηνςεθία ησλ VPN βαζίδεηαη ηψξα ζηε κεηάβαζε ζε ηερλνινγίεο IP θαη MPLS (MPLS
IP VPNs).
ηελ πεξίπησζε ησλ VPNs πνπ δξνκνινγνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet-based
VPNs), νη ρξήζηεο ζπλδένληαη ζην VPN ρξεζηκνπνηψληαο DSL, dial-up ή αζχξκαηεο
ζπλδέζεηο, θαη ε θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαθέξεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ θνξκνχ Internet
επί ηε βάζεη ηεο «βέιηηζηεο πξνζπάζεηαο» (“best effort” basis). Σα Internet-based VPNs
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εγγπεκέλε απφδνζε θαη είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα θαη αζθαιή
απφ ηηο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο κπνξνχλ
λα άξνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο). Σα θξίζηκα επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο άιιεο εθαξκνγέο. Ζ θίλεζε πνπ είλαη ρξνληθά
επαίζζεηε φπσο θσλή θαη video κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πςειφ βαζκφ
θαζπζηέξεζεο θαη δηαθνξνπνίεζε θαζπζηέξεζεο, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηα VPNs
ιηγφηεξν θαηάιιεια γηα ηηο εθαξκνγέο απηέο.
Αληίζεηα, ηα VPNs πνπ βαζίδνληαη ζε θπθιψκαηα απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (DC
VPNs) ρξεζηκνπνηνχλ (δει. είλαη πξνζβάζηκα κέζσ) ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο ζε έλαλ θνξκφ πνπ ππνζηεξίδεηαη, φπνπ κπνξεί λα ππάξμεη
πξνηεξαηνπνίεζε ηεο θίλεζεο. Δπνκέλσο, γεληθά ππεξηεξνχλ ησλ Internet-based VPNs
φζνλ αθνξά ζε παξακέηξνπο φπσο ε αμηνπηζηία, ε απφδνζε θαη ε αζθάιεηα. Σν
γεγνλφο φηη θάπνηνη νξγαληζκνί κε επαηζζεζία ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο, φπσο νη
ηξάπεδεο είλαη πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Internet-based VPNs γηα ζθνπνχο online
banking ππνδεηθλχεη φηη είλαη δπλαηή ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ θηλδχλσλ αζθαιείαο θαη
θφζηνπο γηα θάπνηεο εθαξκνγέο. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα
Internet-based VPNs είλαη εθ θχζεσο ιηγφηεξν αζθαιή. Αλ θαη ε θίλεζε VPN είλαη
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θξππηνγξαθεκέλε, πνιινί εηαηξηθνί πειάηεο δελ είλαη πξφζπκνη λα εκπηζηεπζνχλ έλα
ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ ηξίησλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα
δεδνκέλα ηνπο είλαη άγλσζηνο θαη πξνηηκνχλ ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο
(φπσο νη κηζζσκέλεο γξακκέο). Οη ρξήζηεο ησλ VPNs πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλδέζεηο
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (DC VPNs) κπνξνχλ εχινγα λα είλαη βέβαηνη φηη ε θίλεζε
ζα δηέιζεη κφλν ζε δίθηπα πνπ εκπηζηεχνληαη (είηε ην δίθηπν θνξκνχ ηνπ παξφρνπ ή ηα
δίθηπα ηξίησλ κεξψλ κε ηα νπνία ν πάξνρνο δηθηχνπ έρεη κηα ηζρπξή ζπκβαηηθή ζρέζε).
Σνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ην γεγνλφο φηη ηα VPNs ρξεζηκνπνηνχλ
απνθιεηζηηθέο ζπλδέζεηο θαη ε πξνηεξαηνπνίεζε ηεο θίλεζεο ζην δίθηπν θνξκνχ είλαη
πηζαλφηεξν λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο φηη παξέρνπλ κηα ππεξεζία
ηζνδχλακε κε ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο απφ άθξν ζε άθξν. Χζηφζν,
φηαλ αμηνινγείηαη θαηά πφζνλ ηα VPNs πνπ βαζίδνληαη ζε απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππνθαηάζηαην απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ν αληαγσληζηηθφο
πεξηνξηζκφο ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηηκψλ απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν
πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα VPNs ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο, πνπ ζπλήζσο αληαλαθιψληαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο. Θα πξέπεη επίζεο
λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε ρακειφηεξε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα
Internet-based VPNs αληαλαθιάηαη ζηηο ηηκέο ηνπο πνπ είλαη θαηά θαλφλα πνιχ
ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (φπσο νη
κηζζσκέλεο γξακκέο). Σν γεγνλφο φηη παξακέλεη ζεκαληηθή δήηεζε γηα ππεξεζίεο
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (φπσο κηζζσκέλεο γξακκέο) παξά ηηο πνιχ πςειφηεξεο
ηηκέο ηνπο ππνδεηθλχεη φηη ηα Internet-based VPNs δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο
πειαηψλ θαη δελ απνηεινχλ θνληηλφ ππνθαηάζηαην απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο.
Σα δεηήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ επνκέλσο φηη, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, φζνλ
αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, νη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηα VPNs
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, αιιά ηα Internet-based VPNs δελ
παξέρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ππεξεζίαο. Αληίζεηα, ηα VPNs πνπ βαζίδνληαη ζε
απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ έλα επίπεδν ππεξεζίαο πνιχ
πιεζηέζηεξν ζε απηφ πνπ παξέρνπλ νη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο.
Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θπθιψκαηα απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο σο
βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο, ν αληαγσληζηηθφο ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο
ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο, νη πάξνρνη VPN ζα ρξεηάδνληαλ ηδηφθηεην δίθηπν ή/θαη λα
κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. Σν κε αλαθηήζηκν
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη απαγνξεπηηθφ. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο
πνπ νη αλαγθαίεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο δηαηίζεληαη θαη αγνξάδνληαη, πξέπεη λα
αλαιεθζεί κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία θφζηνπο (φπσο ην θφζηνο δηαζχλδεζεο). Παξάιιεια,
νη πάξνρνη VPN κε πθηζηάκελα δίθηπα είλαη επίζεο πηζαλφ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
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απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο δελ ζα απνηεινχζαλ έλαλ πξφζζεην
πεξηνξηζκφ. πλεπψο, ε ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απφ
παξφρνπο VPN δελ κπνξεί λα επηβάιεη έλαλ πεξηνξηζκφ ζηηο ηηκέο ππεξεζηψλ
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο.
Σπκπέξαζκα
Με βάζε ηελ απνπζία ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο
πξνζθνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη νη
ππεξεζίεο VPN αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο ιηαληθέο αγνξέο.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγήζεη εάλ ζα ρξεηαζηεί λα ελνπνηήζεη ηηο αγνξέο απηέο ζην κέιινλ.

3.1.2.4 Τπεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ Ethernet
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Οη ππεξεζίεο Ethernet κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
παξεκθεξείο κε ηηο ΜΓ σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, παξέρνληαο επίζεο κηα ζεηξά απφ
λέεο ειθπζηηθέο δπλαηφηεηεο. Δλψ ζην παξειζφλ ην Ethernet – ιφγσ ηερλνινγηθψλ
πεξηνξηζκψλ – ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα Local Area Networks (LAN) πξνθεηκέλνπ
λα ζπλδέεη κηθξέο απνζηάζεηο, σζηφζν ππάξρνπλ ζήκεξα θαη ζπλδέζεηο Wide Area
Network (WAN) πνπ βαζίδνληαη ζε Ethernet.
Ζ εμέιημε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Ethernet επηηξέπεη ζεσξεηηθά ηελ
εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ζπγθξίζηκεο κε απηήλ ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΓ, φζνλ αθνξά ηελ
δηαθάλεηα, ηελ εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο, ηελ απνπζία πεξηνξηζκψλ
φζνλ αθνξά ηηο απνζηάζεηο.
Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο Ethernet πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ηαρπηήησλ
πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο ππεξεζίαο, απφ φηη νη ΜΓ.
Χο εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε ππνθηάζηαζε ησλ ΜΓ απφ ππεξεζίεο
Ethernet θαη αλακέλεηαη λα εθδεισζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην πξνζερέο κέιινλ.
Οη ηηκέο ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο θαη ππεξεζηψλ Ethernet είλαη δχζθνιν λα
ζπγθξηζνχλ θαζψο ε ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε δελ είλαη πνιχ παξεκθεξήο.
ηνλ Πίλαθαο 21 παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα
θπθισκάησλ SDH/PDH θαη Ethernet ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ6.

6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εηήζηα δαπάλε γηα ηελ θαηεγνξία PDH κε ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 2 Mbps βαζίδεηαη ζε
θνζηνζηξεθείο ηηκέο βάζεη ξχζκηζεο, ελψ νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηα θπθιψκαηα PDH/SDH
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Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε εηήζηα δαπάλε γηα ηελ θαηεγνξία γξακκψλ Ethernet
είλαη κηθξφηεξε.
Απφ κία αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηηκψλ ζηελ πεξίπησζε ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ7
πξνθχπηεη φηη ε θαηεγνξία Ethernet είλαη πεξηζζφηεξν απφ 20% θζελφηεξε γηα
ρσξεηηθφηεηεο κέρξη θαη 50 Mbps. Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
πιήξεηο ζπγθξηηηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηηο ίδηεο ρσξεηηθφηεηεο θπθισκάησλ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ, δε κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ππνινγηζκφο γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο.
Παξφια απηά ζεκεηψλεηαη φηη, ζπγθξίλνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο θπθιψκαηνο SDH κε
ηελ ακέζσο αλψηεξε ρσξεηηθφηεηα Ethernet, ε αχμεζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο είλαη ζε
πνζνζηφ θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε
εηήζηα δαπάλε γηα θχθισκα SDH ρσξεηηθφηεηαο 155Mbps είλαη θαηά 66% θζελφηεξε
απφ ηελ αληίζηνηρε δαπάλε γηα θχθισκα Ethernet 500 Mbps, φπνπ ε αχμεζε ηεο
δηαηηζέκελεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη 223%. Αληίζηνηρα, ε εηήζηα δαπάλε γηα θχθισκα SDH
ρσξεηηθφηεηαο 622Mbps είλαη κφιηο 8% θζελφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε δαπάλε γηα
θχθισκα Ethernet 1000Mbps, φπνπ ε αχμεζε ηεο δηαηηζέκελεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη
61%.
ε κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλεθηηκά ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαη ζρεηηθά κε ην θφζηνο
κεηάβαζεο απφ ηερλνινγίεο θιαζηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ (αλαινγηθψλ θαη
ςεθηαθψλ PDH/SDH) ζε Ethernet, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Ethernet είλαη κηα
ηερλνινγία πνπ εμειίζζεηαη θαη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη.

πςειφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηεγνξία Ethernet δελ ξπζκίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ.

7 Δκπηζηεπηηθά ζηνηρεία –θαηά δήισζε ηνπ παξφρνπ- πνπ δηαζέηεη ε ΔΔΣΣ.
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Πίλαθαο 21: Ληαληθέο ηηκέο ΟΤΕ γηα αζηηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο θαη ζπλδέζεηο
Ethernet, 5 ρικ, Επξώ αλά έηνο, ρσξίο ΦΠΑ, 1 Ννεκβξίνπ 2011

Παξαδνζηαθέο ΜΓ
(PDH/SDH)

Ethernet (αλά άθξν)

1024 kbps/1Mbps

4.713

3.471
(Single Routing/Single
Entry)

1920 kbps/2 Mbps

6.763

15.008
(Double Routing/Single
Entry)

34 Mbps/35 Mbps

31.340

16.580
(Double Routing/Single
Entry)

155 Mbps/150 Mbps

60.942

31.398
(Double Routing/Single
Entry)

Υσξεηηθφηεηα

εκείσζε: Οη ρξεψζεηο/ηέιε ζχλδεζεο είλαη εηεζηνπνηεκέλεο ζε κηα πεξίνδν 2 εηψλ. Σηκή αλά έηνο = (ηέινο
ζχλδεζεο /2) + (12 * Πάγην κεληαίν θφζηνο) + (12 * Μεηαβιεηφ κεληαίν θφζηνο). Σν κεηαβιεηφ
κεληαίν θφζηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ρικ εληφο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα
δαπάλε εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηνλ ηχπν ηεο ζχλδεζεο (Single Routing/Single Entry or Double
Routing/Single Entry).
Όπνπ είλαη δηαζέζηκν έρεη επηιεγεί ην “Double Routing/Single Entry” γηα ηελ ππεξεζία Ethernet,
πνπ απνηειεί ηελ πην ζρεηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή αληί ησλ θιαζηηθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ.
Πεγή:

Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ OTE
(http://oteshop.ote.gr/portal/page/portal/OTESHOP/charges_pricelists/timokatalogos_esoterikou) .

Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Φαίλεηαη πσο έλαο πάξνρνο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο Ethernet ζα κπνξνχζε εχθνια λα
κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή άιισλ θπθισκάησλ ΜΓ (εληφο ηεο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ)
θαη αληηζηξφθσο. Ζ χπαξμε ξχζκηζεο ζηε ρνλδξηθή ζα κπνξνχζε λα θάλεη επθνιφηεξε
γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κηαο ππεξεζίαο (κηζζσκέλσλ γξακκψλ ή Ethernet) ηελ
είζνδν ζηελ παξνρή ηεο άιιεο, αιιά ν αληαγσληζηηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζα πξνέθππηε
απφ ηελ ππνθαηάζηαζε απηή ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη
ήδε παξέρνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ.
Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο Ethernet πεξηιακβάλνληαη ζηελ αγνξά ΜΓ ιηαληθήο
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο.
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3.1.2.5 Γεσγξαθηθή αγνξά
Υπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη θάιπςε δηθηύνπ
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο δελ ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ππεξεζηψλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, θαζψο ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ. Έλαο ηειηθφο ρξήζηεο δελ ζα
ππνθαζηζηνχζε έλα θχθισκα ΜΓ πνπ ζπλδέεη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε έλα δηαθνξεηηθφ
θχθισκα πνπ ζπλδέεη άιιεο ζέζεηο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε. Έλαο
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο ζε κηα πεξηθέξεηα ζα
κπνξνχζε εχθνια λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ζε άιιε πεξηθέξεηα
εθφζνλ ε θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ηνπ επαξθεί ή εθφζνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ΜΓ
ρνλδξηθήο. ρεηηθά κε ηελ θάιπςε δηθηχνπ ζηελ Διιάδα, ν ΟΣΔ είλαη ν κφλνο πάξνρνο
κε εζληθή θάιπςε θαη δίθηπν πιήξνπο θάιπςεο. Τπάξρεη έλαο Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο
κε επίζεο πνιχ πςειή θάιπςε δηθηχνπ ζε ηνπηθά δίθηπα. Καζψο νη Δλαιιαθηηθνί
Πάξνρνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ξπζκηδφκελεο ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ηνπ
ΟΣΔ, ππάξρεη ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, εθφζνλ ππάξρεη
ξχζκηζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο.
Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη αθφκα θαη ρσξίο ξχζκηζε – αλ θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
έρνπλ πεξηνξηζκέλα δίθηπα – απηφ δελ δηθαηνινγεί ηνλ νξηζκφ ππν-εζληθψλ αγνξψλ γηα
ηηο ΜΓ ιηαληθήο. Ζ άπνςε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο απαηηνχλ δίθηπα πιήξνπο θάιπςεο, κε απνηέιεζκα νη
Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο ρσξίο εζληθήο θάιπςε λα
εμαξηψληαη απφ ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ (ή απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπο)
πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ηνπο φπνπ απαηηείηαη (φηαλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο απαηηείηαη θάιπςε δηθηχνπ ζε ζεκεία πνπ δελ δηαζέηνπλ). ε
αληίζεζε κε άιιεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη ζεκαληηθά δπζθνιφηεξν
(θαη ζπάληα έρεη λφεκα) ε παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ ηνπηθά, θαζψο έλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο είλαη φηη ζπλδέεη ζέζεηο θαη νη ζέζεηο απηέο δελ είλαη
απαξαίηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία νη ελαιιαθηηθνί έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηελ
ππνδνκή ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ηνπο.
Αλ θαη ηα δίθηπα ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ δελ δηαζέηνπλ εζληθή θάιπςε, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ απαηηνχλ εζληθή παξνπζία, δηφηη νη εηαηξηθνί
πειάηεο πνπ απαηηνχλ ΜΓ ή ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ΜΓ (φπσο VPNs) ζε κεγάιν
βαζκφ απαηηνχλ πιήξε θάιπςε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, φηαλ νη εηαηξηθνί πειάηεο
επεθηείλνληαη ή/θαη αλαπηχζζνπλ λέεο εηαηξείεο ή πειάηεο, ν πάξνρνο πξέπεη λα
θαιχπηεη απηέο ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε επηιέμεη ε εηαηξεία,
πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αζηηθή ή πεξηθεξεηαθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο.
Σπλζήθεο αληαγσληζκνύ
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Γηα λα αμηνινγήζεη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο, ε ΔΔΣΣ αλέιπζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Ζ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο) ραξαθηεξίδεηαη
απφ πςεινχο θξαγκνύο εηζόδνπ. Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ππέξβαζε ησλ θξαγκψλ
απηψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη γεσγξαθηθφ, αιιά ζπλδέεηαη κε ηε ρσξεηηθφηεηα ΜΓ πνπ
παξέρεηαη. ε πεξίπησζε ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη είλαη πην
πηζαλφ λα επελδχζνπλ ζε ππνδνκή δηθηχνπ ή λα πξνκεζεπζνχλ/αγνξάζνπλ ηα
αλαγθαία πξντφληα ρνλδξηθήο, θαζψο ην επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην είλαη δηαθνξεηηθφ. ηελ
Διιάδα, ππάξρεη κφλν έλαο Δλαιιαθηηθφο Πάξνρνο κε επίζεο ζεκαληηθή θάιπςε ζε
ηνπηθά δίθηπα, θαη ν πάξνρνο απηφο πξνζθέξεη θπξίσο θπθιψκαηα ΜΓ άλσ ησλ 2
Mbps. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη δηαθνξέο ζηελ θάιπςε δηθηχνπ δελ νδεγνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ γηα ηηο ιηαληθέο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο.
Δπίζεο, ζα ήηαλ δχζθνιν λα νξηζηνχλ ππν-εζληθέο αγνξέο κε ζηαζεξά φξηα, θαζψο νη
Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη εμαθνινπζνχλ λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπά ηνπο.
ρεηηθά κε ηα θπθιψκαηα ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζηε ιηαληθή, ηα κεξίδηα αγνξάο
ηνπ ΟΣΔ είλαη πςειά ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο δηαθέξνπλ θπξίσο κε
αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία ρσξεηηθφηεηαο πνπ παξέρεηαη, παξά κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο.
Τηκνιόγεζε
Δπί ηνπ παξφληνο ν ΟΣΔ ηηκνινγεί φια ηα θπθιψκαηά ηνπ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ
(ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο) ζε εζληθή κεζνζηαζκηζκέλε βάζε. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη
ππάξρεη έλαο θνηλόο ηηκνινγηαθόο πεξηνξηζκόο ζε φιε ηελ Διιάδα ζηελ αγνξά απηή.
Απηφ κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο χπαξμεο επαξθψο νκνηνγελψλ αληαγσληζηηθψλ
ζπλζεθψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ψζηε λα ππάξρεη κηα εζληθή αγνξά.
Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ιηαληθή αγνξά ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο είλαη εζληθή.

3.1.2.6 πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζρεηηθή αγνξά ιηαληθήο πνπ ζα πξέπεη
λα εμεηαζηεί ζηελ παξνχζα εμέηαζε είλαη ε εζληθή αγνξά ιηαληθώλ ππεξεζηώλ ΜΓ
έσο θαη 2 Mbps.
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3.2

Δνθηκαζία 3 θξηηεξίσλ – Ληαληθέο ππεξεζίεο ΜΓ έσο θαη 2 Mbps

3.2.1 Πιαίζην
Γεδνκέλνπ φηη ε ιηαληθή αγνξά ΜΓ δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηε ιίζηα ηεο Σύζηαζεο
Σρεηηθώλ Αγνξώλ, είλαη αλαγθαίν λα δηεμαρζεί ε δνθηκαζία ησλ 3 θξηηεξίσλ
πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ ε αγνξά ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εζληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. Σα ηξία θξηηήξηα είλαη ηα εμήο:
1. εάλ ε αγνξά ππφθεηηαη ζε πςεινχο θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ
2. εάλ ε αγνξά έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλεη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαη
3. εάλ ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα
αληηκεησπίζεη ηηο εθάζηνηε απνηπρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά.
Μηα ζρεηηθή αγνξά πξέπεη λα πιεξνί θαη ηα ηξία θξηηήξηα αζξνηζηηθά γηα λα ππφθεηηαη ζε
ex ante ξχζκηζε.

3.2.2 Φξαγκνί εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ
Ζ Δπηηξνπή εληνπίδεη δχν θαηεγνξίεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: (α) δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο, θαη (β)
λνκηθνχο ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο.
Έλαο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο πθίζηαηαη φηαλ ην επίπεδν δήηεζεο, ην επίπεδν ηεο
ηερλνινγίαο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ
αζχκκεηξεο ζπλζήθεο κεηαμχ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη λενεηζεξρφκελσλ, νη νπνίεο
δπζρεξαίλνπλ ή απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά. Δλδεηθηηθά,
κπνξεί λα θξηζεί φηη πθίζηαληαη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί φηαλ ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθνο, ζθνπνχ θαη ππθλφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειφ κε
αλαθηήζηκν θφζηνο.
Ζ Αλαζεσξεκέλε χζηαζε ζεκεηψλεη φηη νη λνκηθνί ή ξπζκηζηηθνί θξαγκνί δελ
βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά πξνέξρνληαη απφ λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά ή
άιια θξαηηθά κέηξα ηα νπνία επηδξνχλ άκεζα ζηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ ή/θαη ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ παξφρσλ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη θάπνηνπο λνκηθνχο
ή ξπζκηζηηθνχο θξαγκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά ΜΓ
ιηαληθήο.
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Οηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνύ, θξαγκνί επέθηαζεο θαη έιεγρνο ππνδνκώλ πνπ δελ
κπνξνύλ εύθνια λα αλαπαξαρζνύλ
Σν δίθηπν ρνλδξηθήο πνπ θέξεη ηα θπθιψκαηα ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ιηαληθήο δελ
κπνξεί εχθνια λα αλαπαξαρζεί. Ο ΟΣΔ ειέγρεη κηα ηέηνηα ππνδνκή δηθηχνπ. Απηφ
δπλεηηθά δεκηνπξγεί έλα θξαγκφ εηζφδνπ ζηε ιηαληθή αγνξά θαησηέξνπ ζηαδίνπ. Αλ θαη
ε πθηζηάκελε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα κεηψλεη ζεκαληηθά ην
θξαγκφ απηφ, ν ΟΣΔ ζα ζπλερίζεη λα αληιεί πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο ιηαληθήο, σο απνηέιεζκα ηνπ φηη ήδε δηαζέηεη ππνδνκή θαη αληίζεηα κε
ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπά ηνπο.
Οη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζην επίπεδν ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο είλαη δπλεηηθνί
θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά ιηαληθήο. Αλ θαη ε πθηζηάκελε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ΜΓ
ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο θξαγκνχο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο, ε
χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο (πνπ ζπλδέεηαη κε θφζηνο
φπσο πξνψζεζε, δηαθήκηζε ππνζηήξημε θιπ – αλ θαη φρη ηφζν ζεκαληηθφ φζν ην
θφζηνο ρνλδξηθήο) παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα θφζηνπο.
Ζ ιηαληθή αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη. Ζ
ζπξξίθλσζε απηή ηεο αγνξάο κεηψλεη ηα θίλεηξα ησλ παξφρσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
απνδνηηθφ επίπεδν λα εηζέιζνπλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Δπίζεο, ην θφζηνο κεηαζηξνθήο
(πνπ αλαιχεηαη θαησηέξσ) πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ λα θεξδίζνπλ λένπο
πειάηεο. Οη δχν απηνί παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο ζηελ επέθηαζε ησλ
πθηζηάκελσλ παξφρσλ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ) θαη νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη θαίλεηαη λα δηζηάδνπλ λα
εηζέιζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά απηή.
Φξαγκνί κεηαζηξνθήο
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ θξαγκνί εηζφδνπ/επέθηαζεο ζηελ αγνξά σο
απνηέιεζκα θξαγκψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζηε κεηάβαζε κεηαμχ παξφρσλ ΜΓ
ιηαληθήο. Παξαδείγκαηα θφζηνπο πνπ αλαιακβάλεη έλαο αγνξαζηήο ΜΓ σο απνηέιεζκα
ηεο αιιαγήο παξφρνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ξήηξεο γηα ηε κε ηήξεζε καθξνρξφλησλ
ζπκβάζεσλ, ην αξρηθφ ηέινο ζχλδεζεο, ην ρξφλν/πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε
κεηάβαζε, πηζαλή δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο θιπ. Ζ ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο αξρηθέο ρξεψζεηο ζχλδεζεο θαη
ρακειφηεξεο ρξεψζεηο κίζζσζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη δνκέο απηέο αλαπαξάγνληαη ζε
επίπεδν ρνλδξηθήο, αζθείηαη πίεζε πξνο ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο λα πηνζεηήζνπλ
κηα ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε πνπ δελ δηαθέξεη.
Δπίζεο, ιφγσ ηεο εζληθήο ηνπ παξνπζίαο, ν ΟΣΔ κπνξεί λα παξέρεη ηερληθή
ππνζηήξημε, πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαρζεί απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο.
Άιινη θξαγκνί
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Άιινη θξαγκνί εηζφδνπ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε ξχζκηζε ηεο ρνλδξηθήο
παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαιά εδξαησκέλε θήκε θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπ ΟΣΔ πνπ θάλνπλ δχζθνιε ηελ είζνδν ησλ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ
ζηελ αγνξά. Σν πεδίν πνπ δηαζέηνπλ νη λενεηζεξρφκελνη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα
αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή είλαη πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε θαη κε ηε ρακειή αμία ηεο
αγνξάο.
Σπκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρνπλ πςεινί θαη δηαξθείο δηαξζξσηηθνί
θξαγκνί εηζφδνπ θαη επέθηαζεο ζηελ αγνξά ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο.

3.2.3 Εεηήκαηα δπλακηθήο – Απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ
αληαγσληζκφ
Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ ε αγνξά δηαζέηεη ηέηνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ρσξίο ηελ χπαξμε ex ante ξχζκηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ
πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο
εηζφδνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη φηαλ κηα
αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ, άιινη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο
ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κπνξεί λα νδεγνχλ ηελ αγνξά απηή ζην λα ηείλεη πξνο ηνλ
απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Απηφ ηζρχεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε αγνξέο κε
παξνπζία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλε
δηάξζξσζε θφζηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ ειαζηηθή δήηεζε κε αλαθνξά ζηηο ηηκέο. ηηο
αγνξέο απηέο ηα κεξίδηα αγνξάο κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή/θαη
κπνξεί λα παξαηεξεζεί κείσζε ησλ ηηκψλ. Απηφ ην δηαξζξσηηθφ δπλακηθφ ζηνηρείν
κπνξεί λα σζήζεη ηελ αγνξά πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.
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Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ ηα ηειεπηαία
ηέζζεξα ρξφληα. Σν κεξίδην αγνξάο 96% πνπ είρε ν ΟΣΔ ην 2007 δελ κεηψζεθε
ζεκαληηθά κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, φηαλ ν ΟΣΔ είρε αθφκα έλα κεξίδην αγνξάο
94% (βι. Δλφηεηα 1.3.1). Τπάξρνπλ θάπνηνη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ιηαληθψλ ΜΓ
ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο κε έλα κηθξφ ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο 6 %. Οη Δλαιιαθηηθνί
Πάξνρνη θαίλεηαη λα έρνπλ κπνξέζεη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο κφλν ζηε
ιηαληθή αγνξά ΜΓ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο, φπνπ κπνξεί λα ππάξρεη έλα πην ηζρπξφ
επηρεηξεκαηηθφ ζελάξην γηα ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο. Χζηφζν, νη ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ΜΓ ζηελ
Διιάδα θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζηνλ φγθν ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ΜΓ παξακέλεη ζεκαληηθφ
(κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ θπθισκάησλ). Γελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε φηη νη
αληαγσληζηέο ηνπ ΟΣΔ ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ηεο αγνξάο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη δελ απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε δπλακηθψλ
παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηε ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ΜΓ έσο θαη 2
Mbps πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εμέηαζεο.

3.2.4 Αλεπάξθεηα κφλν ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ
Όηαλ έλαο ελνπνηεκέλνο πάξνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο αγνξέο ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα θαη έρεη ηζρχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο αγνξέο, κπνξεί λα αλαθχςεη
κηα ζεηξά απφ πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. Απηά ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ,
ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, αλ θαη κπνξεί λα ππάξμεη
αιιεινθάιπςε ζε θάπνην βαζκφ:
Καηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά – κηα επηρείξεζε κε ΗΑ κπνξεί λα αθνινπζήζεη
κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, εθκεηαιιεπφκελε ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ πξαθηηθψλ
φπσο ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε ή/θαη παξαγσγηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα,
Επέθηαζε – κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα επεθηείλεη ηε ΗΑ απφ
κηα αγνξά ζε θάζεηα ή νξηδφληηα ζηελά ζπλδεδεκέλεο αγνξέο κέζσ πξαθηηθψλ
φπσο ε άξλεζε ζπλαιιαγήο, ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ, αζέκηηε δεζκνπνίεζε,
θιπ.
Άιιεο πξαθηηθέο απνθιεηζκνύ – κηα επηρείξεζε κε ΗΑ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
αγνξά κπνξεί λα αθνινπζήζεη πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ άκεζα ζηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά κε ηελ έγεξζε θξαγκψλ εηζφδνπ ή/θαη ηελ αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ
αγνξά, π.ρ. κέζσ ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο.
Η ex ante ξχζκηζε απνηειεί ην θαηάιιειν ζπκπιήξσκα ηνπ δηθαίνπ πεξί
αληαγσληζκνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κφλν ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ κπνξεί
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λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αζηνρίεο ζηελ αγνξά. Σν δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ ζα είλαη αλεπαξθέο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο απνηπρίαο ζηελ
αγνξά δελ ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ νη
απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο κηαο παξέκβαζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηκεησπηζηεί
κηα απνηπρία ηεο αγνξάο είλαη εθηεηακέλεο, φπνπ απαηηείηαη ζπρλή/έγθαηξε
παξέκβαζε ή ε δεκηνπξγία λνκηθήο αζθάιεηαο είλαη ηφζν κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ
δηθαηνινγεί ηελ ex ante ξχζκηζε.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ex-ante ξχζκηζεο, νη θχξηεο αζηνρίεο ηεο αγνξάο πνπ
πξνθχπηνπλ ιφγσ πςειψλ θαη δηαξθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ειιείςεη κηαο
κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, είλαη ε άξλεζε
ζπλαιιαγήο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ππφ φξνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ή/θαη ε πηζαλή
ππεξηηκνιφγεζε ησλ ιηαληθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps. Έλα άιιν
πξφβιεκα είλαη ε απνπζία επηβνιήο θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο ζηνλ ΟΣΔ. Ζ θχζε ησλ
αζηνρηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ έσο θαη 2 Mbps απαηηνχλ ηελ
επηβνιή ειέγρνπ ηηκψλ σο θαηάιιειε θαλνληζηηθή ππνρξέσζε, φπσο φπσο εμεγείηαη
θαησηέξσ ζηελ αλαθνξά ζηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζηελ αξρηθή ζέζε φηη ε ex post εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ θαη, ηδίσο,
γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θνζηνζηξέθεηά ηνπο. Καηά ηελ άπνςε ηεο ΔΔΣΣ, απαηηείηαη
επίζεο ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα πινπνηήζεη έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα
πνπ ζα δηθαηνινγεί ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηηκψλ ησλ ΜΓ ιηαληθήο (έσο θαη 2Mbps), κε
αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή βάζε γηα ηελ επηβνιή
ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζνπλ ηέηνηα θαζήθνληα θαη θαηά θαλφλα δηζηάδνπλ λα
ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
πςεινχο θαη δηαξθείο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ηελ απνπζία κεζνπξφζεζκεο δπλακηθήο
πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο λνκηθήο
αζθάιεηαο (π.ρ. πεξηνδηθέο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ) είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο.
πλεπψο, ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη ε ππφ εμέηαζε αγνξά πιεξνί θαη
ην ηξίην θξηηήξην γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζε ex ante ξχζκηζε.

3.2.5 πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζηελ
Διιάδα, ηα ηξία θξηηήξηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επηβνιή ex ante ξχζκηζεο πιεξνχληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps. Οη δηαξζξσηηθνί
θξαγκνί εηζφδνπ είλαη πςεινί θαη δηαξθείο, δελ ππάξρεη δπλακηθή ηάζε πξνο
απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη ην
δίθαην πεξί αληαγσληζκνχ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αζηνρίεο
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πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά. πλεπψο, ε ιηαληθή αγνξά ΜΓ (έσο θαη 2Mbps) ππφθεηηαη
ζε ex ante ξχζκηζε.

3.3

Αλάιπζε αγνξάο

3.3.1 Πιαίζην
Έρνληαο νξίζεη ηε ζρεηηθή αγνξά ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbps, ε ΔΔΣΣ
θαιείηαη λα δηεμάγεη κηα αλάιπζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε αγνξά απηή είλαη επαξθψο
αληαγσληζηηθή, κε αλαθνξά ζην εάλ θάπνηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ΗΑ ζηελ
αληίζηνηρε ζρεηηθή αγνξά. ην ζεκείν 27 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεηαη
φηη κηα ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή «όηαλ ππάξρνπλ κηα ή
πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά». Σν Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο
Πιαίζην, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ, νξίδεη φηη:
“Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη όηη θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά εθόζνλ,
είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, επξίζθεηαη ζε ζέζε
ηζνδύλακε πξνο δεζπόδνπζα ζέζε, ήηνη ζε ζέζε νηθνλνκηθήο ηζρύνο πνπ
ηεο επηηξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη, ζε ζεκαληηθό βαζκό, αλεμάξηεηα από ηνπο
αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ηνπο θαηαλαισηέο ”.
Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί αλ πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί
ε χπαξμε ΗΑ ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην, ιακβάλνληαο ππφςε ζην „κέγηζην
δπλαηφ βαζκφ‟ ηηο „Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο‟, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Σελ ηζρχ ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά κε αλαθνξά ζην κεξίδην αγνξάο
ηνπ ηφζν ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, φζν θαη ζηα
πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο,
Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ηθαλνχ λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή
πίεζε ζηνλ θπξίαξρν πάξνρν, ηδίσο ελφςεη ησλ πθηζηάκελσλ θξαγκψλ εηζφδνπ
θαη αληαγσληζκνχ
Σελ απνπζία ή ηελ χπαξμε κηθξήο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο
πξνεξρφκελεο απφ πειάηεο ιηαληθήο.

3.3.2 Μεξίδην αγνξάο
ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, αλ θαη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο
δελ αξθνχλ ζεσξεηηθψο απφ κφλα ηνπο γηα λα ζεκειηψζνπλ ηελ χπαξμε ΗΑ, είλαη
απίζαλν κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηελ ζρεηηθή
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αγνξά λα βξίζθεηαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε. Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηηο „Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο‟ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ χπαξμε ΗΑ, πνιχ πςειά κεξίδηα αγνξάο άλσ ηνπ 50%
ζπληζηνχλ ηζρπξή έλδεημε χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο. Δπίζεο, ε λνκνινγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ αλαθέξεη φηη, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, έλα κεξίδην
αγνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ζπληζηά ηεθκήξην χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο (ΗΑ),
ζπλεπψο ην βάξνο απφδεημεο αλήθεη ζηνλ ελ ιφγσ πάξνρν ν νπνίνο νθείιεη λα
απνδείμεη φηη δελ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξντφλησλ (βι.
AKZO Chemie Bv v. Commission, Hoffman-La Roche AG v. Commission). Έλαο
πάξνρνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα θξηζεί φηη θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε
(θαη ζπλεπψο ΗΑ) εάλ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κεηαμχ 40% θαη 50%,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεξηδίσλ αγνξάο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 40% (United Brands
v. Commission).
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps έρεη
παξακείλεη πςειφ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Σν κεξίδην 96% ηνπ ΟΣΔ ην 2007
κεηψζεθε κφιηο ζε 94% ηνλ Ηαλνπάξην 2011. Τπάξρνπλ θάπνηνη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη
ΜΓ ιηαληθήο κε έλα κηθξφ ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο 6 % (Πίλαθαο 22).
Πίλαθαο 22:

Μεξίδηα αγνξάο (%) γηα κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο κε βάζε ην ζπλνιηθό

αξηζκό θπθισκάησλ έσο θαη 2 Mbps, Ιαλνπάξηνο 2007 – Ιαλνπάξηνο 2011
01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

OTE

96%

98%

96%

95%

94%

Άιινη

4%

2%

4%

5%

6%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

Πεγή: EETT

3.3.3 Φξαγκνί εηζφδνπ, επέθηαζεο θαη δπλεηηθφο αληαγσληζκφο
Ζ απεηιή ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ απνδπλακψλεηαη φηαλ ππάξρνπλ θξαγκνί
εηζφδνπ θαη επέθηαζεο. Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη ε πηζαλφηεηα εηζφδνπ απφ λένπο παίθηεο
είλαη κηθξή.
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ θαη απφ ηνλ έιεγρν ππνδνκήο πνπ δελ
αλαπαξάγεηαη εχθνια κεηψλνληαη απφ ηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ ΜΓ ρνλδξηθήο, αιιά
παξακέλνπλ άιινη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ιηαληθή
αγνξά ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο.
Ζ ιηαληθή αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη (βι.
Πίλαθαο 1). Δπίζεο, ην θφζηνο κεηαζηξνθήο πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ
Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ λα απνθηήζνπλ λένπο πειάηεο. Οη δχν απηνί παξάγνληεο
δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο ΜΓ
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ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο (ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ) θαη νη Δλαιιαθηηθνί
Πάξνρνη θαίλεηαη λα δηζηάδνπλ λα εηζέιζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ
αγνξά.
Ο ΟΣΔ έρεη επίζεο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εδξαησκέλε
θήκε θαη νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπ, πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ είζνδν Δλαιιαθηηθψλ
Παξφρσλ ζηελ αγνξά. Σν πεδίν πνπ δηαζέηνπλ νη λενεηζεξρφκελνη γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηηκνιφγεζε σο αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή, είλαη πεξηνξηζκέλν κε
αλαθνξά θαη ζηελ αμία ηεο αγνξάο. Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θξαγκνί κεηαζηξνθήο. Παξαδείγκαηα θφζηνπο πνπ επηβαξχλνπλ
έλαλ αγνξαζηή ΜΓ ιφγσ κεηαζηξνθήο ζε άιιν πξνκεζεπηή, πεξηιακβάλνπλ ξήηξεο γηα
κε ηήξεζε καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ, αξρηθά ηέιε ζχλδεζεο, ρξφλν/πξνζπάζεηα πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή, πηζαλή δηαθνπή ππεξεζίαο θιπ. Ζ ηηκνινγηαθή δηάξζξσζε
ππεξεζηψλ ΜΓ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο αξρηθέο ρξεψζεηο ζχλδεζεο θαη
ρακειφηεξεο ρξεψζεηο κίζζσζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε δηάξζξσζε απηή αλαπαξάγεηαη ζην
επίπεδν ρνλδξηθήο, νη Δλαιιαθηηθνί Πάξνρνη πηέδνληαη λα πηνζεηήζνπλ κηα ηηκνινγηαθή
δηάξζξσζε πνπ δελ δηαθέξεη. Δπίζεο, ε πιήξε θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ κπνξεί λα
ζπλδεζεί κε ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο θξαγκφο
κεηαζηξνθήο. Απηφ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
πειάηεο φηαλ πξνκεζεχνληαη ΜΓ ιηαληθήο απφ έλα θνξέα πνπ δελ ειέγρεη ην
ππνθείκελν δίθηπν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππάξρνπλ, αλαπφθεπθηα, πηζαλέο
δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ζηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ.

3.3.4 Απνπζία ή χπαξμε κηθξήο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο
Δάλ έλαο πάξνρνο αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ είλαη δπλεηηθά θαηαρξεζηηθέο, νη πειάηεο
κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ελάληηα ζε ηέηνηεο
πξαθηηθέο. Όηαλ νη αγνξαζηέο είλαη κεγάινη θαη ηζρπξνί κπνξνχλ πξαθηηθά λα
αληηδξάζνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ ηηκψλ απφ ηνπο πσιεηέο. Ζ
αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα (εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) λα ζηξαθνχλ ζε αμηφπηζηεο
ελαιιαθηηθέο (π.ρ. λα κελ αγνξάζνπλ ή λα αιιάμνπλ πξνκεζεπηή) σο αληίδξαζε ζε κηα
πξαγκαηηθή αχμεζε ηηκψλ ή ζε απεηιή αχμεζεο ηηκψλ. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε
εμέηαζε ηεο αγνξάο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ην πςειφ κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ππνδεηθλχεη φηη
νη ελαιιαθηηθέο ησλ αγνξαζηψλ, πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα
αζθήζνπλ αγνξαζηηθή ηζρχ, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη νη θξαγκνί κεηαζηξνθήο πνπ
αλαιχζεθαλ αλσηέξσ εληζρχνπλ ηελ άπνςε απηή. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ
ηηκνινγεί ηηο ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο ζε εζληθή βάζε, ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηνπο πειάηεο ηνπ, αθφκα θαη ζηηο πεξηνρέο
ζηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη δπλεηηθφ αληαγσληζκφ. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ δελ πηζηεχεη φηη
θάπνηνο αγνξαζηήο ή νκάδα αγνξαζηψλ έρεη επαξθή αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ
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πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκίζεη ηελ ππεξβνιηθή ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηε ζρεηηθά αγνξά
πξντφλησλ.

3.3.5 πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή ζέζε φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΗΑ ζηε ιηαληθή αγνξά ππεξεζηψλ
ΜΓ έσο θαη 2 Mbps, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ θαη ζηάζηκνπ κεξηδίνπ αγνξάο άλσ ηνπ
90%, ηεο χπαξμεο πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ/επέθηαζεο/κεηαζηξνθήο θαη ηεο
απνπζίαο δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηεο απνπζίαο αληηζηαζκηζηηθήο
αγνξαζηηθήο ηζρχνο

3.4

Καλνληζηηθέο Υπνρξεώζεηο

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ ηνπ Δπξσπατθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ν απιφο θαζνξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο έρνπζαο ΗΑ ζε κηα
αγνξά, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπλάδεη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 16 (4) ηεο
Οδεγίαο Πιαίζην. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 37 (1) ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ε
ΔΔΣΣ θαιείηαη λα επηβάιεη ηνπιάρηζηνλ κία θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ζηελ επηρείξεζε
πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη θαηέρεη ΗΑ ζε κηα αγνξά πνπ ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο.

3.4.1 Πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ
Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ΜΓ ιηαληθήο αθνξνχλ
θπξίσο ηελ ππεξβνιηθή ή ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε θαη πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη έλαο πάξνρνο κε ΗΑ κπνξεί λα αθνινπζήζεη πξαθηηθέο
παξεκπφδηζεο εηζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη ή λα εληζρχζεη θξαγκνχο εηζφδνπ θαη
επέθηαζεο ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηε ΗΑ έλαληη πηζαλψλ ή πξαγκαηηθψλ
λενεηζεξρφκελσλ. Δλδεηθηηθά, ν ΟΣΔ κπνξεί λα επηδηψμεη λα απμήζεη ην θφζηνο
κεηαζηξνθήο ησλ πειαηψλ ζηε ιηαληθή αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Απηφ ζα
κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ λενεηζεξρφκελσλ.
Ζ ηζρχο ζηελ αγνξά δπλεηηθά επηηξέπεη ζε έλαλ πάξνρν κε ΗΑ λα δηαηεξεί ηηκέο πνπ
είλαη πςειφηεξεο απηψλ πνπ ζα εθαξκφδνληαλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά
(θαηαρξεζηηθή πξαθηηθή) ή ελαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή ιεζηξηθψλ
ηηκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμσζήζεη ηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ αγνξά κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ησλ ηηκψλ κεηαγελέζηεξα.
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Σέινο, έλαο πάξνρνο κε ΗΑ ζηε ιηαληθή αγνξά ΜΓ ζα κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε
δηαθξίζεηο κεηαμχ πειαηψλ κε αλαθνξά ζηελ ηηκή θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο.

3.4.2 Γηαζέζηκεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
Σν Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία ηνπ 2002 νξίδεη ηηο δηαζέζηκεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ξπζκηζηηθφ έιεγρν ηεο ειάρηζηεο δέζκεο κηζζσκέλσλ
γξακκψλ, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε αγνξάο φηη έλαο πάξνρνο θαηέρεη ΗΑ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε Αλαζεσξεκέλε Σύζηαζε δελ πεξηιακβάλεη πιένλ ηε ιηαληθή
αγνξά κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps. Σα Κξάηε Μέιε κπνξνχλ σζηφζν λα
εμαθνινπζήζνπλ λα επηβάινπλ θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε απηή ηελ αγνξά ιηαληθήο
εάλ θξηζεί φηη ρξήδεη ex ante ξχζκηζεο. Οη ππνρξεψζεηο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ,
ππνρξεψζεηο κε επηβνιήο ππεξβνιηθψλ ή ιεζηξηθψλ ηηκψλ, κε αζέκηηεο πξνηίκεζεο
πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (ακεξνιεςίαο) ή αδηθαηνιφγεηεο ζχδεπμεο
ππεξεζηψλ. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη ειέγρνπο ηηκψλ ζε έλαλ πάξνρν κε ΗΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηηκψλ ζην θφζηνο. Ζ
ΔΔΣΣ ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη, φηαλ κηα επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε
ιηαληθψλ ηηκψλ ή άιινπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ηηκψλ, εθαξκφδνληαη ηα απαξαίηεηα θαη
θαηάιιεια θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο δχλαληαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηε κνξθή θαη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί.

3.4.3 Καηεπζχλζεηο θαηά ηελ επηινγή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ιάβεη ππφςε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (ηελ
πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ).
Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ εληνπίδεηαη θαη λα είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο.

3.4.4 Τθηζηάκελε ξχζκηζε
Σν 2006, ε ΔΔΣΣ θαζφξηζε ηελ ΟΣΔ Α.Δ. σο έρνπζα ΗΑ ζηε ιηαληθή αγνξά
κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη 2 Mbps.
Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/B/13.11.06) ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκό ησλ ιηαληθώλ αγνξώλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ, ηνλ θαζνξηζκό επηρεηξήζεσλ κε
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Σεκαληηθή Θζρύ ζηελ Αγνξά θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ε ΔΔΣΣ
επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:
Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο, ππφ ηε κνξθή πξνεγνχκελεο θνηλνπνίεζεο θαη
δεκνζίεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηηκψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο
(δηαδηθαζία παξαγγειίαο, ρξφλνο παξάδνζεο, ζπκβαηηθή δηάξθεηα, ρξφλνο
απνθαηάζηαζεο, δηαδηθαζίεο πηζηψζεσλ),
Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο,
Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο, θαη
Έιεγρνο ηηκψλ θαη ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα
δηαζθαιίζνπλ φηη νη ιηαληθέο ηηκέο ηνπ ΟΣΔ αληαλαθινχλ κε αθξίβεηα ην θφζηνο
ηνπ (κε βάζε ην FDC-CCA).

3.4.5 Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Ζ εμέηαζε ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ αλαιχεηαη
θαησηέξσ αλαθνξηθά κε ηα εμήο
Ακεξνιεςία
Γηαθάλεηα
Έιεγρνο ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζε
Λνγηζηηθφο δηαρσξηζκφο.

3.4.5.1 Οη ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο
Ζ ΔΔΣΣ αξρηθά πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ίδηνπο φξνπο ζε νκνεηδήο πεξηζηάζεηο
θαηά ηελ παξνρή κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. Πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξίμεη ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο ηε δηαηήξεζε ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα δεκνζηεχζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηηκέο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbps.
Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα θπζηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
θαζψο θαη ιεπηνκεξείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο απφδνζεο, πνπ
εθαξκφδνληαη ζην ζεκείν απφιεμεο ηνπ δηθηχνπ.
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Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εθάπαμ ηέιε
ζχλδεζεο, ηηο πεξηνδηθέο ρξεψζεηο κίζζσζεο θαη άιιεο ρξεψζεηο. Όπνπ ε ηηκνιφγεζε
δηαθνξνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ζαθψο ε δηαθνξνπνίεζε.
Ζ ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα δεκνζηεχεη ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο παξνρήο, ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγγειηνιεςίαο.
Σελ ηππηθή πεξίνδν παξάδνζεο, πνπ είλαη ε πεξίνδνο (απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
ν ρξήζηεο ππνβάιεη κηα πιήξε αίηεζε γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο) ζηνλ νπνίν ην 95% φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο παξαδφζεθαλ ζηνπο πειάηεο.
Ζ πεξίνδνο απηή ζα νξηζηεί κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο
ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πξφζθαηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εχινγεο δηάξθεηαο. Ο ππνινγηζκφο δελ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπνπ δεηήζεθε κεγαιχηεξνο ρξφλνο παξάδνζεο απφ
ηνπο ρξήζηεο.
Ζ ζπκβαηηθή πεξίνδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν πνπ γεληθά νξίδεηαη
ζηε ζχκβαζε θαη ηελ ειάρηζηε ζπκβαηηθή πεξίνδν πνπ ππνρξενχηαη λα
απνδερζεί ν ρξήζηεο.
Τελ ηππηθή πεξίνδν απνθαηάζηαζεο, πνπ είλαη ε πεξίνδνο (απφ ηε ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία δίλεηαη έλα κήλπκα βιάβεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΟΣΔ) έσο ηε
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 80% φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο
ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο έρνπλ απνθαηαζηαζεί, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, έρνπλ
ελεκεξσζεί γηα ηε ιεηηνπξγία νη ρξήζηεο. Όηαλ πξνζθέξνληαη δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο απνθαηάζηαζεο γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη νη δηαθνξεηηθνί ηππηθνί ρξφλνη
απνθαηάζηαζεο.
Σπρφλ δηαδηθαζίεο απνδεκηψζεσλ.

3.4.5.2 Οη ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 406/33/11.10.06 (ΦΕΚ 1660/B/13.11.06), ν ΟΣΔ
ππέρεη ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ησλ ηηκψλ ιηαληθψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ έσο θαη
2 Mbs. Ζ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο παξέρεη έλαλ πεξηνξηζκφ πνπ ζα απνηξέςεη ηνλ
πάξνρν κε ΗΑ απφ ηε ρξέσζε ππεξβνιηθψλ ηηκψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη
επίζεο ζα βνεζήζεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν πάξνρνο κε ΗΑ δελ απνπεηξάηαη λα
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πεξηνξίζεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ρξεψλνληαο κε εχινγεο ρακειέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα
βιάςνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.
Ζ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα ηηο κηζζσκέλεο γξακκέο ιηαληθήο είλαη ην
κνληέιν Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (FDC), πνπ ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην
Σξέρνλ Κφζηνο (FDC–CCA). Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε απηή ηνπ
ΟΣΔ θαη λα εηζάγεη ηελ θνζηνζηξέθεηα κε βάζε ην FDC-CCA γηα ηηο ππεξεζίεο Ethernet.
Όηαλ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή θνζηνινγηθά ζηνηρεία έγθαηξα (έλα κήλα
κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε), ε
ΔΔΣΣ, κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο γηα εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζα
κπνξεί λα νξίδεη ηηκέο γηα ιηαληθέο ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζε επίπεδν
πνπ δελ νδεγεί ζε ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ θέξδνπο.
Ζ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο γηα ιηαληθέο ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο, ζα
εμαθνινπζήζεη λα εξκελεχεηαη κε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ ηξφπν απφ ηελ θνζηνζηξέθεηα
ζε επίπεδν ρνλδξηθήο (γηα ηεξκαηηθά θαη δεπθηηθά ηκήκαηα), φπνπ εξκελεχεηαη σο
ηηκνιφγεζε βάζε LRAIC – CCA, φπσο νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξάιιειεο αλαιχζεηο
ησλ αγνξψλ ρνλδξηθήο. Απηή ε δηαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε αληαλαθιάηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ζηε ιηαληθή ζα πξέπεη λα
εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη σο έλα κέζν απνηξνπήο ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο γηα
επηκέξνπο ππεξεζίεο.
Ζ κεζνδνινγία ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιφγεζεο νξίζηεθε κε ηελ Απφθαζε ηεο EETT
482/051/26-05-2008 κε αληηθείκελν “Μεζνδνινγίεο θνζηνιόγεζεο / ινγηζηηθνύ
δηαρσξηζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη
ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ ζηηο ππό ξύζκηζε αγνξέο
ηειεπηθνηλσληώλ”. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε
βάζε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ζηε ιηαληθή αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο (δει. νη ίδηεο
κεζνδνινγίεο ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ΜΓ ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο
πνπ παξέρνληαη κέζσ ηερλνινγίαο Ethernet).

3.4.5.3 Ζ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο λα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ. Ο ζθνπφο επηβνιήο κηαο ππνρξέσζεο ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ
δηαρσξηζκφ είλαη ε παξνρή ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο απφ ηα ζηνηρεία
πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
ΟΣΔ, κε ζηφρν λα αληαλαθιάηαη, κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζέγγηζε, ε απφδνζή ηνπ
ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbit/s ζαλ απηή λα ζπληζηνχζε κηα
μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ κφλε ηεο. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηα απνηξαπεί ε
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δηάθξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ ππέξ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ή
ζλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ θαη λα απνηξαπεί αζέκηηε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.
Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ νξίζηεθε κε ηελ
Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 κε αληηθείκελν “Μεζνδνινγίεο θνζηνιόγεζεο /
ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ ειέγρνπ ηηκώλ,
θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ ζηηο ππό
ξύζκηζε αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ”. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ
επηβιεζεί κε βάζε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ζηε ιηαληθή αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ρακειήο
ρσξεηηθφηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο. πλεπψο πξνηείλεηαη ε
εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο Ethernet.
Σύλνςε Πξνηεηλόκελσλ Καλνληζηηθώλ Υπνρξεώζεσλ

Πξνηεηλόκελε
ππνρξέσζε

ΜΓ ιηαληθήο
ρσξεηηθόηεηαο έσο θαη
2 Mbps

ΜΓ ιηαληθήο
ρσξεηηθόηεηαο
κεγαιύηεξεο από
2 Mbps

Ακεξνιεςίαο



Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ



Γηαθάλεηαο



Διέγρνπ Σηκψλ +
Κνζηνιφγεζεο

FDC - CCA

Γε ρξήδεη ex ante
ξχζκηζεο
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Παξάξηεκα A: Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο
Καησηέξσ αλαθέξεηαη ε ιίζηα κε ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
ηνπ ΟΣΔ γηα ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο.
I. Όξνη πξφζβαζεο
1. ηνηρεία δηθηχνπ ζηα νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε, πνπ θαιχπηνπλ ηδίσο
ηηο αθφινπζεο ΜΓ ρνλδξηθήο:
Αλαινγηθά ηεξκαηηθά ηκήκαηα
ζπλδεδεκέλα απφ άθξν ζε άθξν),

(Αλαινγηθά

θπθιψκαηα

Σεξκαηηθά ηκήκαηα,
Εεπθηηθά ηκήκαηα,
πλδεδεκέλα θπθιψκαηα (Σεξκαηηθά – Εεπθηηθά κε ηελ ίδηα
ρσξεηηθφηεηα),
Σκεκαηηθά Κπθιψκαηα (ΣΚ),
πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο,
πλδέζεηο Μεηάδνζεο θαη
Φεθηαθά Κπθιψκαηα πλδεδεκέλα απφ Άθξν ζε Άθξν (Pointto-Point)
2. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο
(γεσγξαθηθήο ή/θαη ηεξαξρηθήο θχζεο) ησλ θέληξσλ θπζηθήο
πξφζβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ δηαζεζηκφηεηαο
(γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ζε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή δηθηχνπ, ηερληθά
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ, π.ρ. απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο
Παξφρνπο, φηαλ νη φξνη δηαζεζηκφηεηαο δηαθέξνπλ απφ ηε κία θαηεγνξία
ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ άιιε).
3. Σερληθνί φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα (α) θαη (β),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φξσλ δηακφξθσζεο (ηερληθά δεηήκαηα πνπ
πξέπεη λα θαιπθζνχλ γηα λα δηαηεζνχλ ππεξεζίεο ΜΓ ρνλδξηθήο ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο).
4. Γηαδηθαζίεο
παξαγγειηνιεςίαο,
κεηάβαζεο,
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, πεξηνξηζκνί ρξήζεο.

παξνρήο

II. Υπεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηα (1) - (3)

θαη
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1. Δπηινγέο ζπλεγθαηάζηζεο ζηα θέληξα πνπ αλαθέξνληαη ππφ I.
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, θαη, φπνπ είλαη
θαηάιιειε, απνκαθξπζκέλεο θαη εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο).
2. Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ: πεξηνξηζκνί, εάλ ππάξρνπλ, ζρεηηθά κε ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνο.
3. Εεηήκαηα αζθάιεηαο: Μέηξα πνπ επηβάιινληαη απφ θνηλνπνηεκέλνπο
θνξείο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ζέζεψλ ηνπο.
4. Όξνη πξφζβαζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ αληαγσληζηψλ.
5. Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο.
6. Καλφλεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ φηαλ ν ρψξνο ζπλεγθαηάζηαζεο
είλαη πεξηνξηζκέλνο.
7. Πξνυπνζέζεηο γηα έιεγρν απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρψξσλ ζηνπο
νπνίνπο δηαηίζεηαη ζπλεγθαηάζηαζε ή ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο δελ
παξέρεηαη ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο.
III. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Οη φξνη πξφζβαζεο ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, ζηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ή βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα γηα πξν-παξαγγειίεο,
παξνρή, ζπληήξεζε, αηηήκαηα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ηηκνιφγεζε.
IV. Όξνη παξνρήο
1. Υξφλνο απάληεζεο ζε αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επθνιηψλ,
βαζηθέο ζπκθσλίεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
παξάδνζεο θαη απνθαηάζηαζεο ππεξεζηψλ θαη πξνβιέςεσλ),
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο ζε θαλνληθφ επίπεδν
ππεξεζίεο θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ππεξεζίαο.
2. Σππηθνί φξνη ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ απαηηείηαη,
απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
πξνζεζκηψλ.
3. Σηκέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο γηα θάζε πξναλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ,
ιεηηνπξγία θαη επθνιία.
V. Δνθηκέο
Πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα.
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Παξάξηεκα B: Εξσηήζεηο δηαβνύιεπζεο
Οξηζκόο αγνξάο – Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο
Δξ. 1)
πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο άζθεζεο νξηζκνχ ηεο
αγνξάο;
Δξ. 2) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη γεσγξαθηθέο αγνξέο
ηεξκαηηθψλ ηκεκάησλ θαη δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο είλαη εζληθέο;

Αλάιπζε αγνξάο – Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο
Δξ. 3) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα
ζηελ αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο ζηελ Διιάδα;
Δξ. 4) πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ
αγνξά δεπθηηθψλ ηκεκάησλ ΜΓ ρνλδξηθήο θαη ζηηο αγνξέο ηεξκαηηθψλ
ηκεκάησλ ΜΓ έσο θαη 2 Mbps θαη άλσ ησλ 2 Mbps;
Δξ. 5) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε
ησλ αγνξψλ;

Καλνληζηηθέο Υπνρξεώζεηο – Αγνξέο ΜΓ ρνλδξηθήο
Δξ. 6) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΣΣ φηη ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ
πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ, είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή;
Δξ. 7)

πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ
ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο;

Δξ. 8)

πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί
ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο;

Δξ. 9)

πκθσλείηε κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο πνπ
πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ λα εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο;

Δξ. 10) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνλ
ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ινγηζηηθή δηαρσξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ΜΓ ρνλδξηθήο;

Οξηζκόο αγνξάο – Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps
Δξ. 11) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ άζθεζε νξηζκνχ ηεο
αγνξάο;
Δξ. 12) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ε γεσγξαθηθή αγνξά γηα
ππεξεζίεο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps είλαη εζληθή;
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Αλάιπζε αγνξάο – Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps
Δξ. 13) πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη ηα ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη
γηα ηηο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps ζηελ Διιάδα;
Δξ. 14) πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ
αγνξά ππεξεζηψλ ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;
Δξ. 15) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε
ηεο αγνξάο ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;

Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ΟΤΕ σο παξόρνπ πνπ θαζνξίζηεθε κε ΣΙΑ
– Αγνξά ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps
Δξ. 16) πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο
ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΜΓ ιηαληθήο έσο θαη 2 Mbps;
Δξ. 17) πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο θαζψο θαη
φηη ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ζα πξέπεη λα βαζηδεηαη ζηε κεζνδνινγία
FDC/CCA;
Δξ. 18) πκθσλείηε φηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ είλαη
αλαγθαία θαη αλαινγηθή;
Παξαθαινύκε όπσο αλαπηύμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.

