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1 Εηζαγσγή 

1.1 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

1.1.1 Κοηλοηηθή Νοκοζεζία
1
 

Η 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)
2
, 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 αξρηθή έθδνζε ηεο νπνίαο κε αξηζκφ 2003/311/ΔK
3
, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ‟ 

αξηζκφλ 2007/879/EK
4
 ε νπνία θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ παξνχζα αλάιπζε),  θαζψο θαη ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Αγνξάο θαη ηελ 

Δθηίκεζε εκαληηθήο Ιζρχνο  ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην δηθηχσλ θαη 

                                                 

1 Aλαθνξέο ζην παξφλ θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη Κνηλνπνίεζεο γίλνληαη ζε δηαηάμεηο θαη άξζξα ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Γηθαίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ην νπνίν ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα 

αληαλαθινχλ ηηο δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ πηνζέηεζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2009 

ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ην νπνίν πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία κέρξη ηηο 26 Μαΐνπ 2011, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2009/140/29. 

2 Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 108/33, 24.4.2002)  

3 χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003 γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα 

θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (EE L 114/45, E(2003/311/ΔΚ), 8.5.2003 

4 χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 αλαθνξηθά κε ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα 

θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (EE L 344/65, (2007/879/ΔΚ), 28.12.2007 
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ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (πνπ πηνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15(2) ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην, εθεμήο νη «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο»)
5
.  

χκθσλα κε ην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Οδεγία Πιαίζην «1. Τν ηαρύηεξν δπλαηό κεηά ηελ 

έθδνζε ή νηαδήπνηε ελεκέξσζε ηεο Σύζηαζεο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ 

αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ αγνξώλ, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Τα 

θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ε αλάιπζε απηή δηεμάγεηαη, όπνπ απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

εζληθέο αξρέο γηα ηνλ αληαγσληζκό».  

Καη‟ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (σο άλσ) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 21 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, εμεδφζε 

ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 (σο άλσ), εθεμήο ε «χζηαζε», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηδίσο ην άξζξν 1 απηήο, νξίδεηαη φηη: «Καηά ηνλ θαζνξηζκό ζρεηηθώλ 

αγνξώλ θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο 

Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αλαιύνπλ ηηο αγνξέο πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ζύζηαζεο». 

Η δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη δηθηχσλ κε απφξξνηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα «ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ» απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο 

ελαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθψλ 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
6.

 

χκθσλα κε ηε χζηαζε
7
, «αθεηεξία πξνζδηνξηζκνύ αγνξώλ απνηειεί ν θαζνξηζκόο αγνξώλ 

ιηαληθήο ζε κηα κειινληηθή πξννπηηθή, κε ζπλεθηίκεζε ηεο δπλαηόηεηαο ππνθαηάζηαζεο από 

πιεπξάο δήηεζεο θαη από πιεπξάο πξνζθνξάο. Από ηε ζηηγκή  πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί αγνξέο 

ιηαληθήο, ελδείθλπηαη ελ ζπλερεία ν πξνζδηνξηζκόο ζρεηηθώλ αγνξώλ ρνλδξηθήο. Εάλ ε αγνξά 

ζηα θαηάληε εθνδηάδεηαη από κία ή πεξηζζόηεξεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, ελδέρεηαη λα 

                                                 

5 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά 

βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(2002/C 165/03) 

6 Βι., παξαδείγκαηνο ράξηλ, Τπφζεζε Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηνλ νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ (“Η Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ ”), ΔΔ 1997 C 372/3, θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 

7 εκείν 4 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 
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κελ ππάξμεη (εκπνξηθή) αγνξά ειιείςεη θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε αγνξά 

δηθαηνινγεί πξνζδηνξηζκό, ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί ε ζύζηαζε πιαζκαηηθήο αγνξάο 

ρνλδξηθήο ζηα αλάληε. […]».  

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε
8
, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ επηδέρνληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ελδείθλπηαη ε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

− Η παξνπζία πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ (δηαζξσηηθνχ, λνκηθνχ ή 

ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα), 

− Η δνκή ηεο αγνξάο λα κελ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζην 

ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα θαη 

− Η εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ λα κελ επαξθεί αθεαπηήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο χζηαζεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ αλσηέξσ ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα αγνξέο πνπ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζην Παξάξηεκα (σο άλσ) ηεο χζηαζεο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ θαηά πφζν πιεξνχληαη ηα ηξία απηά θξηηήξηα ζηελ εθάζηνηε αγνξά.
9
 

 

1.1.2 Εζληθή Νοκοζεζία – Η δηαδηθαζία ηες ΕΕΣΣ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζηνηρείσλ ρξεζηψλ θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

 

i. Ννκνζεηηθφ πιαίζην  

Η ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3431/2006 (εθεμήο ν "Νφκνο"), „Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Άιιεο 

Γηαηάμεηο‟, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2006. Ο Νφκνο κεηαθέξεη ζηελ 

                                                 

8 ζεκείν 5 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 

9 ζεκείν 17 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 
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Διιεληθή λνκνζεζία ηε δέζκε Οδεγηψλ ηεο ΔΚ ηνπ 2002 (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 ΙΑ θαη ηελ επηβνιή 

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 (η) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε (ηβ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 17 ηνπ ηδίνπ,  παξέρνπλ ζηελ 

ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια Κξάηε 

Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φζν θαη ζε 

Δζληθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο σο άλσ Οδεγίαο. 

Σν Άξζξν 12 παξ.1 (ηζη) 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 ΙΑ (άξζξν 64 παξ.1, εδ.(ζη)). 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(ζη) ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην 

δίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθνπλ 

ζηελ ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο 
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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 ησλ ζηα γξαθεία θαη 

ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 35 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 36 παξ. 1  ηνπ Ν. 3431/2006: «35. 3. Η 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκό ησλ ζρεηηθώλ αγνξώλ, ηε δηελέξγεηα 

αλάιπζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνύ, ηνλ νξηζκό επηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρύ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθώλ εηδηθώλ θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ, 

δηελεξγείηαη από ηελ Ε.Ε.Τ.Τ. αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα 

δύν ρξόληα από ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνύκελεο αλάιπζεο». «36. 1. Με απόθαζε ηεο Ε.Ε.Τ.Τ., ε 

νπνία εθδίδεηαη εληόο έηνπο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, νξίδνληαη νη ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ 

θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ ηνκέα 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο 

ζρεηηθέο Σπζηάζεηο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, θαζώο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ.» 

ii. Δηαδηθαζία 

H EETT, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε 

δηαβνχιεπζε πξηλ απφ ηε ιήςε κέηξσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ζρεηηθή αγνξά 

δίλνληαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην 

πξνηεηλφκελν κέηξν εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Δπίζεο, εάλ ε ΔΔΣΣ, κεηά ηε δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπεη ην Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006, 

ζθνπεχεη λα ιάβεη θάπνην κέηξν ην νπνίν εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Άξζξσλ 36 ή 37 

ή 42 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 θαη ην ελ ιφγσ κέηξν ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην εκπφξην 

κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ, θνηλνπνηεί θαη ζέηεη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνξξήηνπ, ζρέδην αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο (ρέδην Μέηξσλ) ζηε δηάζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ (ΔΡΑ) ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ
10

.  

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη άιιεο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο δχλαληαη λα ζηείινπλ 

ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζηελ ΔΔΣΣ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφο κήλα απφ 

ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαιχεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη 

κεηαθέξεη ηελ άπνςή ηεο ζηελ ΔΔΣΣ, δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο. Η 

                                                 

10 άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ λ. 3431/2006 
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ΔΔΣΣ είλαη 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 

 εάλ δηαπηζησζεί φηη κηα επηρείξεζε δηαζέηεη ή φρη ΙΑ (αηνκηθά είηε απφ θνηλνχ κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 ή 2 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3431/2006 θαη 

απηφ ζα επεξέαδε ην εκπφξην κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ 

θαη παξάιιεια ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ) έρεη δειψζεη ζηελ ΔΔΣΣ 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 ηδίσο φζνλ αθνξά  ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Ν. 3431/2006, ην ρέδην Μέηξσλ απηφ  δελ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί γηα δχν κήλεο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο
11

, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα 

θαιέζεη ηελ ΔΔΣΣ κε εηδηθέο πξνηάζεηο ηεο λα ηξνπνπνηήζεη ή κεηά απφ ιεπηνκεξή θαη 

αληηθεηκεληθή αλάιπζε λα απνζχξεη ην ζρέδην ηεο απφθαζεο (πξνηαζέλ ρέδην Μέηξσλ).  

 

1.2 Αληηθείκελν Εμέηαζεο 

1.2.1 Πρώηος γύρος αλάισζες  

ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, αθνχ έιαβε ππφςε ηε χζηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη  ζπγθεθξηκέλα ηηο ιηαληθέο αγνξέο: 

 Πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο (αγνξά 

ππ‟ αξ. 1) 

 Πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα κε νηθηαθνχο 

πειάηεο(αγνξά ππ‟ αξ. 2). 

εμέδσζε ηηο ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/2006 (δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 1873, ηελ 28ε-12-2006) θαη ΑΠ ΔΔΣΣ 425/094/2007 

                                                 

11 ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεληαία πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3431/2006. 
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(δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 483, ηελ 5ε-4-

2007). 

(i) ΑΠ ΕΕΣΣ 411/017/2006 

ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/2006 ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη ησλ εζληθψλ 

ζπλζεθψλ, ππάξρεη κηα δηαθξηηή αγνξά γηα ηε ιηαληθή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA-ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο. 

ην πιαίζην ηεο αλάιπζήο ηεο, κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζή ηεο, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε σο άλσ αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη φηη  ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο 

ΟΣΔ) ζα πξέπεη λα νξηζζεί σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηε ιηαληθή 

αγνξά πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA-

ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

απνπζία απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ πξφηεηλε 

φπσο επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.5 ηεο παξνχζαο Κνηλνπνίεζεο.   

(ii) ΑΠ ΕΕΣΣ 425/094/2007  

ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 425/094/2007 ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη ησλ εζληθψλ 

ζπλζεθψλ, πθίζηαηαη κία δηαθξηηή εζληθή αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν απφ ζηαζεξή ζέζε κέζσ ζπλδέζεσλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (Primary 

Rate Access ISDN). 

ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ επηκέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ σο άλσ ζρεηηθή 

αγνξά, ε ΔΔΣΣ, κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζή ηεο, φξηζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδαο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.)» σο επηρείξεζε κε ζεκαληηθή 

ηζρχ θαη πξφηεηλε φπσο ηεο επηβιεζεί κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.5 ηεο παξνχζαο Κνηλνπνίεζεο. 

 

1.2.2 ηότος θαη εύρος ηες Κοηλοποίεζες/Δεκόζηας Δηαβούιεσζες 

Η αξρηθή χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο φξηδε ηηο εμήο δχν ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ 

ιηαληθήο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξνχζα εμέηαζε: 
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 πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο πειάηεο. 

 πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε γηα κε νηθηαθνχο πειάηεο 

ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηεο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο, νη αλσηέξσ αγνξέο 

αληηθαζίζηαληαη απφ κία αγνξά, ζπγθεθξηκέλα ηελ ιηαληθή αγνξά: 

 Πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. 

 

1.3 Δνκή ηνπ Κεηκέλνπ ηεο Δηαβνχιεπζεο 

Η Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ Γηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο 

δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο  ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο. 

Η Δλφηεηα 3 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ Γηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηνλ αξρηθφ νξηζκφ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη γεσγξαθηθψλ αγνξψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

πειάηεο.  

Η Δλφηεηα 4 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ Γηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ είλαη απνηειεζκαηηθά αληαγσληζηηθή (δει., αλάιπζε 

αγνξάο), θαη απφ ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ ειέγρνπ απηνχ.  

Η Δλφηεηα 5 παξνπζηάδεη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνπο παξφρνπο πνπ νξίδνληαη σο έρνληεο ΙΑ, ή λα δηαηεξεζνχλ, 

εθφζνλ έρνπλ ήδε επηβιεζεί ζε πξνεγνχκελν γχξν αλάιπζεο αγνξψλ. 

Η Δλφηεηα 6 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηηο εξσηήζεηο ηεο 

Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηηο Δλφηεηεο 3, 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο Γηαβνχιεπζεο.  

ην Παξάξηεκα I παξνπζηάδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα 

ΦΕΓ. 
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1.4 Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 

Όιεο νη παξαηεξήζεηο επί ηεο Γηαβνχιεπζεο απηήο είλαη εππξφζδεθηεο. Ωζηφζν, 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 ζηελ ελφηεηα «Δξσηήζεηο Γηαβνχιεπζεο».  

Η παξνχζα δηαβνχιεπζε εθθηλεί ηελ Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ 2011 θαη ζα δηαξθέζεη  έσο 

ηελ Δεπηέξα, 20 Ινπλίνπ 2011. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο γξαπηψο θαη επψλπκα ζηε δηεχζπλζε ηεο ΔΔΣΣ (Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 

15125 – Μαξνχζη Αζήλα) θαζψο θαη ειεθηξνληθά (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) ζηε δηεχζπλζε 

market.analysis@eett.gr, κέρξη θαη ηελ Δεπηέξα, 20 Ινπλίνπ 2011, ψξα 16:30.  

Η 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. Η ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο απζηεξά 

εκπηζηεπηηθέο. 
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2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ειιεληθήο αγνξάο ζηαζεξήο πξφζβαζεο 

2.1 Εηζαγσγή 

Η ππεξεζία ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν παξέρεηαη ζηελ 

Διιάδα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Μέζσ γξακκψλ PSTN, νη νπνίεο παξέρνπλ έλα θαλάιη θσλήο ή/θαη δεδνκέλσλ. 

Απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε κνξθή πξφζβαζεο πνπ ήηαλ αξρηθά ζρεδηαζκέλε γηα θίλεζε 

θσλήο, αιιά κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ fax θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ modem κε 

ηαρχηεηεο έσο θαη 56 Kbps.  

 Μέζσ ςεθηαθψλ γξακκψλ ISDN κε ηηο εμήο κνξθέο: 

o Basic Rate Access (εθεμήο 'BRA') – ε νπνία ππνζηεξίδεη δχν (2) θαλάιηα γηα 

ρξήζε θσλήο ή/θαη δεδνκέλσλ, θαη 

o Primary Rate Access (εθεμήο 'PRA') –ε νπνία ππνζηεξίδεη ηξηάληα (30) 

θαλάιηα γηα ρξήζε θσλήο ή δεδνκέλσλ. 

 Μέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηερλνινγία Internet Protocol (εθεμήο ΙP) 

θαη παξέρνπλ  πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, 

ηφζν ε γξακκή πξφζβαζεο, φζν θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην 

πάξνρν δηθηχνπ (εθεμήο γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP)
12

. 

                                                 

12
 Η ΔΔΣΣ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, δηαρσξίδεη ζηηο αθφινπζεο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ VoIP, 

αλάινγα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 VoIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ: Η ππεξεζία απηή ζπλήζσο πξνζθέξεη λνκαδηθφηεηα, 

δειαδή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ιακβάλεη ή λα πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο, κέζσ νηαζδήπνηε ελζχξκαηεο ή 

αζχξκαηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Απηή ε θαηεγνξία ππεξεζίαο είλαη επίζεο γλσζηή σο 

Voice over Internet ή “VoI”, θαζψο ε θιήζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 VoIP απφ πάξνρν δηθηχνπ: Απηή είλαη ε πεξίπησζε φπνπ νη πάξνρνη εθαξκφδνπλ ηερλνινγία VoIP ζην 

δίθηπφ ηνπο. πλήζσο νη ππεξεζίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ειέγρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θαηεγνξίαο «VoIP απφ πάξνρν ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ» θαη 

παξέρνληαη θαιχηεξεο εγγπήζεηο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. Καηά θαλφλα, νη ππεξεζίεο απηέο 

πξνζθέξνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. 
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Οη δχν πξψηνη ηξφπνη αθνξνχλ ηελ παξνρή πξφζβαζεο κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο (circuit 

switched), ελψ ν ηξίηνο ηξφπνο κε κεηαγσγή παθέησλ (packet switched). 

Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν 

(εθεμήο ΑΠΣΒ) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ (εθεμήο ΥΔΓ) γηα 

λα αληαγσληζηνχλ ηνλ ΟΣΔ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο. Η πιήξεο ΑΠΣΒ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή γξακκψλ PSTN, γξακκψλ ISDN BRA ή/θαη 

γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP. Η ΥΔΓ είλαη κηα επθνιία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα κηζζψλνπλ κηα ζπλδξνκεηηθή γξακκή απφ ηνλ 

ΟΣΔ ππφ φξνπο ρνλδξηθήο θαη λα ηελ κεηαπσινχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Πξνεπηινγή Φνξέα, 

ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  Η ΥΔΓ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν γηα αλαινγηθέο φζν θαη γηα ISDN 

BRA γξακκέο.   

 

2.2 Σξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο, έλαο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ μεθίλεζε λα 

παξέρεη αξρηθά ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θπξίσο κέζσ Δπηινγήο ή/θαη Πξνεπηινγήο 

Φνξέα (ΔΦ/ΠΦ) θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ.  

ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξψηε αλάιπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε 

ηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε έρεη 

ζεκεησζεί κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ Διιεληθή ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, νη νπνίεο 

έρνπλ επεξεάζεη θαη ηελ αγνξά πξφζβαζεο. Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ΑΠΣΒ αχμεζαλ ηα 

ζεκεία παξνπζίαο ηνπο ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ ΟΣΔ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ηνπο ζε ππνδνκή, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κε θξαηηθή 

επηδφηεζε. Απηφ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ γξακκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, έπεηηα απφ ηε 

ζρεηηθή θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πνπ επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ απφ ηελ ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ μεθίλεζε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΓ.  

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ε δηάζεζε απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λέσλ παθέησλ 

ππεξεζηψλ, θπξίσο δεζκνπνηεκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο, φπσο απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην 
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δηαδίθηπν, θιπ. Σα ζπγθεθξηκέλα παθέηα πηνζεηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο Έιιελεο 

θαηαλαισηέο. Ο θνηλνπνηεκέλνο πάξνρνο αληαπνθξίζεθε ζηελ πξναλαθεξζείζα πνιηηηθή ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δηαζέηνληαο ηα δηθά ηνπ δεζκνπνηεκέλα παθέηα. Ωο ζπλέπεηα ησλ 

αλσηέξσ, ην αξρηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο ΔΦ/ΠΦ, ην νπνίν απνηέιεζε ην βαζηθφ 

κνληέιν εκπνξηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

αγνξάο, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά.  

Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νδήγεζαλ ζε εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο, θ.ιπ. ελψ νξηζκέλνη πάξνρνη, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ βαζηδφκελνη θπξίσο ζηελ 

ΔΦ/ΠΦ εμήιζαλ απφ ηελ αγνξά. 

 

2.3 Πάξνρνη ππεξεζηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ παξφρσλ κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε δξαζηεξηνπνηνχληαη, εθηφο απφ 

ηνλ ΟΣΔ, ελλέα (9) επηπιένλ πάξνρνη. Δμ΄ απηψλ, νη επηά (7) παξέρνπλ πξφζβαζε κέζσ 

πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη νη ππφινηπνη δχν (2) κέζσ ΥΔΓ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πξφζβαζεο φπσο εμειίρζεθε απφ ηα κέζα ηνπ 2007 έσο ηηο 

31/3/2011
13

. Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη 

ζηαζεξφο, ζεκεηψλεηαη φηη ε δνκή ηεο αγνξάο ππέζηε αιιαγέο, φπσο ηελ απνρψξεζε 

θάπνησλ εηαηξεηψλ, ηελ εκθάληζε λέσλ, εμαγνξέο/ζπγρσλεχζεηο, θ.ιπ. 

Πίλαθαο 1: Αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε 

Αξηζκφο Ελαιιαθηηθψλ Παξφρσλ 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2010 30/03/2011 

 

Πάξνρνη πνπ 

πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο 

 

Μέζσ 

πιήξνπο 

ΑΠΣΒ 

8 8 7 7 7 

Μέζσ ΥΔΓ   1 2 2 

χλνιν 

8 8 8 9 9 

Πεγή: ΔΔΣΣ 

                                                 

13
 εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη πάξνρνη κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ.  
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2.4  Γξακκέο πξφζβαζεο θαη κεξίδηα αγνξάο 

Η δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηηκάηαη ζηα ηέινο ηνπ 

2010 ζην 46,1%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 5,204 εθαηνκκχξηα γξακκέο. ηνλ Πίλαθα 2 

παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο θαη ε δηείζδπζε 

ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (βάζεη ησλ γξακκψλ) ζηνλ πιεζπζκφ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα, απφ ηα ηέιε ηνπ 2005 έσο ηα ηέιε ηνπ 2008 παξαηεξείηαη κία ζρεηηθά κηθξή κείσζε 

ηεο δηείζδπζεο θαηά 2,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 265.000 

ιηγφηεξεο γξακκέο. Ωζηφζν, απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 σο ηα ηέιε ηνπ 2010 ν ξπζκφο κείσζεο 

ηεο δηείζδπζεο ειαηηψλεηαη.  

Πίλαθαο 2: Αξηζκφο ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο θαη δηείζδπζε απηψλ ζηνλ πιεζπζκφ 

  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Αξηζκφο ζηαζεξψλ 

γξακκψλ 

πξφζβαζεο (ζε 

εθαηνκ.) 5,519 5,395 5,328 5,254 5,249 5,204 

Γηείζδπζε ησλ 

ζηαζεξψλ γξακκψλ 

πξφζβαζεο ζηνλ 

πιεζπζκφ 49,8% 48,5% 47,7% 46,9% 46,6% 46,1% 

εκείσζε: ηηο ζηαζεξέο γξακκέο πξφζβαζεο πεξηιακβάλνληαη νη γξακκέο PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA θαη νη 

γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP . 

Πεγή: EETT 

Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ βάζεη ησλ ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο απφ ζρεδφλ 100% ζην 

ηέινο ηνπ 2006 κεηψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε 72,7% (βι. θαη Πίλαθα 3).  Απφ ην ππφινηπν 

27,3%, ην 25,9% απνηειεί ην κεξίδην αγνξάο πνπ βξέζεθε λα απνζπνχλ νη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο κέζσ πιήξνπο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ελψ κφιηο ην 1,4% 

απνδίδεηαη ζηνπο παξφρνπο πξφζβαζεο κέζσ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκήο (ΥΔΓ).  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, ν κεγαιχηεξνο, βάζεη ησλ κεξηδίσλ, αληαγσληζηήο ηνπ ΟΣΔ 

θαηείρε ζην ηέινο ηνπ 2010 κεξίδην αγνξάο 8,4%, ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά 

κεγαιχηεξνο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο θαηέγξαςε κεξίδηα 7,2% θαη 5,4% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3: Μεξίδηα αγνξάο βάζεη ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Δεθ. 2006 – Δεθ. 2010  
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Πάξνρνη 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

OTE 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 

Πάξνρνο 1 0,0% 1,2% 3,5% 5,6% 8,4% 

Πάξνρνο 2 0,0% 0,3% 2,0% 5,0% 7,2% 

Πάξνρνο 3 0,0% 1,4% 3,0% 3,7% 5,4% 

Πάξνρνο 4 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,4% 

Πάξνρνο 5 0,0% 0,8% 1,9% 1,9% 2,0% 

Λνηπνί 0,2% 0,6% 0,8% 1,5% 1,9% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

εκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ ιακβάλνληαη ππφςε γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη ISDN PRA, γξακκέο 

πξφζβαζεο managed VoIP θαη  γξακκέο ΥΔΓ.  

 

Σν ζχλνιν ησλ γξακκψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ γξακκψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ, απφ ην ηέινο ηνπ 

2005 έσο ην ηέινο ηνπ 2010,  παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.  Οη γξακκέο πξφζβαζεο ηνπ 

ΟΣΔ αθνινπζνχλ κηα πησηηθή πνξεία, ελψ νη γξακκέο ΑΠΣΒ ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε 

απφ ην 2007. Δηδηθά κέρξη ην 2009, απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζην γεγνλφο φηη θάπνηνη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη κεηέθεξαλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο απφ ηελ 

ΔΦ/ΠΦ ζηελ ΑΠΣΒ, θαζψο ε ΔΦ/ΠΦ απνηεινχζε – φπσο ήδε αλαθέξζεθε – ην αξρηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ελαιιαθηηθνχο γηα ηελ 

παξνρή θσλεηηθήο ηειεθσλίαο. Οη γξακκέο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ κε Πξνεπηινγή 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.
14

 Δπίζεο, ε ρξήζε ΥΔΓ θαίλεηαη λα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, 

δεδνκέλνπ φηη ζηα ηέινο ηνπ 2010 ηελ ππεξεζία ΥΔΓ παξείραλ νπζηαζηηθά δχν κφλν πάξνρνη 

ζε πεξίπνπ 72.000 ζπλδξνκεηέο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 1,9% ησλ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ γξακκψλ PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, ζην 

ηέινο ηνπ 2010 ππήξραλ 5.198.033 ηέηνηεο γξακκέο ζε ιεηηνπξγία θαη ν ΟΣΔ παξείρε ην 

                                                 

14
  Οη ελεξγνπνηεκέλεο γηα Δπηινγή Φνξέα γξακκέο δελ παξνπζηάδνληαη δεδνκέλνπ φηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνπο παξφρνπο ζηελ ΔΔΣΣ δελ ζεσξνχληαη επαξθψο αμηφπηζηα. Αθελφο, δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ζπκπεξίιεςεο κε-ελεξγψλ γξακκψλ ΔΦ θαη αθεηέξνπ, γξακκέο κε ηαπηφρξνλε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνεπηινγήο ελδέρεηαη λα έρνπλ παξαζρεζεί ζηελ ΔΔΣΣ θαη σο 

γξακκέο επηινγήο θαη σο γξακκέο πξνεπηινγήο. 



   

 20 

72,7% απηψλ. ρεηηθά κε ηηο γξακκέο ISDN PRA, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζην ηέινο ηνπ 

2010 ππνινγίδεηαη ζε 87,8%. 

 

Πίλαθαο 4: ηαζεξέο Γξακκέο Πξφζβαζεο ΟΣΕ θαη ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ / Μεξίδηα αγνξάο ΟΣΕ 

  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

OTE 

PSTN 4.927.622 4.778.245 4.509.564 4.110.102 3.744.759 3.306.469 

ISDN BRA 578.505 597.867 579.533 548.388 517.337 473.183 

ISDN PRA 7.094 6.213 6.185 5.971 5.677 5.259 

χλνιν 5.513.221 5.382.325 5.095.282 4.664.461 4.267.773 3.784.911 

Δλαιιαθη

ηθνί 

πάξνρνη 

Μέζσ 

πιήξνπο 

ΑΠΣνΒ 

(PSTN + 

ISDN BRA + 

managed 

VoIP) 5.018 12.176 232.582 589.234 937.878 1.346.498 

Μέζσ ΥΔΓ 

(PSTN, 

ISDN-BRA)         42.405 71.883 

ISDN PRA 444 334 480 681 695 731 

χλνιν 5.462 12.510 233.062 589.915 980.978 1.419.112 

χλνιν 

παξφρσλ 

PSTN + 

ISDN BRA+ 

managed 

VoIP 5.511.145 5.388.288 5.321.679 5.247.724 5.242.379 5.198.033 

ISDN PRA 7.538 6.547 6.665 6.652 6.372 5.990 

χλνιν 5.518.683 5.394.835 5.328.344 5.254.376 5.248.751 5.204.023 

Μεξίδηα 

ΟΣΔ 

PSTN + 

ISDN BRA+ 

managed 

VoIP 99,9% 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 

ISDN PRA 94,1% 94,9% 92,8% 89,8% 89,1% 87,8% 

χλνιν 99,9% 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 

 

Πίλαθαο 5: Αξηζκφο Γξακκψλ ΠΦ 

  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Γξακκέο ΠΦ 906.119 955.538 788.729 502.546 276.103 205.841 
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3 Οξηζκφο ρεηηθήο Αγνξάο  

3.1 Πιαίζην 

Η ΔΔΣΣ θαιείηαη, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην, λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη ηηο ζρεηηθέο 

γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ 

φπσο απηή ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά ηφζν ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε χζηαζε φζν θαη ηπρφλ πξφζζεηεο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ δχλαηαη λα νξίζεη ε 

ΔΔΣΣ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηε χζηαζε, θαζψο θαη ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο. 

ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ αγνξψλ είλαη λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ/δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο. Μηα ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαξθψο ελαιιάμηκα 

ή ππνθαηάζηαηα θαηά ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ, φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ 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. 

Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο / ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

πξαθηηθή θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ παξφρσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο απφ 

πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη 

ππφςε κηα ζεηξά κεζνδνινγηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεζη SSNIP, φπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα εθαξκνζζεί. 

Με βάζε ην ελ ιφγσ ηεζη, κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία  ή έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ζπληζηά ρσξηζηή 

ζρεηηθή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη κηα κηθξή 

αιιά νπζηψδε (έσο θαη 10%), κε πξνζσξηλή αχμεζε ηηκήο πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν, 

ρσξίο λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο, κε ζπλέπεηα ε αχμεζε ηεο ηηκήο λα απνδεηρηεί θεξδνθφξνο. Ο 

νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο εμεηάδεη ηελ πηζαλή αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο (κε 

νξηαθνχ αξηζκνχ) πειαηψλ, δειαδή φρη απαξαηηήησο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ.
15

 

Σέινο, κηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ θαη  

                                                 

   
15

 Βιέπε, παξαδείγκαηνο ράξε, Τπφζεζε, Hoffman-La Roche & Co. A. G. v. Commission [1979] ECR 461 and Ahmed 

Saeed Flugreisen v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Weltbewerbs [1989] ECR 803. 
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ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο 

πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθέξνπλ νπζησδψο. 

Η ΔΔΣΣ  εμέηαζε ην εχξνο ησλ θαηάιιεισλ ιηαληθψλ αγνξψλ γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο 

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
16

 ην πιαίζην απηφ 

εμέηαζε ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ιηαληθήο, ηελ αληίιεςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο ηζηνξηθέο 

δηαθπκάλζεηο ηηκψλ ησλ δπλεηηθά αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ηζηνξηθφ δηαθχκαλζεο 

ησλ ηηκψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαζηξνθήο (είηε απηά πεγάδνπλ 

απφ ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, απνθιεηζηηθέο  ή πνηληθέο ξήηξεο ζε ππάξρνληα ζπκβφιαηα ή 

απφ άιιεο πεγέο).  

Δλφςεη ηεο ππάξρνπζαο δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο θαη ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο αγνξάο 

απφ ηελ ΔΔΣΣ έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηελ εμέηαζε κηαο ζεηξάο ζεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα 

θαηά πφζνλ: 

 νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ αλήθνπλ ζε 

ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ, 

 νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα  ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, 

 φιεο νη κνξθέο ζηαζεξήο ιηαληθήο πξφζβαζεο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ,  

 νη ζπλδέζεηο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ζπλδέζεηο πξφζβαζεο managed 

VoIP αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ,  

 ππάξρνπλ ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο πειάηεο.  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηε δπλαηφηεηα 

ππνθαηάζηαζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. 

                                                 

 16  Όιεο νη αλαθνξέο ζην παξφλ θείκελν ζηελ «ιηαληθή πξφζβαζε» αθνξνχλ  ζηε «ιηαληθή 

πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν». 
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3.2 Εμέηαζε ηνπ εάλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζε 

ρσξηζηέο αγνξέο. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζην επίπεδν 

ιηαληθήο.  

3.2.1 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες 

Η ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εθηηκά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο πξνηίζεληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ππφ εμέηαζε ππεξεζία κε άιιεο 

ππεξεζίεο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ΔΔΣΣ 

ρξεζηκνπνίεζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 

πηζαλψλ αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ππάξρνπζεο ηηκνινγηαθέο 

πιεξνθνξίεο. Δμέηαζε επίζεο εάλ ζεκαληηθά θφζηε κεηαζηξνθήο (είηε απηά πεγάδνπλ απφ 

ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, απνθιεηζηηθέο  ή πνηληθέο ξήηξεο ζε ππάξρνληα ζπκβφιαηα ή απφ 

άιιεο πεγέο) παξεκπνδίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ πειαηψλ λα ππνθαηαζηήζνπλ κηα 

ππεξεζία ζπλεπεία κηαο κηθξήο αιιά ζεκαληηθήο θαη κε παξνδηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο 

ζηελ ππφ εμέηαζε ππεξεζία. 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί  φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο ιηαληθψλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, νη 

πειάηεο ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ππεξεζίεο 

ηειεθσλίαο (δει. ε πξφζβαζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο). Δπηπιένλ, είλαη απίζαλν φηη έλαο πειάηεο ζα απνθηνχζε πξφζβαζε ρσξίο λα 

επηζπκεί ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. 

Έσο ηελ εηζαγσγή ηεο ΔΦ/ΠΦ ην έηνο 2002, ε πξφζβαζε θαη νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο 

παξέρνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζπλδπαζηηθά. Πξφζβαζε θαη θιήζεηο, αλ θαη 

παξνπζηάδνληαλ σο μερσξηζηέο ππεξεζίεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο, παξέρνληαλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

σο κηα δέζκε ππεξεζηψλ. Η επηινγή θαη ε πξνεπηινγή θνξέα έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ πξφζβαζε απφ ηνλ 

θνηλνπνηεκέλν πάξνρν αιιά γηα ηηο θιήζεηο ηνπο (είηε επί ηε βάζεη ηεο θάζε 
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πξαγκαηνπνηνχκελεο θιήζεο είηε γηα φιεο ηηο θιήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία θιήζεσλ) λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Οη ελ ιφγσ θιήζεηο εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν ηνπ παξέρνληνο ηελ 

πξφζβαζε παξφρνπ θαη δξνκνινγνχληαη ζην ζρεηηθφ ζεκείν δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ. 

ην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο αλάιπζεο ιηαληθήο αγνξάο ζηαζεξήο πξφζβαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΔΣΣ, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε παξνρή ΥΔΓ, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηξαπεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα «κεηαπσινχλ» νπζηαζηηθά ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΠΦ. Έηζη, ελψ νη ελαιιαθηηθνί δελ έρνπλ ηνλ ηερληθφ ή 

ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο ζχλδεζεο πξφζβαζεο, σζηφζν είλαη ζε ζέζε λα ηηκνινγνχλ ηνλ 

πειάηε ηφζν γηα ηηο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί κέζσ ΠΦ, φζν θαη γηα ηε ζχλδεζε 

πξφζβαζεο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ θαη απηνί (θαη‟ αλαινγία κε ηνλ 

πάξνρν ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο) «εληαία ηηκνιφγεζε» ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο.  

Oη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο παξέρνληαη επίζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν (ίδηα κέζα) ή κέζσ ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ 

ΑΠΣΒ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο έρεη ηνλ πιήξε ηερληθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο γξακκήο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ζπλδξνκεηή ηνπ, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε πξφζβαζε ζε 

ηειεθσληθέο ππεξεζίεο. Τπάξρεη ζπλεπψο δεζκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ 

Αξηζκόο πειαηώλ 

Σα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ ππνδεηθλχνπλ φηη νη θαηαλαισηέο πνπ 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

φπσο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηνλ Πίλαθα 4 θαη ηνλ Πίλαθα 5, ζηηο αξρέο ηνπ 2006 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιάκβαλαλ ηνπιάρηζηνλ
17

 911 ρηιηάδεο 

ρξήζηεο, ελψ πξφζβαζε κφιηο 5 ρηιηάδεο. ηα ηέιε ηνπ 2010, νη ζπλδξνκεηέο πνπ 

                                                 

17
 ηνπο ππνινγηζκνχο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζπλδξνκεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο θιήζεσλ κέζσ ΔΦ. 
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ιάκβαλαλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 

εθαηνκκχξηα ελψ απηνί πνπ ιάκβαλαλ ηνπηθή πξφζβαζε πεξίπνπ 1,4 εθαηνκκχξηα.  

Δπίζεο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ 2009 ην 88,8% θαη ην 81,3% αληίζηνηρα ησλ 

ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο ιάκβαλαλ ππεξεζία ιηαληθήο πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ 

(βι. Πίλαθα 3), ελψ γηα ην 2009 ην πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ ηνπ ΟΣΔ εθηηκάηαη φηη 

αλέξρνληαλ ζην 67,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν.
18

 Δπηπξφζζεηα, 

ην 11% ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ (αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ, θιήζεσλ απφ 

ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη δηεζλψλ) πξνήιζε ην 2009 απφ έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο 

ζπλδξνκεηέο, δει. απφ ζπλδξνκεηέο ζπλδεδεκέλνπο θπξίσο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. 

Απφ ηνπο δέθα (10) ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα θιήζεηο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, κφλν δχν (2) δελ πξνζθέξνπλ θιήζεηο  κέζσ ΔΦ/ΠΦ ελψ ηξεηο (3) βαζίδνληαη 

θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΦ/ΠΦ. Απηνί νη ηξεηο (3) ελαιιαθηηθνί θαηείραλ ζηα ηέιε 

ηνπ 2010 πεξίπνπ ην 57% ησλ ζπλδξνκψλ ΠΦ θαη ζρεδφλ ην 100% ησλ ζπλδξνκψλ ΥΔΓ.  

Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη, παξά ηελ θνηλή πξαθηηθή 

ζχδεπμεο (bundling) ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θιήζεσλ, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο 

ζπλνιηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αληαγσληζηηθή δπλακηθή. 

                                                 

18
 Βι. Πίλαθα 5(β), ζην θείκελν «Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) 

άιισλ Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν 

αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο: 

 αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο 

ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα), θαη  

 θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο ζε 

παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ).  

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 16 ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΔΚ 

13/Α/03.02.2006]) θαη δηεμαγσγή Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα σο 

άλσ Μέηξα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 

[ΦΔΚ13/Α/03.02.2006]) ». 
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Τηκνιόγεζε 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο. πλεπψο, είλαη αξθεηά ζαθέο 

φηη νη πειάηεο δελ δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε ηεο κίαο 

ππεξεζίαο κεηαζηξεθφκελνη ζε, ή απνθηψληαο πεξηζζφηεξε απφ, ηελ άιιε ππεξεζία, 

δειαδή δελ πξφθεηηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα αχμεζε πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή 

ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο απνθηψληαο ππεξεζίεο θιήζεσλ θαη αληηζηξφθσο.  

 

3.2.2 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς 

Η ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο εμεηάδεη εάλ άιινη πάξνρνη, πέξα απφ 

απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία, ζα κεηαζηξέθνληαλ (βξαρππξφζεζκα) ζηελ 

πξνζθνξά ππνθαηάζηαησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε ζεκαληηθά πξφζζεηα 

θφζηε. Όηαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, ε 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Σν γεγνλφο 

φηη έλαο θνξέαο κπνξεί λα δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

παξνρή κηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη αδηάθνξν φηαλ απαηηείηαη ζεκαληηθή πξφζζεηε 

επέλδπζε γηα ηελ θεξδνθφξν είζνδν ζηελ αγνξά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο αθελφο θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ 

θσλεηηθήο ηειεθσλίαο αθεηέξνπ, απαηηνχληαη μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ππνδνκέο/ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο, σο 

αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε έσο θαη 10% πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή, έλαο 

ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεη ππνδνκέο πξφζβαζεο 

είηε ηδηφθηεηεο είηε κηζζσκέλεο (π.ρ., ΑΠΣΒ, απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα («dedicated 

capacity»)), είηε κεηαπσινχκελεο (π.ρ., ΥΔΓ). Σα πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ ήδε ιακβάλεη 

έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (π.ρ., εθθίλεζε 

κε ΠΦ), δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο. 

Παξνκνίσο, έλαο ππνζεηηθφο πάξνρνο πξφζβαζεο πνπ νπζηαζηηθά δελ ειέγρεη ή δηαζέηεη 

ππνδνκέο πξφζβαζεο (π.ρ., έλαο θνξέαο πνπ κεηαπσιεί πξφζβαζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ππεξεζία ρνλδξηθήο φπσο ε ΥΔΓ) ρξεηάδεηαη αθ‟ ελφο πξντφληα ρνλδξηθήο φπσο ε ΔΦ/ΠΦ 
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θαη ε ζρεηηθή εθθίλεζε θιήζεσλ θαη αθ‟ εηέξνπ εθηελή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη θίλεηξν λα μεθηλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο.  

Όζνλ αθνξά ζέκαηα θόζηνπο, ε θξίζηκε εξψηεζε είλαη θαηά πφζνλ ην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ ρνλδξηθήο πνπ απαηηείηαη λα αλαιεθζεί απφ έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν πξφζβαζεο 

θαη έλαλ ππνζεηηθφ πάξνρν ηειεθσλίαο, αληίζηνηρα, είλαη ηέηνην πνπ ζα κεηαζηξέθνληαλ 

ζηελ παξνρή ηεο άιιεο ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε ηηκνινγηαθήο αχμεζεο έσο θαη 10% πάλσ 

απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν. Δίλαη ζαθέο φηη κέζα ζε κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, νη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ επθνιηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα 

ειέγμνπλ (π.ρ., ΑΠΣΒ) σο αληαπφθξηζε ζε κηα ηέηνηα αχμεζε. ε πεξίπησζε πνπ νη 

ππεξεζίεο ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο δηαηίζεληαη ζε θνζηνζηξεθείο ηηκέο, έλαο πθηζηάκελνο 

πάξνρνο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο μεθηλψληαο λα παξέρεη ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο. Βέβαηα 

πάληνηε απαηηείηαη ν ππνζεηηθφο απηφο πάξνρνο λα πξαγκαηνπνηήζεη εθηελή δηαζχλδεζε 

ηνπιάρηζηνλ κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.  

εκεηψλεηαη φηη ζήκεξα, απφ ηνπο δέθα (10) ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο νη επηά (7) παξέρνπλ επηπξφζζεηα θαη ππεξεζίεο 

ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο (3), νπζηαζηηθά νη 

δχν (2) παξέρνπλ πξφζβαζε κέζσ ΥΔΓ. 

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη φρη ππνθαηάζηαηεο. Δπνκέλσο, δελ αλήθνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά 

πξντφληνο / ππεξεζίαο.  

 

3.3 Εμέηαζε ηνπ εάλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο αλήθνπλ 

ζε κία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ 

Αξρηθά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο είλαη ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

χπαξμε ρσξηζηψλ αγνξψλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο.  
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3.3.1 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες 

Λεηηνπξγηθή Υπνθαηάζηαζε 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θξίλεη ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ φηη ππάξρεη κηα αγνξά γηα 

ππεξεζίεο θηλεηήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο πξφζβαζεο πνπ δελ 

κπνξνχλ ππνθαηαζηαζνχλ απφ ππεξεζίεο ζηαζεξήο.
19

 Η θχξηα ιεηηνπξγηθή δηαθνξά αθνξά 

ζηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ελππάξρεη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο. Δλψ νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο επηηξέπνπλ ήδε ηελ παξνρή παξφκνησλ ππεξεζηψλ
20

 είηε σο ζηαζεξέο είηε σο 

θηλεηέο ππεξεζίεο, νη ζηαζεξέο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θηλεηηθφηεηα. 

Δπνκέλσο, ελδέρεηαη λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κφλν πξνο ηελ κία θαηεχζπλζε, δειαδή κε 

ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο απφ ηελ θηλεηή πξφζβαζε.  

Παξά ηελ πηζαλή ππνθαηάζηαζε πξνο ηε κία θαηεχζπλζε, νη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο 

παξακέλνπλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, κία ζηαζεξή ζχλδεζε αθνξά φια ηα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνζσπηθφ, εμαηνκηθεπκέλν ζπλήζσο ραξαθηήξα ησλ 

θηλεηψλ ζπλδέζεσλ. Λεηηνπξγηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη επίζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ. 

χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Καηαλαισηψλ Ινπλ-Ινπι 2009 πνπ δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο ΔΔΣΣ
21

, ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ θαηνρή θαη ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, ζεσξνχλ ηελ „πνηφηεηα ηεο θιήζεο‟
22

 ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα θάλνπλ κία θιήζε απφ ζηαζεξφ ή απφ 

θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Η „πνηφηεηα θιήζεο‟ παξνπζηάδεηαη σο 

ν δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο εξσηεζέληεο κεηά ηελ „ρξέσζε ηεο 

θιήζεο‟, ηελ νπνία αληίζηνηρα ζεσξεί ζεκαληηθή ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ. Η πνηφηεηα 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ παξάγνληα „ιφγνη πγείαο‟ (ν νπνίνο θξίζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ην 83%), 

                                                 

19
  Βι. π.ρ., Telia/Telenor Case No COMP/M.1439; Vodafone/Mannesmann Case No COMP/M.1795; 

Telia/Sonera Case No COMP/M.2803 

20
  Π.ρ. ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

21
 εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα αθνξνχζε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

θαη δηελεξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Metron Analysis, κε ηελ κνξθή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα 

λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ (έλαο εξσηψκελνο αλά λνηθνθπξηφ, ηνλ Ινχλην- Ινχιην 2009, ζε παλειιαδηθφ 

δείγκα 2008 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ). 

22
 Ο φξνο „πνηφηεηα θιήζεο‟ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο θιήζεο ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. 
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ηελ „επθνιία‟ (αληίζηνηρα 82%) θαη ηελ „αζθάιεηα επηθνηλσλίαο/ δηαζθάιηζε απνξξήηνπ‟ 

(72%). Δπηπξφζζεηα, απφ ηνπο εξσηεζέληεο µε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν ην 54,4% 

(έλαληη 47,4% ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2005) ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε φηη „φζνλ αθνξά 

ζηελ πνηφηεηα ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ην ιφγν ρξήζεο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ δελ ππάξρεη 

άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε πέξα απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσλία‟. Με ηελ πξφηαζε απηή δηαθψλεζε 

ην 24,6% (έλαληη 30,3% ην 2005), ελψ ην 19,7% (17,9% ην 2005) δελ πήξε ζαθή ζέζε. Δπίζεο, 

ην 52,4% ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν δελ πηζηεχεη φηη νη ππεξεζίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζηαζεξφ ηειέθσλν, ελψ ην 23,6% 

δήισζε φηη ην πηζηεχεη. 

πλεπψο, είλαη ζαθέο φηη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ππάξρεη ε αληίιεςε ηεο χπαξμεο 

ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ζπλδέζεσλ/ θιήζεσλ. 

Οη δχν απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

(Vodafone θαη Cosmote) πξνζθέξνπλ, ε κία απφ ην 2007 θαη ε άιιε απφ ην 2008 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone). Οη ππεξεζίεο απηέο, κέζσ κηαο θάξηαο 

SIM θαη κε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνζθέξνπλ ζηνλ ζπλδξνκεηή ηε 

δπλαηφηεηα, εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (νηθηαθή δψλε), λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο ζε ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζε ηηκέο ζπγθξίζηκεο κε ηηο 

ηηκέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ. Δπηηξέπνπλ επίζεο ζην ζπλδξνκεηή λα ιακβάλεη 

θιήζεηο κέζσ ελφο ζηαζεξνχ γεσγξαθηθνχ αξηζκνχ. H πξφζβαζε γηα ππεξεζίεο ηχπνπ 

Homezone παξέρεηαη δεζκνπνηεκέλε κε έλα αξηζκφ θιήζεσλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθξηζεί ε ηηκή ηεο θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ ηηκή πνπ εθαξκφδεη ν ΟΣΔ. 

Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη ηειεθσλίαο θαη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη 

ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone) εθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζηε πνηφηεηα πνπ 

αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο, 

κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 

 Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεξρφκελσλ θιήζεσλ απφ ην ζπλδξνκεηή 

Homezone, δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ θαινχκελν ν ζηαζεξφο γεσγξαθηθφο ηνπ 

αξηζκφο, αιιά είηε εκθαλίδεηαη ν θηλεηφο αξηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή 

Homezone είηε γίλεηαη απφθξπςε αξηζκνχ. 
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 Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ ππεξεζία 

Homezone απαηηνχλ ζπλερή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα ε 

ππεξεζία λα κε ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  

 Γελ ππνζηεξίδνληαη φιεο νη θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

παξφρσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. θιήζεηο πξνο αξηζκνχο ηεο ζεηξάο 800, 801, 

θιήζεηο κε ρξήζε θάξηαο, θιπ.). 

 Γελ παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο fax, θιήζεηο 

ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ.  

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή επηβαξχλεηαη κε ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Η παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη εθηθηή αιιά 

απνηειεί επί ηνπ παξφληνο αθξηβφηεξε ιχζε απφ ην ADSL  

Απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Homezone έσο ζήκεξα ε ρξήζε ηνπο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ 

χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Homezone θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο πξφζβαζεο.  

O αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ έρεη εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο Homezone παξακέλεη 

αξθεηά κηθξφο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 νη ζπλδξνκέο Homezone αλέξρνληαλ ζηα 

κέζα ηνπ 2010 ζηηο 165 πεξίπνπ ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 3% πεξίπνπ ησλ 

ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο. 

Πίλαθαο 6: πλδξνκέο Homezone (ζε εθαηνκ.) 

  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/6/2010 

πλδξνκέο Homezone 

(ζε εθαηνκ) - - 0,099 0,187 0,178 0,165 

Αξηζκφο ζηαζεξψλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο 

(ζε εθαηνκ.) 5,519 5,395 5,328 5,254 5,249 5,243 

πλδξνκέο Homezone 

σο % ησλ ζηαζεξψλ 

γξακκψλ πξφζβαζεο - - 1,9% 3,6% 3,4% 3,1% 

Πεγή: EETT 

Εμέιημε ζπλδέζεσλ  
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Η ΔΔΣΣ παξνπζίαζε αλσηέξσ, ζηελ Δλφηεηα 2 , ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ. Όπσο ζεκεηψζεθε, ν αξηζκφο ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ PSTN , ISDN-

BRA θαη  managed VoIP, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 

κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 5,7%, θζάλνληαο ηηο 5.198.033 ζπλδέζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ, ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ PRA ISDN κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 20%, 

θζάλνληαο ηηο 5.990 ζπλδέζεηο. πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ κεηψζεθε 

θαηά 314.660 γξακκέο (πεξίπνπ 5,7%) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 

Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 , νη θηλεηέο ελεξγέο
23

 

ζπλδέζεηο εμειίρζεθαλ σο εμήο:
24

 

Πίλαθαο 7: Αξηζκφο ελεξγψλ θηλεηψλ ζπλδέζεσλ 

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

χλνιν ελεξγψλ 

ζπλδέζεσλ 10.243.395 11.097.515 12.294.912 13.799.340 13.295.093 

 

12.292.716 

  

  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 5 εηψλ, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 έσο θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 , νη ελεξγέο θηλεηέο ζπλδέζεηο απμήζεθαλ θαηά 2.049.321 ζπλδέζεηο 

(πεξίπνπ 20%). Ωζηφζν, δελ θαίλεηαη φηη ε αχμεζε ησλ θηλεηψλ ζπλδέζεσλ αληαλαθιά 

κηα ζεκαληηθή κεηάβαζε απφ ζηαζεξέο ζπλδέζεηο, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο κείσζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Αληίζεηα, 

θαίλεηαη λα αληαλαθιά ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο  ηειεθσλίαο πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ φπνηα επίδξαζε επί ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ. 

Τηκνιόγεζε 

Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κηα αχμεζε έσο θαη 10% 

πάλσ απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή γηα ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο θαη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ν ηειηθφο ρξήζηεο ζα κεηαζηξεθφηαλ ζε ππεξεζίεο θηλεηήο πξφζβαζεο ππφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο (θαη αληηζηξφθσο). χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Καηαλαισηψλ Ινπλ-Ινπι 

                                                 

23
  Ωο "ελεξγέο ζπλδέζεηο " νξίδνληαη νη ζπλδέζεηο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ δεκηνπξγία ιηαληθνχ ή ρνλδξηθνχ 

εζφδνπ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

 

 24  εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία αθνξνχλ φιεο ηηο ζπλδέζεηο θηλεηήο (2G θαη 3G). 



   

 32 

2009 ηεο ΔΔΣΣ, ζηελ εξψηεζε ηί ζα έθαλε ην λνηθνθπξηφ ηνπ εξσηψκελνπ αλ απμάλνληαλ 

ην κεληαίν πάγην θαηά 10% ελψ νη ππφινηπεο ρξεψζεηο παξέκελαλ ζηαζεξέο
25

, ην 48,9% 

αλέθεξε φηη δελ ζα έθαλε ηίπνηα, ην 34,4% φηη ζα άιιαδε πάξνρν ζχλδεζεο, ην 8% φηη δελ 

γλσξίδεη ηί ζα έθαλε θαη κφλν ην 7,6% δήισζε φηη ζα θαηαξγνχζε ην ζηαζεξφ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε κφλν θηλεηφ ηειέθσλν. 

πλεπψο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ νη ηηκέο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο ηηκνιφγεζεο ζηε 

δήηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο πξφζβαζεο. 

Καηά θαλφλα ε θηλεηή πξφζβαζε πσιείηαη σο ηκήκα κηαο δεζκνπνηεκέλεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ηφζν ηα 

πξνπιεξσκέλα φζν θαη ηα ζπκβφιαηα) ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηα ιεγφκελα «δσξεάλ» 

ιεπηά θιήζεσλ (κε δηάθνξνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ π.ρ. ην δίθηπν 

ηνπ θαινχκελνπ θιπ). Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε απφθηεζεο κίαο λέαο ππεξεζίαο 

θηλεηήο πξφζβαζεο (δει. ελφο λένπ αξηζκνχ) ν ζπλδξνκεηήο δελ ρξεψλεηαη γηα ηέινο 

ζχλδεζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο. Δπηπιένλ, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ν ΟΣΔ πξνζθέξνπλ αξθεηά εθπησηηθά παθέηα πνπ παξέρνπλ 

θιήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξή πξφζβαζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο (π.ρ. ππεξεζίεο  ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο) έλαληη ελφο πάγηνπ ηέινπο. 

εκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο κηαο γξακκήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο κνηξάδεηαη κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ρξεζηψλ, ελψ κφλν έλαο ρξήζηεο αλαιακβάλεη ην θφζηνο κίαο 

θηλεηήο πξφζβαζεο.   

 

3.3.2 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς 

Η ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ππάξμεη εάλ έλαο πάξνρνο 

δηθηχνπ θηλεηήο πξφζβαζεο ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα ηηκνινγηαθή αχμεζε έσο θαη 10% 

άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο μεθηλψληαο ηελ παξνρή, θαη αληηζηξφθσο.  

                                                 

25
 εκεηψλεηαη φηη ε εξψηεζε απεπζχλζεθε κφλν ζε φζνπο δήισζαλ φηη έρνπλ ζηαζεξφ ηειέθσλν ζην 

λνηθνθπξηφ ηνπο. 
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Γεδνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ 

δελ πηζηεχεη φηη νη πάξνρνη ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζα θαηαζθεχαδαλ ελαιιαθηηθά δίθηπα 

θηλεηήο πξφζβαζεο σο αληαπφθξηζε ζε κηα ηέηνηα αχμεζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο θηλεηήο 

πξφζβαζεο, ελφςεη ηνπ θφζηνπο, ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη, αιιά θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

θαζεζηψηνο πξφζβαζεο ζην ζρεηηθφ θάζκα. 

Αληίζεηα, έλαο πάξνρνο δηθηχνπ θηλεηήο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή ηνπ γηα ηελ παξνρή ζηαζεξήο πξφζβαζεο. Ωζηφζν, ζα έπξεπε λα ην θάλεη ππφ 

φξνπο (ηδίσο ηηκνινγηαθνχο) πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ην ζπλνιηθφ παθέην (φρη κφλν ην ηκήκα 

ηνπ πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε) ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο. Δπηπξφζζεηα, ζα 

έπξεπε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα δηαθηλδπλεχζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ κνληέιν γηα ηηο 

ππεξεζίεο θηλεηήο. Γηαθνξεηηθά, ε παξερφκελε ππεξεζία απιψο ζα παξέκελε 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη ππνθαηάζηαην ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε Vodafone θαη ε Cosmote δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηηο 

ππεξεζίεο Homezone, ε δηείζδπζε ησλ νπνίσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. 

Αλ θαη ηα πξντφληα Homezone πξνζθέξνληαη ήδε ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα θηλεηά δίθηπα 

δηαζέηνπλ θάιπςε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη επαξθή ξαδηνθάιπςε εληφο ηεο νηθίαο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο. πλεπψο, γηα λα πξνζθέξνπλ νη 

πάξνρνη δηθηχσλ θηλεηψλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν ζε κηα κεγάιε πειαηεηαθή 

βάζε σο ππεξεζία αληαγσληζηηθή θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην δίθηπφ ηνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο/ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

Δλφηεηα 3.3.1. Απηφ ζα απαηηνχζε, ηνπιάρηζηνλ, επελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη, πηζαλφλ, ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ 

θεξαηψλ γηα λα εληζρπζεί ην ζήκα εληφο ησλ θηεξίσλ ζηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη θηλεηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο 

ππνδνκέο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επί ηνπ παξφληνο δελ παξέρνπλ θάιπςε. 

Οη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη θηλεηήο θαηαζθεπάδνπλ ηα δίθηπά ηνπο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

πιεζπζκηαθή θαη φρη γεσγξαθηθή θάιπςε. Πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ έλα πιήξεο 

ζηαζεξφ δίθηπν πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ πξφζζεηεο ππνδνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηα θελά ζηελ θάιπςε. 
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Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επέλδπζε πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ θαζηζηνχλ απηή ηελ ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απίζαλε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. 

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, δελ ππάξρεη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο θηλεηήο 

πξφζβαζεο θαη ζπλεπψο νη δχν απηέο ππεξεζίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.  

 

3.4 Εμέηαζε ηνπ εάλ φιεο νη κνξθέο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην Δεκφζην 

Σειεθσληθφ Δίθηπν  κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο (PSTN, ISDN BRA, ISDN 

PRA) αλήθνπλ ζε κία εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ 

Η ΔΔΣΣ έρεη πξνζδηνξίζεη δχν κνξθέο γξακκψλ πξφζβαζεο κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο, 

ζπγθεθξηκέλα ηηο γξακκέο πξφζβαζεο PSTN θαη ηηο γξακκέο πξφζβαζεο ISDN. ρεηηθά κε 

ηηο ηειεπηαίεο, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη γξακκψλ πξφζβαζεο: ISDN BRA 

(ρακειή ρσξεηηθφηεηα) θαη ISDN PRA (πςειή ρσξεηηθφηεηα).  

3.4.1 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες 

ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ΔΔΣΣ 

εμέηαζε ηε ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξφζβαζεο κε 

κεηαγσγή θπθιψκαηνο, θαζψο θαη ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο.  

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Όιεο νη γξακκέο πξφζβαζεο κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο πνπ παξέρνληαη επί ηνπ παξφληνο 

ζηελ Διιάδα πξνζθέξνπλ ζηαζεξή πξφζβαζε ζε δίθηπα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο. Δπίζεο, πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο ππεξεζίεο, 

φπσο ε dial-up πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η PSTN είλαη ε πην απιή κνξθή γξακκήο πξφζβαζεο, πνπ παξέρεη ζηνλ ζπλδξνκεηή κφλν 

κηα γξακκή θσλήο. Η ίδηα γξακκή κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πξνζθέξεη dial up πξφζβαζε 
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ζην δηαδίθηπν κε ηαρχηεηα δεδνκέλσλ έσο θαη 56 Kbps
26

. εκεηψλεηαη φηη ν ηειηθφο 

ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ακθφηεξεο ηηο ππεξεζίεο ηαπηφρξνλα. 

Οη ηειηθνί ρξήζηεο δχλαηαη λα επηιέμνπλ ηελ πξφζβαζε BRA ISDN εάλ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θαλάιηα θσλήο ή έλαλ ζπλδπαζκφ θαλαιηψλ γηα θσλή θαη γηα 

δεδνκέλα ή έλα θαλάιη πςειήο ηαρχηεηαο (ην νπνίν επηηπγράλεηαη δηα ηεο δφκεζεο ησλ 

θαλαιηψλ) ή ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ISDN. Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, νη γξακκέο 

ISDN δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ σο „πνιιαπιάζηα‟ ησλ γξακκψλ PSTN, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ISDN γηα ηελ παξνρή δηαθαλνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ.  

Γνκεκέλα θαλάιηα BRA ISDN δχλαληαη λα παξέρνπλ ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ πεξίπνπ ηεο 

ηάμεο ησλ 128 Kbps. Μηα ζπλήζεο αδφκεηε ζχλδεζε BRA ISDN παξέρεη δχν θαλάιηα ησλ 

64 Kbps, ηα νπνία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ππεξεζίεο θσλήο ή δεδνκέλσλ.  

Γνκεκέλα θαλάιηα ISDN PRA δχλαληαη λα παξέρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 30 γξακκέο 

θσλήο ή, εάλ είλαη δνκεκέλεο, ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ έσο θαη 2 Mbps. 

H πξφζβαζε ISDN δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη νξηζκέλεο „ζπκπιεξσκαηηθέο‟ ππεξεζίεο ηηο 

νπνίεο δελ ππνζηεξίδεη κηα PSTN πξφζβαζε. Ωζηφζν, νη ππεξεζίεο κε πξφζβαζε θπξίσο 

ISDN PRA είλαη ζεκαληηθέο κφλν ζε ηειηθνχο ρξήζηεο κε PBXs ή άιιν CPE (Customer 

Premises Equipment) κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ θαη άιιεο ππεξεζίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηδεαηά ηδησηηθά δίθηπα.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ελψ νη ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ γξακκέο πξφζβαζεο ISDN BRA κπνξεί 

λα ζεσξήζνπλ θαηάιιειε ηελ απφθηεζε δχν γξακκψλ PSTN (εθηφο εάλ νη ρξήζηεο απηνί 

δηαζέηνπλ PABX πνπ απαηηεί πξφζβαζε ISDN), απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

κε γξακκέο πξφζβαζεο ISDN PRA. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξφζβαζε PRA ISDN απφ ηε κία 

πιεπξά, θαη ε BRA ISDN θαη PSTN πξφζβαζε απφ ηελ άιιε, δελ είλαη ιεηηνπξγηθά 

ελαιιάμηκεο.  

Τηκνινγηαθή ζύγθξηζε 

                                                 

26
 Η επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (ππεξεζίεο DSL κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN ήISDN BRA) 

δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εμέηαζε ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξψλ. 
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Δθαξκφδνληαο ην ηεζη ηνπ ππνζεηηθνχ κνλνπσιίνπ, ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ 

έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππήξρε κεηαζηξνθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πξφζβαζεο 

κεηαγσγήο θπθιψκαηνο, ζπλεπεία κηαο αχμεζεο ηεο ηηκήο άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

επηπέδνπ έσο θαη 10%. Ωο ζεκείν εθθίλεζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο πθηζηάκελεο 

ηηκνινγηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πξφζβαζεο κε κεηαγσγή 

θπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. Γεδνκέλνπ φηη ν 

ΟΣΔ είλαη ν πάξνρνο κε ην πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ιηαληθέο ηνπ ηηκέο σο βάζε γηα ηελ ηηκνινγηαθή αλάιπζε.  

Σα ηέιε ζχλδεζεο θαη ηα κεληαία πάγηα ηέιε γηα γξακκέο ζχλδεζεο PSTN, ISDN BRA θαη 

PRA θαίλνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 8. Οη ρξεψζεηο απηέο εθαξκφδνληαη εληαία ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, ηφζν γηα εηαηξηθνχο φζν θαη γηα νηθηαθνχο πειάηεο.  

 Πίλαθαο 8:  

Σχπνο Γξακκήο Πξφζβαζεο Εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο  Μεληαίν Πάγην Σέινο    

PSTN €36,09 €15,25 

ISDN BRA €54,14 €19,56 

ISDN PRA €1.804,84  €360,97 

(νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ 23%) 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ηηκνινγηαθά ζηνηρεία, ε κεληαία ρξέσζε γηα κηα γξακκή ISDN BRA 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο απνζβεζκέλνπ ζε δηάζηεκα 24 κελψλ) 

αλέξρεηαη ζε €21,82, ζπγθεθξηκέλα €11,69 ιηγφηεξν απφ ηελ απφθηεζε δχν γξακκψλ 

PSTN (νκνίσο κε ην ηέινο ζχλδεζεο απνζβεζκέλν ζε δηάζηεκα 24 κελψλ).  

πλεπψο, ε ρξέσζε ISDN BRA θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζεη ηελ ηηκνιφγεζε 

ηεο ζχλδεζεο PSTN (ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζε πνιιαπιέο ζπλδέζεηο). ελψ δελ θαίλεηαη 

φηη νη πθηζηάκελεο ηηκέο PSTN πεξηνξίδνπλ ηηο ηηκέο ISDN BRA. πλνςίδνληαο, ε ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ηα επίπεδα ηηκψλ ISDN BRA θαη PSTN ππνδεηθλχνπλ φηη απηέο νη κνξθέο 

ζχλδεζεο εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

Καζψο ε πξφζβαζε ISDN PRA θαη ISDN BRA/PSTN δελ είλαη ιεηηνπξγηθά 

ππνθαηάζηαηεο κνξθέο πξφζβαζεο, δελ ππάξρεη ιφγνο λα εμεηαζηεί ε ππνθαηάζηαζε απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ηηκνιφγεζεο.  
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3.4.2 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς 

Γηα ηελ παξνρή γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN ή ISDN BRA, ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο 

απαηηνχκελεο επέλδπζεο είλαη απηφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ άθξνπ, ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο πνπ θζάλεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Σν ηκήκα απηφ ήδε 

ππάξρεη γηα ηνπο παξφρνπο πνπ πξνζθέξνπλ PSTN θαη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ISDN BRA 

θαη αληηζηξφθσο. πλεπψο, κηα αχμεζε ηεο ηάμεο έσο θαη 10% άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

επηπέδνπ απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ πξφζβαζεο PSTN ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη έλαλ πάξνρν ππεξεζίαο BRA-ISDN λα παξάζρεη ππεξεζίεο PSTN 

πξφζβαζεο θαη αληηζηξφθσο.  

Αληίζεηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξνρή πξφζβαζεο PRA 

ISDN απφ ηε κία πιεπξά, θαη γξακκψλ πξφζβαζεο BRA ISDN θαη PSTN απφ ηελ άιιε. Οη 

πειάηεο PRA ISDN έρνπλ ελ γέλεη κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη πςειφηεξεο απαηηήζεηο, πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην φηη ηείλνπλ λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλνη γεσγξαθηθά, αιιάδεη ηε θχζε 

ηνπ θφζηνπο παξνρήο ζηνπο πειάηεο απηνχο ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο παξνρήο πξντφλησλ 

επξχηεξεο θαηαλάισζεο. 

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ δηακνξθψλεη ηελ αξρηθή άπνςε φηη νη ζπλδέζεηο PSTN θαη νη ζπλδέζεηο BRA 

ISDN αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ελψ νη ζπλδέζεηο PRA ISDN δελ απνηεινχλ 

ηκήκα απηήο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. 

 

3.5 Εμέηαζε ηνπ εάλ ε πξφζβαζε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ PSTN/ISDN 

BRA θαη γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP αλήθνπλ ζε κία ζρεηηθή 

αγνξά πξντφλησλ 

Η ΔΔΣΣ δηαπίζησζε ζηελ Δλφηεηα 3.4, φηη νη γξακκέο πξφζβαζεο PSTN θαη BRA ISDN 

αλήθνπλ ζε κία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. Αληίζεηα, ε πξφζβαζε PRA ISDN δελ αλήθεη 

ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. ηελ παξνχζα Δλφηεηα, ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη εάλ ε 

πξφζβαζε ζην δίθηπν θσλεηηθήο ηειεθσλίαο κέζσ ζπλδέζεσλ πξφζβαζεο managed VoIP 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηειεθσλίαο 

κέζσ ζπλδέζεσλ PSTN/BRA ISDN. 
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ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ, νη ελαιιαθηηθνί πξνζθέξνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ππεξεζίεο θσλήο κέζσ δηθηχσλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο κεηαγσγήο παθέησλ, 

ζε αληίζεζε κε ηε κεηαγσγή θπθισκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά ζηελ 

ηειεθσλία. Δίλαη ζχλεζεο γηα ππεξεζίεο απηνχ ηνπ είδνπο λα ειέγρνληαη απφ ηνπο 

παξφρνπο δηθηχνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη νη ππεξεζίεο 

απηέο λα πξνζθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο ρσξίο λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηήλ. Η πξφζβαζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ζπλδέζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ κεηαθνξά θσλήο κέζσ IP (ηερλνινγία VoIP 

ζην δίθηπν πξφζβαζεο).  

χκθσλα κε ηελ Κνηλνπνίεζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηηο ιηαληθέο θιήζεηο
27

, ε ΔΔΣΣ έρεη θξίλεη φηη 

νη ππεξεζίεο VoIP πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ απφ ηνλ ίδην πάξνρν 

δηθηχνπ θαη νη νπνίεο δηαζέηνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, 

ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαην ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο.  

3.5.1 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες 

Η ΔΔΣΣ αλέιπζε ηε ιεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε, ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.  

Λεηηνπξγηθή ππνθαηάζηαζε 

Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, ε πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ ζπλδέζεσλ 

πξφζβαζεο managed VoIP, είλαη ηζνδχλακε κε ηελ πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν κέζσ ζπλδέζεσλ PSTN/ISDN BRA, θαζψο, αλ θαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

ηερλνινγηψλ, νπζηαζηηθά πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε ηζνδχλακεο ππεξεζίεο. 

                                                 

27
 Με ηίηιν  “Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηηο ΔΡΑ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ 

ζρεηηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο γηα ηνλ Οξηζκφ Αγνξάο, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο: 

 Αζηηθψλ θαη Τπεξαζηηθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζηελ Διιάδα), θαη  

 Κιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε ζηαζεξή 

ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ)..  

χκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔC (Άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006]) 

θαη Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ Μέηξα, ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔC (Άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ 3431/2006 [ΦΔΚ/Α/03.02.2006])” 



   

 39 

Η κφλε απηή δηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο, θαζψο ε 

δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο managed VoIP εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, νη ελαιιαθηηθνί 

(κέζσ ΑΠΣΒ) θαη ν ΟΣΔ βαζίδνληαη ζηα ράιθηλα ζπλεζηξακκέλα δεχγε. Ο ΟΣΔ παξέρεη 

γξακκέο πξφζβαζεο PSTN/ISDN BRA, ελψ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζθέξνπλ γξακκέο 

πξφζβαζεο, ζπρλά ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία VoIP ή 

PSTN/ISDN θαη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο λα ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο.  

Τηκνιόγεζε 

Αλαθνξηθά κε ηηο γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη πάξνρνη 

δηθηχνπ εθαξκφδνπλ παξφκνηεο ή ηαπηφζεκεο ρξεψζεηο κε απηέο ηεο παξαδνζηαθήο 

ηειεθσλίαο θαη ζπλεπψο έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα αχμεζε πάλσ 

απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ησλ ππεξεζίσλ πξφζβαζεο ζε ηειεθσλία κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο απνθηψληαο ππεξεζίεο πξφζβαζεο managed VoIP(θαη αληηζηξφθσο). 

Σπκπέξαζκα  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξφζβαζε ζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ PSTN/BRA ISDN απφ ηε κία πιεπξά θαη νη γξακκέο πξφζβαζεο 

managed VoIP απφ ηελ άιιε είλαη ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηεο φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο. 

 

3.5.2 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς 

Η ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο εμεηάδεη εάλ άιινη πάξνρνη, εθηφο απφ 

απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ήδε ηελ ππεξεζία, ζα κεηαζηξέθνληαλ (βξαρππξφζεζκα) ζηελ 

πξνζθνξά ππνθαηάζηαησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε ζεκαληηθφ πξφζζεην 

θφζηνο. Όηαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, ε 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία κπνξεί λα εληαρζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. Σν 

γεγνλφο φηη θάπνηνο πάξνρνο θαηέρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο δελ ζεσξείηαη ζρεηηθφ εάλ απαηηείηαη ζεκαληηθή πξφζζεηε 

επέλδπζε γηα λα εηζέιζεη κε θεξδνθνξία ζηελ αγνξά παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.  
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πλεπψο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πάξνρνη γξακκψλ πξφζβαζεο managed 

VoIP ζα αληαπνθξίλνληαλ ζε κηα αχμεζε ηηκψλ έσο θαη 10% άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

επηπέδνπ ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο PSTN/ISDN BRA. 

Η παξνρή γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN/ISDN BRA απφ ηε κία πιεπξά θαη γξακκψλ 

πξφζβαζεο managed VoIP απφ ηελ άιιε βαζίδνληαη ζην δίθηπν πξφζβαζεο ραιθνχ. Οη 

πάξνρνη γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP, κέζσ ηεο ΑΠΣΒ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ηνπ ζηαζεξνχ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα γηα ηελ παξνρή 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, 

ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα θέληξα ηνπ ΟΣΔ ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο.    

ηηο πεξηνρέο απηέο νη ζπγθεθξηκέλνη πάξνρνη έρνπλ ήδε πινπνηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ (θαη κάιηζηα ππφ ηε κνξθή κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο) 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ πξφζβαζεο. Η 

απαηηνχκελε επέλδπζε γηα ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ πξφζβαζεο PSTN απφ έλα πάξνρν πνπ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο managed VoIP, ζα αθνξνχζε ηελ εγθαηάζηαζε 

θαηάιιεισλ θαξηψλ ζηα ιεηηνπξγνχληα DSLAM. πλεπψο δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθά 

κεγάιε θαη ε είζνδνο ζηελ αγνξά ζα ήηαλ ζρεηηθά άκεζε. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ISDN-BRA δελ ηζρχνπλ ηα ίδηα επεηδή, εθηφο απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη ησλ ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο, ζα απαηηνχληαλ θαη αιιαγή ζην 

δίθηπν θνξκνχ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ.  

Δπηπξφζζεηα, κε δεδνκέλν φηη ε ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP θαη ε πξφζβαζε PSTN/ISDN-BRA 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη έλαο πάξνρνο γξακκψλ πξφζβαζεο 

managed VoIP ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ηνλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν 

πξφζβαζεο PSTN/ISDN-BRA ρσξίο λα αιιάμεη θαλ ηελ ηερλνινγία ησλ ιηαληθψλ ηνπ 

ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πξνέβαηλε ζε αχμεζε έσο θαη  10% άλσ ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ.    

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαζηξνθή ελφο παξφρνπ πξφζβαζεο PSTN/ISDN BRA ζηελ 

δηάζεζε ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξφζβαζεο managed VoIP 

ζεσξείηαη ινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη αθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζε ησλ πφξσλ ζηελ 
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πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ κεηαγσγήο παθέησλ. Παξφια ε είζνδνο απηά δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί άκεζε, δεδνκέλνπ φηη απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο.    

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη ε πξφζβαζε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ ζπλδέζεσλ PSTN/BRA 

ISDN απφ ηε κία πιεπξά θαη ε πξφζβαζε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο managed VoIP απφ ηελ άιιε, αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ. 

 

3.6 Εμέηαζε ηνπ εάλ Τπάξρνπλ Υσξηζηέο Αγνξέο Πξφζβαζεο γηα Οηθηαθνχο 

θαη Με Οηθηαθνχο Πειάηεο 

ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο εάλ νη ιηαληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο 

θαη κε-νηθηαθνχο πειάηεο εκπίπηνπλ ζε κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε 

εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο παξέρνληαη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο (ηφζν 

απφ άπνςε ηηκήο φζν θαη άιισλ φξσλ) πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη νη πειάηεο δελ ζεσξνχλ ηηο 

ζπλδέζεηο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ελαιιάμηκεο . Δπηπξφζζεηα, 

ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δπλακηθέο ηεο πξνζθνξάο ησλ ιηαληθψλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο θαη κε-νηθηαθνχο πειάηεο.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε θαησηέξσ αλάιπζε εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ PSTN/ISDN BRA θαη ηεο πξφζβαζεο κέζσ γξακκψλ 

managed VoIP, θαζψο, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ε πξφζβαζε ISDN 

PRA παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο.  

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη, αλ θαη ζηελ αξρηθή χζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο γηλφηαλ 

δηάθξηζε κεηαμχ πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, ζηε Νέα χζηαζε δελ 

ππάξρεη ηέηνηα δηάθξηζε. Απηφ νθείιεηαη
30

 θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, 

νη ζπκβαηηθνί φξνη πξφζβαζεο, ζηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

θαη ζπζηεκαηηθά κεηαμχ νηθηαθψλ θαη κε νηθηαθψλ πειαηψλ. Οη πάξνρνη γεληθά δελ 

επηδηψθνπλ λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δήηεζεο θαη ζπλήζσο δελ 

                                                 

30
 Βι. Explanatory Note, Accompanying document to the “Commission Recommendation on Relevant Product and 

Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with 

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic 

communications networks and services”, ζει. 22 
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θαηαγξάθνπλ εάλ θάζε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξφζβαζεο παξέρεηαη ζε νηθηαθφ ή κε 

νηθηαθφ πειάηε, κε απνηέιεζκα ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ 

ζπρλά λα απνδεηθλχεηαη δχζθνιε. Δπίζεο, απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζθνξάο, θαζψο 

παξεκθεξή πξντφληα (ηδίσο νη γξακκέο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν) ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ νηθηαθνχο φζν θαη απφ κε νηθηαθνχο ρξήζηεο, νη πάξνρνη κε 

νηθηαθψλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ γεληθά λα θαηεπζχλνπλ ηελ παξνρή ηνπο ζε νηθηαθνχο 

πειάηεο εάλ νη ηηκέο παξνρήο ζε νηθηαθνχο πειάηεο απμάλνληαλ θαη αληηζηξφθσο
31

. 

 

3.6.1 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες 

Η ΔΔΣΣ εμέηαζε θαηά πφζνλ δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε θαη ηηο πηζαλέο 

επηινγέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηνπο άιινπο φξνπο παξνρήο ππνδεηθλχνπλ 

φηη νη νηθηαθνί ρξήζηεο ζα αληηδξνχζαλ ζε κηα αχμεζε ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

έσο θαη 10% άλσ ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο θαηαθεχγνληαο ζε κηα ππεξεζία γηα κε-νηθηαθνχο 

ρξήζηεο θαη αληηζηξφθσο.  

Λεηηνπξγηθή Υπνθαηάζηαζε 

Οη ζπλδέζεηο πξφζβαζεο (PSTN, γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP θαη BRA ISDN) πνπ 

παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε-νηθηαθνχο ρξήζηεο είλαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά ελαιιάμηκεο.  

Τηκνιόγεζε θαη ινηπνί όξνη παξνρήο 

Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ θαη νη ελαιιαθηηθνί ρξεψλνπλ έλα 

εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο θαη έλα κεληαίν πάγην ηέινο, αλεμάξηεηα απφ ηελ «θαηαλάισζε / 

ρξήζε» ηνπ πειάηε. Δπίζεο, ν ΟΣΔ θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνζθέξνπλ εθπησηηθά παθέηα γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, ηα νπνία παξέρνπλ θαηά θχξην ιφγν πξφζβαζε θαη 

ζηαζεξέο θιήζεηο έλαληη ελφο κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο. Οη πξνζθνξέο απηέο δελ 

δηαρσξίδνπλ σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπ κεληαίνπ παγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξεζία 

πξφζβαζεο θαη ην πνζνζηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δσξεάλ ιεπηά θιήζεσλ. Σφζν νη νηθηαθνί, 

φζν θαη νη κε νηθηαθνί πειάηεο θάλνπλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηα ππάξρνληα 

                                                 

31
 Βι. Commission Staff Working Document “Explanatory Note” accompanying document to the 

Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic 

communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the 

European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications 

networks and services  C(2007) 5406, παξ. 4.2 , ζει 22 
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πξντφληα θαη πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.   

Η ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ηηκνινγηαθέο δηαθνξέο ζηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο έρνπλ επίδξαζε 

ζηελ πξφζβαζε, δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα ηελ ηειεπηαία νπζηαζηηθά πξνέξρεηαη απφ ηηο 

πξψηεο. Ο ΟΣΔ παξέρεη θάπνηα εθπησηηθά παθέηα γηα ιηαληθέο θιήζεηο ζε φινπο ηνπο 

πειάηεο. Δπί ηεο αξρήο, ηφζν νη νηθηαθνί φζν θαη νη κε νηθηαθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ζπλδξνκεηέο απηψλ ησλ εθπησηηθψλ ζρεκάησλ. Η εμέηαζε ηεο ΔΔΣΣ ππνδεηθλχεη φηη νη 

πειάηεο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δηαζέζηκεο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο εθπηψζεηο 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν), ρσξίο λα απαηηνχληαη πνιιαπιέο ή 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γξακκέο πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη πειάηεο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ αξθεηέο θιήζεηο ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ ηα επξέσο δηαζέζηκα εθπησηηθά 

ζρήκαηα  ρξεζηκνπνηψληαο κφλν κηα γξακκή πξφζβαζεο. Οη ελ ιφγσ εθπηψζεηο 

θιηκαθψλνληαη βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ θιήζεσλ αλά κήλα. πλεπψο, δελ θαίλεηαη φηη ε 

θαηεγνξία ηεο δήηεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλαλ δηαρσξηζκφ νηθηαθψλ/κε νηθηαθψλ πειαηψλ ζηε ιηαληθή αγνξά 

πξφζβαζεο. 

Σπκπέξαζκα 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δπλακηθέο απφ πιεπξάο δήηεζεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά, δελ ππνδεηθλχνπλ ηνλ νξηζκφ ρσξηζηψλ ζρεηηθψλ αγνξψλ γηα 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο αλάινγα κε ην εάλ απηέο απνθηψληαη απφ νηθηαθνχο ή κε-

νηθηαθνχο ρξήζηεο.  

 

3.6.2 Τποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς 

Η ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη επί ηεο νπζίαο φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζε πειάηεο κε 

πςειφηεξεο δαπάλεο αλά ζχλδεζε πξφζβαζεο, θαζηζηνχλ ηελ είζνδν ζηελ αγνξά φζνλ 

αθνξά ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ πην ειθπζηηθή.  

 
ε έλα επξχηεξν πιαίζην, νη «κεγάινη» πειάηεο, δχλαληαη λα επσθεινχληαη απφ ζπκθσλίεο 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ (SLA - Service Level Agreements) πνπ επεθηείλνληαη θαη ζε πξνζβάζεηο 

ζχλδεζεο (πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ πιενλεθηήκαηα φπσο γξεγνξφηεξε απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ή εγγπήζεηο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ). Αλ θαη ε Οδεγία γηα ηελ Καζνιηθή 
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Τπεξεζία επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ (σο πάξνρν θαζνιηθήο ππεξεζίαο) ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο 

ππνρξεψζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο, σζηφζν επηηξέπεηαη ζηνλ ΟΣΔ λα παξέρεη πςειφηεξα 

επίπεδα ππεξεζηψλ επί ηε βάζεη εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ «επηπέδνπ ππεξεζηψλ» (SLAs) ζε 

πειάηεο νη νπνίνη ην επηζπκνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο νηθηαθνχο ή κε.  

 

εκεηψλεηαη φηη αλ, θαη ν ΟΣΔ ππνζηεξίδεη φηη δελ δηαθξίλεη νχηε θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

πειάηεο ηνπ σο νηθηαθνχο ή κε-νηθηαθνχο θαη ζπλεπψο δελ δηαθνξνπνηεί απφ άπνςε ηηκήο 

κεηαμχ ηνπ εάλ θάπνηνο πειάηεο είλαη νηθηαθφο ή κε νηθηαθφο
32

, ππάξρεη ηκήκα ηνπ πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ πειαηψλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΣΔ, 

νη σο άλσ πειάηεο ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ θαη 

ππνζηήξημε. Ωο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο φζνλ 

αθνξά ηνπο φξνπο (πέξαλ ηεο ηηκήο) παξνρήο πξφζβαζεο ζε κεξηθνχο πειάηεο, ρσξίο φκσο 

θάηη ηέηνην λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ζαθή θαη αζθαιή θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα 

ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. 

 

Σνλίδεηαη φηη είλαη ιίγα ηα θίλεηξα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ 

απνθιεηζηηθά ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

ππνδνκέο. Δλψ ππάξρνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζπγθέληξσζε κε νηθηαθψλ πειαηψλ είλαη 

πςειή (π.ρ., εκπνξηθέο πεξηνρέο ζηελ Αζήλα), ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο 

πειάηεο ζε πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε νηθηαθψλ πειαηψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη 

ηδηαίηεξα απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο εληφο 

εκπνξηθψλ πεξηνρψλ.  Δπίζεο, ην έζνδν αλά γξακκή απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

πειαηψλ κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία θαη 

δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη 

ζθνπνχ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. 

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δπλακηθή ηεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο ζηελ αγνξά δελ 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ζαθή θαη ζηαζεξά θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ νηθηαθψλ θαη 

κε νηθηαθψλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο δελ ππνδεηθλχνπλ 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο πξνζθνξάο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

                                                 

32
  Ο OTE δελ παξείρε ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε/ δηαρσξηζκφ ησλ πειαηψλ ζε 

νηθηαθνχο/ κε νηθηαθνχο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο αγνξψλ.  
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ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζε κε-νηθηαθνχο ρξήζηεο 

απφ ηελ άιιε, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ. 

 

3.7 Η ρεηηθή Γεσγξαθηθή Αγνξά 

χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάιπζε αγνξψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο (παξ. 56), κία ζρεηηθή 

γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή εθείλε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

φπνπ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη παξφκνηεο ή επαξθψο νκνηνγελείο θαη πνπ κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζησδψο 

δηαθνξεηηθέο.  

χκθσλα κε ζρεηηθφ θείκελν θνηλήο ζέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ
33

, γηα ηνλ νξηζκφ 

θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο, 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 ζηνλ αξηζκφ πξνκεζεπηψλ 

- Γηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

- Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην σο άλσ θείκελν , γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαξρφλησλ παξφρσλ (π.ρ. ζηελ ηηκνιφγεζε πνπ εθαξκφδνπλ) θαη 

ζηελ επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ δνκή ηεο αγνξάο (π.ρ. ζηα κεξίδηα αγνξάο). Η 

                                                 

33
 ERG 08 (20) final CP Geog Aspects 081016 ERG Common Position on Geographic Aspects of Market 

Analysis (definition and remedies) 
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αλάιπζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη forward-looking θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλακελφκελεο εμειίμεηο κέρξη ηελ επφκελε αλαζεψξεζή ηεο. 

Η ΔΔΣΣ επηδίσμε λα πξνζδηνξίζεη εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ηνπηθψλ 

γεσγξαθηθψλ αγνξψλ ή αληίζεηα ηελ χπαξμε κηαο εληαίαο γεσγξαθηθήο αγνξάο.  

Όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.3, νη πθηζηάκελνη θξαγκνί εηζφδνπ ηφζν 

γηα ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο δηθηπαθήο ππνδνκήο, φζν θαη γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε κέζσ 

ηεο ΑΠΣΒ είλαη ελ γέλεη πνιχ πςεινί. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη θξαγκνί εηζφδνπ είλαη 

δηαξζξσηηθνί θαη ζρεηίδνληαη κε πςειά κε αλαθηήζηκα θφζηε θαη κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ.  

Η ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη φηη ν βαζκφο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, θαζηζηψληαο έηζη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζε 

θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πςειφηεξνπο θαη ζε άιιεο ρακειφηεξνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξείηαη ινγηθή θαη δηθαηνινγεκέλε ε είζνδνο/εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ αξρηθά ζηηο πεξηνρέο κε ηνπο ρακειφηεξνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, 

π.ρ. ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε δήηεζε θαη φπνπ, ζπλεπψο, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ πην εχθνια.  

Δπί ηνπ παξφληνο νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δηαηεξνχλ ππνδνκέο (ίδηα κέζα ή κέζσ ΑΠΣΒ), ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

πξνζθέξνπλ ή δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε κέζσ ΥΔΓ. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ 

πξνκεζεπηψλ/ αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ δπλεηηθά κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα.  

εκεηψλεηαη δε, φηη ε παξνρή πξφζβαζεο κέζσ ΥΔΓ δηέπεηαη απφ ρακειφηεξνπο θξαγκνχο 

εηζφδνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ΑΠΣΒ. Ωζηφζν, θαηά ηελ απφςε ηεο ΔΔΣΣ, ε ΥΔΓ δελ 

επηθέξεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, αθελφο γηαηί δελ θαίλεηαη ηθαλή λα πεξηνξίζεη ηελ αληαγσληζηηθή 

δχλακε ηνπ ΟΣΔ αθεηέξνπ γηαηί θαζψο παξέρεηαη ήδε παλειιαδηθά (ζην 97% ησλ Α/Κ ηνπ 

ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία Γεθ. 2010) δελ επηθέξεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζπλζήθεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ.  

Η ΑΠΣΒ επηηξέπεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εθηελέο δίθηπν 

πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ εγθαζηζηψληαο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζηα αζηηθά ηνπ θέληξα. Σν  
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δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απνηειείηαη (ζην ηέινο ηνπ 2010) απφ 2339 Α/Κ θαη γηα λα κπνξέζεη έλαο 

ελαιιαθηηθφο λα επηηχρεη πιήξε εζληθή θάιπςε ζηελ βάζε ηεο ΑΠΣΒ ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ζε θάζε έλα απφ απηά.  

ην ηέινο ηνπ 2010 νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζέθεξαλ ιηαληθέο ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ 

ζε 888 ζεκεία παξνπζίαο (38% ηνπ ζπλφινπ ησλ Α/Κ ηνπ ΟΣΔ) θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 

86% ηεο ζπλνιηθήο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο ηνπ ΟΣΔ. πλεπψο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, αλ 

θαη δελ δηαζέηνπλ δίθηπα αλάινγεο ππθλφηεηαο κε απηήλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη δελ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε φιε ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο ρψξαο, εληνχηνηο ην 

γεγνλφο φηη εθιακβαλφκελνη σο ζχλνιν θαιχπηνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

ζπλδξνκεηηθήο βάζεο κε ηε ρξήζε ΑΠΣΒ θαη έρνπλ ζεκεία παξνπζίαο ζε φινπο (εθηφο 

απφ έλαλ) ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο
34

, ηνπο επηηξέπεη λα αληαγσλίδνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ΟΣΔ ζε έλα επίπεδν πνπ πξνζεγγίδεη ην εζληθφ. 

Η θαηαλνκή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ 

παξφρσλ θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 

Αζηικά κένηρα ανά αριθμό ζσνεγκαηεζηημένων ανά Α/Κ 
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34
 Μφλν ζε έλαλ λνκφ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη (ζην ηέινο ηνπ 2010) θαλείο ελαιιαθηηθφο κέζσ ΑΠΣΒ, ζε 2 

λνκνχο βξέζεθε κφλν έλαο ελψ ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο βξέζεθαλ λα έρνπλ ζεκεία παξνπζίαο 

ηνπιάρηζηνλ 3 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη. 
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Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαη ηνλ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ αλά Α/Κ, ζην ηέινο ηνπ 

2010, ην 14% ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο (ζπλδεδεκέλσλ ζην 62% ησλ Α/Κ) 

δελ δχλαηαη λα επηιέμεη ελαιιαθηηθφ  πάξνρν ΑΠΣΒ, αιιά κπνξεί λα ιάβεη ππεξεζίεο απφ 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο κέζσ ΥΔΓ. Σν 17% ησλ ζπλδξνκεηψλ (αληίζηνηρα 30% ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο απφ έλα  πάξνρν 

ΑΠΣΒ, ελψ ην 70% ηεο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο (8% ησλ αζηηθψλ θέληξσλ) κπνξεί λα 

επηιέμεη κεηαμχ ΟΣΔ θαη πεξηζζνηέξσλ απφ 2 ελαιιαθηηθνχο. Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο 

παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν δηάγξακκα: 

% ζσνδρομηηές ανά αριθμό ζσνεγκαηεζηημένων ανά Α/Κ παρότων
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ηελ πεξίπησζε πνπ σο μερσξηζηέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθιεθζνχλ νη 52 λνκνί ηεο 

ρσξάο, ηα ππνινγηδφκελα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ αλά λνκφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 

βξέζεθε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 57% θαη 96%, κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν λα δηακνξθψλεηαη 

ζην 73% θαη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ λα ππνιείπεηαη ηνπ 60% κφλν ζε 2 λνκνχο.  

Καζψο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη αζηηθά θέληξα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ ηείλνπλ γξεγνξφηεξα 

πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, έλαο άιινο πηζαλφο δηαρσξηζκφο ηεο ειιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο ζε επηκέξνπο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζα κπνξνχζε λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ ή/θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ αλά αζηηθφ θέληξν. 

Δληνχηνηο, ηα δηαζέζηκα ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία δελ ππνδεηθλχνπλ θάηη ηέηνην θαζψο, φπσο 

θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 9-11: (α) ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε 
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βάζε ηνλ αξηζκφ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ αλά αζηηθφ θέληξν παξακέλνπλ αξθεηά 

άλσ ηνπ 50%, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ ελψ ν ξπζκφο κείσζεο 

ηνπ απφ ην Μάξηην ηνπ 2009 δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά θαη (β) ηα κεξίδηα αγνξάο 

ηνπ ΟΣΔ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ αλά αζηηθφ θέληξν παξακέλνπλ αξθεηά άλσ 

ηνπ 50%, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ ελψ ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ απφ ην Μάξηην 

ηνπ 2009 δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη ε θαηαλνκή 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε νξηζκνχ μερσξηζηψλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ. 

Πίλαθαο 9: Μεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΕ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ 

 Μάξηηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2010 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ - 0 100% 98% 96% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ - 1 98% 92% 82% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ - 2 0% 90% 79% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ - 3 86% 79% 69% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ - 4 82% 76% 64% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλ. παξφρσλ – 5+ 78% 73% 64% 

χλνιν 87% 81% 73% 

 

Πίλαθαο 10: Μεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΕ αλάινγα κε ηνλ κέγεζνο ηνπ Α/Κ 

 Μάξηηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2010 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 0-4999 100% 96% 89% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 5000-9999 92% 84% 73% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 10000-19999 83% 76% 67% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 20000-29999 81% 73% 64% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 30000-39999 77% 72% 64% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 40000-49999 78% 73% 64% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 50000+ 79% 74% 65% 

χλνιν 87% 81% 73% 

 

Πίλαθαο 11: Μεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΕ αλά θαηεγνξία κεγέζνπο ηνπ Α/Κ 

 Μάξηηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2009  Δεθέκβξηνο 2010 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 0-4999 100% 96% 89% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 5000-9999 92% 84% 73% 

Αζηηθά θέληξα κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ 10000+ 80% 74% 64% 

χλνιν 87% 81% 73% 

 

Σα κεξίδηα πνπ απνζπά ν ΟΣΔ, αλ θαη κεηψλνληαη δηαρξνληθά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΔΔΣΣ, παξακέλνπλ ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε πςειά επίπεδα (ηεο 

ηάμεο ηνπ 60% κε 70%) αθφκε θαη ζε θέληξα φπνπ βξίζθνληαη ζπλεγθαηεζηεκέλνη 5 θαη 

άλσ πάξνρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζην ζχλνιν ησλ θέληξσλ φπνπ 

βξίζθνληαη ζπλεγθαηεζηεκέλνη 5 θαη άλσ πάξνρνη ππνινγίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 

ζην 64%. 
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ρεηηθά κε ην ηέηαξην θξηηήξην ειέγρνπ γηα ηελ χπαξμε γεσγξαθηθψλ αγνξψλ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ν ΟΣΔ εθαξκφδεη εληαία ηηκνιφγεζε θαη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο θαη 

παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο θαη κάιηζηα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Αθνινπζψληαο κία πξνζέγγηζε modified greenfield approach, φπσο πξνηείλεη 

ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Νέαο χζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη, 

αθφκα θαη απνπζία ξχζκηζεο ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ζα εθάξκνδε εληαία 

εζληθή ηηκνιφγεζε ιφγσ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ σο παξφρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

πνπ παξέρνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην δίθηπν ηνπο (π.ρ. κέζσ ΑΠΣΒ) δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη γεσγξαθηθά ζε θάπνηεο πεξηνρέο έλαληη θάπνησλ άιισλ, κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο παξνρήο θάπνησλ επηδνηήζεσλ/πξνζθνξψλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ μεθηλήζεη πξφζθαηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο.  Δπηπξφζζεηα, αλ θαη παξέρνπλ έλα πιήζνο απφ δηαθνξνπνηεκέλα παθέηα, 

πξνζαξκνζκέλα ζε δηάθνξα πξνθίι ρξήζεο ησλ νπνίσλ ε ηηκνινγηαθή ζχγθξηζε δελ 

κπνξεί λα γίλεη άκεζα, σζηφζν γηα παξφκνηα πξνθίι ρξήζεο (π.ρ. πξφζβαζε θαη 

απεξηφξηζηεο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο) κπνξεί λα ιερζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη (εμαηξνπκέλσλ ησλ αξρηθψλ εθπηψζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

πειαηψλ) εθαξκφδνπλ παξαπιήζηεο ρξεψζεηο. 

πλνςίδνληαο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

παξαηεξνχληαη π.ρ. κεηαμχ λνκψλ, νκάδσλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, θ.ιπ. δελ θξίλνληαη επαξθψο ηζρπξέο θαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά ψζηε λα 

δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ μερσξηζηψλ γεσγξαθηθψλ ππναγνξψλ. Δπί ηε βάζε απηή, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε, είλαη εζληθή ζην εχξνο ηεο θαη ζπλίζηαηαη 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Οη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη επί ηνπ 

παξφληνο ν ΟΣΔ δελ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ψζηε λα 

κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε άπνςε φηη ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ επηκέξνπο ππν εζληθέο 

γεσγξαθηθέο αγνξέο κε αλαθνξά ζηε δπλακηθή ηεο αγνξάο.  

Σπκπέξαζκα 

Η ΔΔΣΣ ζρεκάηηζε ηελ αξρηθή άπνςε φηη ην γεσγξαθηθφο εχξνο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ 

ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε θαιχπηεη ην ζχλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο ηεο Διιάδαο. 
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3.8 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

Η ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ αξρηθή ζέζε φηη ππάξρνπλ δχν ζρεηηθέο αγνξέο πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη αγνξέο: 

 Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα θαη  

 Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA ζηελ Διιάδα. 
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4 Αλάιπζε Αγνξάο 

4.1 Ιζηνξηθφ 

Έρνληαο ήδε νξίζεη δχν ζρεηηθέο αγνξέο γηα ηε ιηαληθή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα, 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 ΙΑ ζηηο αγνξέο απηέο. ην ζεκείν 27 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεηαη φηη κηα ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή “όηαλ 

ππάξρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά”. Σν Άξζξν 14 ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην, πνπ αληαλαθιά ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ, αλαθέξεη 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 ”.  

Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ κηα επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο έρνπζα ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζηελά 

ζπλδεδεκέλε αγνξά, εάλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε επέθηαζε ηεο ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ζπλδεδεκέλε αγνξά θαη άξα ε ελίζρπζε ηεο 

ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα εθηηκήζεη ηε ΙΑ ζχκθσλα κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ δίθαην θαη λα ιάβεη ππφςε «ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ» ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΙΑ. Σα θξηηήξηα πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ΙΑ ζηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν αλαιχνληαη 

θαησηέξσ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Σελ ζρεηηθή ηζρχ ζηελ αγνξά ηνπ ΟΣΔ κε αλαθνξά ζην κεξίδην αγνξάο, ηφζν ζε ζρέζε 

κε άιινπο παξφρνπο φζν θαη δηαρξνληθά  

 Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ηθαλνχ λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή πίεζε 

ζηνλ ΟΣΔ, ηδίσο ελ φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ, ησλ θξαγκψλ κεηαζηξνθήο θαη ησλ 

θξαγκψλ επέθηαζεο, 

 Σελ έιιεηςε ή κε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο πξνεξρφκελεο απφ ιηαληθνχο 

πειάηεο, θαη  

 Σηο αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο 
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4.2  Μεξίδηα Αγνξάο 

Ο ππνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ζην πιαίζην 

εθηίκεζεο ηεο χπαξμεο ζεκαληηθήο ηζρχνο, δεδνκέλνπ φηη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο ηεθκήξην αγνξαζηηθήο ηζρχνο. Αλ θαη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο 

δελ επαξθνχλ ζεσξεηηθψο απφ κφλα ηνπο γηα λα ζεκειηψζνπλ ηελ χπαξμε ΙΑ (δεζπφδνπζαο 

ζέζεο), είλαη απίζαλν κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ζρεηηθή 

αγνξά λα βξίζθεηαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε. Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηηο „Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο‟ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ χπαξμε ΙΑ, πνιχ πςειά κεξίδηα άλσ ηνπ 50% ζηελ ζρεηηθή 

αγνξά – εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο - είλαη ελδεηθηηθά ηεο χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο.  

Ωζηφζν νη „Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο‟ ηνλίδνπλ επίζεο φηη ε χπαξμε ΙΑ δελ δχλαηαη λα 

ζεκειησζεί κφλν επί ηε βάζεη πςειψλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα 

δηεμάγνπλ αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

πξνηνχ θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ΙΑ. 

Ωζηφζν, ν θαζνξηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

αγνξάο πξντφληνο / ππεξεζίαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο αγνξάο πνπ πηνζεηείηαη. Όπσο ζεκεηψζεθε 

ζηελ Δλφηεηα 3 ηεο παξνχζαο Γηαβνχιεπζεο, νη ζρεηηθέο αγνξέο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ σο νη 

αγνξέο:  

 

α) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα, θαη  

β) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA ζηελ Διιάδα. 

α) Ληαληθή πξόζβαζε ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ 

πξόζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο ρξήζηεο 

ζηελ Ειιάδα 

χκθσλα κε  ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ αγνξάο, ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο κφλν έλαο 

ζεκαληηθφο πάξνρνο ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ (κε κεξίδην 
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αγνξάο, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ γξακκψλ πξφζβαζεο, λα εθηηκάηαη ζην 72,7% – Βι. 

Πίλαθα 12 θαησηέξσ).  

Οη κφλνη ηξφπνη γηα λα παξέρνπλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ιηαληθή πξφζβαζε είλαη κέζσ δηθήο 

ηνπο ππνδνκήο ή κέζσ αδεζκνπνίεησλ γξακκψλ απφ ηνλ ηνπηθφ βξφρν ηνπ ΟΣΔ ή κέζσ ΥΔΓ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζην ηέινο ηνπ 2010 ν ΟΣΔ είρε ζε ιεηηνπξγία ζην δίθηπν ραιθνχ ηνπ 3.779.652  

ζπλδέζεηο PSTN θαη ISDN BRA, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ππήξραλ 1.346.498 πιήξσο 

αδεζκνπνίεηνη βξφρνη θαη 71.883 γξακκέο ΥΔΓ ζηελ Διιάδα, ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί 

έλα πςειφ κεξίδην αγνξάο ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά. 

 

Πίλαθαο 12: Μεξίδην Αγνξάο ηνπ ΟΣΕ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN 

BRA θαη managed VoIP 

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

PSTN + 

ISDN BRA+ 

managed 

VoIP 99,9% 99,8% 95,6% 88,8% 81,3% 72,7% 

 

β) Ληαληθή πξόζβαζε ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ 

πξόζβαζεο  ISDN PRA ζηελ Ειιάδα  

ην ηέινο ηνπ 2010, ν OTE παξείρε ην 87,8% ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA. Η 

αγνξά απηή είλαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή απφ ηελ αγνξά πξφζβαζεο κέζσ ζπλδέζεσλ 

PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, κε ην αληίζηνηρν κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ (φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα 13) λα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. 

Πίλαθαο 13: Μεξίδην Αγνξάο ηνπ ΟΣΕ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ ISDN PRA  

 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

ISDN PRA 94,1% 94,9% 92,8% 89,8% 89,1% 87,8% 

 

4.3 Δπλεηηθφο Αληαγσληζκφο θαη Φξαγκνί Εηζφδνπ θαη Επέθηαζεο 

Παξά ηελ χπαξμε πςειψλ κεξηδίσλ αγνξάο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ (γηα 

θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο αγνξέο), κπνξεί ζεσξεηηθά λα ππάξμεη αληαγσληζηηθφο πεξηνξηζκφο 

εάλ είλαη εθηθηή κηα ζεκαληηθή είζνδνο ζηελ αγνξά. Η απεηιή εηζφδνπ ζηελ αγνξά, είηε 

καθξνπξφζεζκα είηε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηνπο θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο, ηνπιάρηζηνλ φηαλ ε είζνδνο 
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είλαη πηζαλή (θαη φρη ππνζεηηθή), έγθαηξε θαη νπζηψδεο. Η απεηιή εηζφδνπ κεηψλεηαη απφ ηελ 

χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ.  

α) Ληαληθή πξόζβαζε ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ 

πξόζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο ρξήζηεο 

ζηελ Ειιάδα 

Η είζνδνο ζηελ αγνξά ιηαληθήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) είζνδνο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

ελφο λένπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, (β) είζνδνο κέζσ ΑΠΣΒ θαη (γ) είζνδνο βάζεη ηνπ 

πξντφληνο ΥΔΓ. 

 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ζηελ ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ είλαη 

πηζαλφ λα επεξεαζηεί κεζνπξφζεζκα απφ λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο, φπσο αζχξκαηεο κεηάδνζεο ή κε ρξήζε 

νπηηθψλ ηλψλ ή κε ρξήζε γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ απαηηεί πςειέο επελδχζεηο ζε κνξθή κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο.  

Γηα λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο κέζσ ΑΠΣΒ ζα πξέπεη λα 

επηβαξπλζεί κε ζεκαληηθφ κε αλαθηήζηκν θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηηο αλαγθαίεο 

ζπλεγθαηαζηάζεηο ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ ΟΣΔ.  Απηφ ην κε αλαθηήζηκν θφζηνο, φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ππθλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δίθηπα 

ηνπηθήο πξφζβαζεο, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ γηα θάζε λενεηζεξρφκελν 

πάξνρν. 

Οη ελαιιαθηηθνί πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ΑΠΣΒ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κφλν ζηηο πεξηνρέο 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα θέληξα ηνπ ΟΣΔ ζηα νπνία είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνη, ηα νπνία – 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε – αλέξρνληαη ζε 888 ζε φιε ηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 

πάξνρνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 

ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα ζπλεγθαηαζηαζεί ζε φια ηα θέληξα ηνπ 

ΟΣΔ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα 2300 ζπλνιηθά. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη αθφκα 

κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα νη ελαιιαθηηθνί λα κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ ζηηο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπλ ζηαζεξά δίθηπα πιήξνπο 

θάιπςεο ψζηε λα παξέρνπλ ιηαληθή πξφζβαζε ζε εζληθφ επίπεδν. Δπίζεο, ελψ έλαο 

αξηζκφο παξφρσλ Δπηινγήο/Πξνεπηινγήο Φνξέα έρνπλ αλέβεη ζηελ “ζθάια επελδχζεσλ» 

(ladder of investment) κε ηε ρξήζε ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ βξφρσλ ηνπ ΟΣΔ, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν παξακέλεη αβέβαην θαη εχζξαπζην. Μέρξη ην 2009 ε αχμεζε 
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ηεο πειαηεηαθήο βάζεο κέζσ ΑΠΣΒ ησλ ελαιιαθηηθψλ απνδίδεηαη ζηελ κεηάβαζε ζηελ 

ΑΠΣΒ ζπλδξνκεηψλ ηεο Δπηινγήο/Πξνεπηινγήο Φνξέα, θαη κφλν θπξίσο απφ ην 2010 θαη 

κεηά νη ελαιιαθηηθνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ λένπο πειάηεο. Η πειαηεηαθή ηνπο σζηφζν 

βάζε εμαθνινπζεί λα κελ είλαη επαξθψο κεγάιε  ψζηε λα ππνδεηθλχεη ηάζε αλάπηπμεο 

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ελψ επηπξφζζεηα ην νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

Διιάδα έρεη επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο βηψζηκεο πξννπηηθέο ηνπ εζληθνχ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Απηφ αληαλαθιάηαη ζην γεγνλφο φηη: 

 Η παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δξακαηηθή επίδξαζε ζε θάζε κνξθή 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Οη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηελ αηνκηθή 

αγνξαζηηθή ηζρχ πνπ είραλ επί ζεηξά εηψλ. ε έλα ηέηνην νηθνλνκηθφ θιίκα, ε 

δπλαηφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ λα είλαη θεξδνθφξνη, λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο θαη λα επελδχζνπλ ζε αλάπηπμε δηθηχσλ λέαο γεληάο απεηιείηαη ζνβαξά. 

 Έλα θίλεηξν γηα ηνπο παξφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΑΠΣΒ γηα λα παξακείλνπλ 

ζηελ αγνξά ήηαλ ε αλαθνηλσζείζα απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πςειφηαηε 

επέλδπζε ζε έλα εζληθφ ελαιιαθηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. Σν Έξγν απηφ έρεη 

θαζπζηεξήζεη θάπνηα ρξφληα θαη, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζα πεξηνξηζηεί σο πξνο ην 

εχξνο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ειιεληθφ θξάηνο. Δπηπξφζζεηα, αθφκε θαη εάλ πξαγκαηνπνηεζεί έλα ηέηνην έξγν 

δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηελ αγνξά εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο 

εμέηαζεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ΑΠΣΒ είλαη απφ κφλε ηεο 

επαξθήο γηα λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά 

πξφζβαζεο εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο.  

ρεηηθά κε ηε είζνδν ζηε ιηαληθή αγνξά πξφζβαζεο κέζσ ΥΔΓ απφ ηνλ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ 

ζεκεηψλεη φηη ε είζνδνο απηή δελ απαηηεί επελδχζεηο ζε ππνδνκέο δηθηχνπ. Η ΥΔΓ 

επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο θιήζεσλ λα πξνζθέξνπλ έλαλ εληαίν ινγαξηαζκφ ζηνλ πειάηε 

γηα φιεο ηηο θιήζεηο, θαζψο θαη γηα ην ηκήκα ηνπ παθέηνπ πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε. 

Γεληθά ζεσξείηαη φηη ε δηάζεζε ΥΔΓ επηηξέπεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο λα εληζρχζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ΠΦ πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψλνπλ δηαθνξνπνηεκέλα θαη επέιηθηα ηηκνινγηαθά παθέηα θαζψο θαη λα 

δεζκνπνηνχλ ηελ πξφζβαζε θαη ηηο θιήζεηο. 
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Δπί ηνπ παξφληνο, θπξίσο 2 πάξνρνη αληαγσλίδνληαη ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηεο ρξήζεο ΥΔΓ θαη 

κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο γξακκψλ (πεξίπνπ 72.000) είλαη ελεξγνπνηεκέλεο γηα ΥΔΓ. 

Δπηπιένλ, ε ΔΦ/ΠΦ ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν σο ππεξεζία πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηηο θιήζεηο (νη γξακκέο πξνεπηινγήο κεηψζεθαλ απφ 955.538 ζηηο 

31/12/2006 ζε 205.841 ζηηο 31/12/2010). Η θχξηα αηηία απηνχ είλαη ε απμαλφκελε ηάζε 

πξνζθνξάο δεζκνπνηεκέλσλ παθέησλ έλαληη ελφο κεληαίνπ παγίνπ. Οη πάξνρνη 

Δπηινγήο/Πξνεπηινγήο Φνξέα δελ δχλαληαη, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ηεο ΥΔΓ, λα 

αληαγσληζηνχλ κε εκπνξηθά βηψζηκα δεζκνπνηεκέλα παθέηα θαη ηηκνινγηαθέο δνκέο. 

Γεληθά δελ ππάξρεη επαξθέο πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο πνπ παξέρνπλ ηηο  

ππεξεζίεο απηέο κέζσ ΥΔΓ, ζπλεπψο, φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν κέζσ ΥΔΓ, ππάξρεη 

απνπζία δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Δλψ ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ΥΔΓ δελ είλαη πηζαλφ λα κπνξέζεη απφ κφλε ηεο λα κεηψζεη ηελ 

ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά, σο νπζηαζηηθά κνλνπσιηαθνχ θαηφρνπ ηεο ππνδνκήο ηνπηθήο 

πξφζβαζεο, σζηφζν επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο πνπ δελ θαηέρνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά κε έλα πξντφλ ηεο κνξθήο ISDN/PSTN. 

Αλ θαη ε είζνδνο ζηε ιηαληθή αγνξά πξφζβαζεο κέζσ ΥΔΓ είλαη εθηθηή ρσξίο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, απαηηεί σζηφζν επελδχζεηο ζε πσιήζεηο θαη πξνψζεζε, 

ηηκνιφγεζε, πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θιπ. Οη παξνχζεο ελδείμεηο, κε βάζε ηελ 

απνπζία ελδηαθέξνληνο ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ηε ρξήζε ΥΔΓ, ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

ελαιιαθηηθνί δελ είλαη πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε απηέο ηηο επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ ΥΔΓ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε ηηκή εμαθνινπζεί λα είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ θαηεπζχλεη ηηο 

επηινγέο ησλ πειαηψλ ζηελ απφθαζε κεηαζηξνθήο κεηαμχ παξφρσλ πξφζβαζεο, θαίλεηαη 

πηζαλφ έλαο λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο λα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ή 

πνιχ δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηε κεηάβαζε ησλ πειαηψλ. 

Η πξψηε ζηξαηεγηθή είλαη δχζθνιε ζε ζπλζήθεο φπνπ ν λενεηζεξρφκελνο εμαξηάηαη απφ 

ηα ρνλδξηθά πξντφληα ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα γηα λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο 

ηνπ. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζηνλ αληαγσληζκφ επί ησλ ηηκψλ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

δπλαηφηεηα ελφο ελαιιαθηηθνχ λα απνθνκίζεη επαξθή έζνδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη ην θφζηνο εηζφδνπ θαη λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηήζεη θαηλνηνκίεο ησλ 

ππεξεζηψλ ή πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 
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Ο ζηαζεξφο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο ΟΣΔ επίζεο ζα εμαθνινπζήζεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

λα έρεη πιενλεθηήκαηα θφζηνπο έλαληη ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζρεηηθά κε θάζε αγνξά 

ιηαληθήο πξφζβαζεο (αθφκα θαη φηαλ γίλνληαη νη ίδηεο επελδχζεηο), ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα αλαγλσξηζηκφηεηαο ζήκαηνο ζην επίπεδν ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

επθαηξίεο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε εμνπιηζκφ 

δηθηχνπ πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνθχςνπλ θαη γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο.
35

  Σα σο 

άλσ ζε ζπλδπαζκφ κε  επηπιένλ δηαθνξέο κεηαμχ ΟΣΔ θαη παξφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηελ απφδνζε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξε απαηηνχκελε απφδνζε 

επελδχζεσλ γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. πλεπψο, ηφζν ζσξεπηηθά φζν θαη κεκνλσκέλα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ επηπιένλ θξαγκφ εηζφδνπ. 

Σπκπεξάζκαηα 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ, ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο, 

εμέηαζεο είλαη πηζαλφ λα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ 

ιηαληθήο πξφζβαζεο. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο λενεηζεξρφκελνο 

ζθνπεχεη ή ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη επηηπρψο έλα λέν δίθηπν πξφζβαζεο πνπ λα 

αληηγξάθεη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ (είηε κε δίθηπν θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, δίθηπν παξνρήο 

αζχξκαησλ ππεξεζηψλ ζε ειεχζεξν πξνο ρξήζε θάζκα, δίθηπν ζπζηεκάησλ θηλεηψλ 

επηθνηλσληψλ ή δίθηπν επηθνηλσληψλ κε ρξήζε γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). 

Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ΑΠΣΒ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο πξφζβαζεο ζην 

ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Άιισζηε ε ΔΔΣΣ παξαθνινπζεί ζηελά ηελ 

αλάπηπμε ηεο ΑΠΣΒ πξνθεηκέλνπ ν επφκελνο γχξνο εμέηαζεο ησλ ζρεηηθψλ θαη 

επεξεαδφκελσλ απφ ηελ ΑΠΣΒ αγνξψλ λα δηεμαρζεί εγθαίξσο, εάλ ρξεηαζηεί. 

Δπίζεο, παξά ηελ πξφζθαηε εηζαγσγή ηεο ΥΔΓ ζηελ ειιεληθή αγνξά, δελ ππάξρεη αθφκα 

θάπνηα έλδεημε φηη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππφ εμέηαζε ζρεηηθή αγνξά. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ επίδξαζε ηεο ΥΔΓ ζηελ αγνξά εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ψζηε λα θξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

                                                 

 35 Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε κεγάιε πειαηεηαθή βάζε ηνπ ΟΣΔ ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηχμεη 

πνιιέο εθαξκνγέο ην θφζηνο αλάπηπμεο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε αλαθνξά ζε απηήλ ηε 

κεγαιχηεξε πειαηεηαθή βάζε. 
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β) Ληαληθή πξόζβαζε ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ 

πξόζβαζεο  ISDN PRA ζηελ Ειιάδα  

Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ εθηελψο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζρεηηθά 

κε ηε ιηαληθή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, ν ΟΣΔ δελ είλαη πηζαλφ λα ππνζηεί 

θάπνην ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο 

εμέηαζεο απφ θάπνηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA.  

πλνπηηθά, ζπλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ είλαη πηζαλφ λα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ISDN PRA ζην ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, δηφηη δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο λενεηζεξρφκελνο ζθνπεχεη ή 

ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη επηηπρψο έλα λέν δίθηπν πξφζβαζεο πνπ λα αληηγξάθεη 

πιήξσο ή ελ κέξεη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ ζηελ Διιάδα. 

 

4.4 Έιιεηςε Αληηζηαζκηζηηθήο Αγνξαζηηθήο Ιζρχνο 

 

Δάλ έλαο πάξνρνο αζθεί πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ πηζαλή θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο 

ηνπ ζηελ αγνξά, νη πειάηεο ηνπ κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή 

αγνξαζηηθή ηζρχ έλαληη ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. Όηαλ νη αγνξαζηέο είλαη κεγάινη θαη ηζρπξνί, 

κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα απφπεηξα αχμεζεο ησλ 

ηηκψλ απφ ηνπο πσιεηέο. Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ πηζαλφηεηα θαη/ή ηελ χπαξμε ηέηνηαο 

αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο.  

 

Η αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο κπνξεί λα ππάξρεη κφλν φπνπ νη κεγάινη πειάηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα (εληφο εχινγνπ ρξφλνπ) λα ζηξαθνχλ ζε αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο πεγέο (π.ρ. λα κελ 

αγνξάδνπλ θαζφινπ ή λα αιιάμνπλ πξνκεζεπηή) σο αληαπφθξηζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ ή 

απεηινχκελε αχμεζε ηηκψλ (ην νπνίν κπνξεί λα ηζρχεη γηα κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο ζε επίπεδν 

ιηαληθήο). Η ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο αγνξαζηήο ή κηα νκάδα αγνξαζηψλ έρνπλ επαξθή 

αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηζρχ ηνπ 

ΟΣΔ ζηηο ελ ιφγσ ζρεηηθέο αγνξέο. Πξάγκαηη, ην χςνο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ (72,7% 

θαη 87,8% αληίζηνηρα ζηε αγνξά πξφζβαζεο κέζσ γξακκψλ PSTN, ISDN BRA, managed 
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VoIP θαη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο κέζσ γξακκψλ ISDN PRA) ππνδεηθλχεη φηη ε 

αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο είλαη απίζαλν λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκφο πεηζάξρεζεο 

ηεο ηηκνινγηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ΟΣΔ, ελ απνπζία εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζεο.  

 

Αθφκε θαη κεγάινη κε νηθηαθνί πειάηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Οη 

ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ νκνηνγελείο θαη ππάξρεη πεξηνξηζκέλν πεδίν γηα θαηλνηνκίεο απφ πιεπξάο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πλεπψο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο εζηηάδνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ ηηκή. ην πιαίζην απηφ, ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο ηνπηθέο 

ππνδνκέο ζηελ Διιάδα ζεκαίλεη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

κεηαζηξαθνχλ νη πειάηεο, πξέπεη λα ιάβνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο. Οη ππεξεζίεο ΥΔΓ θαη 

ΑΠΣΒ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα ιάβνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο  πξφζβαζεο απφ 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Ωζηφζν, δελ επηδξνχλ ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ελαιιαθηηθνί 

πάξνρνη βαζίδνληαη ζηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ γηα λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

απηέο.  

 

4.5 Αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο 

Μία ζεκαληηθή έλδεημε  ηεο χπαξμεο ΙΑ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο παξφρνπ λα πηνζεηεί 

πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ πνπ 

βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε ex ante ξχζκηζε είλαη αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν 

απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

αγνξά ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ.  

Αλαθνξηθά κε ην αλσηέξσ, ζεηξά Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 

πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ θαη ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, αλαδεηθλχνπλ φηη ν ΟΣΔ 

εμαθνινπζεί, φρη κφλν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη λα αλαπηχζζεη πεξηνξηζηηθέο ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. 

πγθεθξηκέλα, ζην δηάζηεκα  πνπ αθνινχζεζε ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο θαη παξά ηε 

θαλνληζηηθή παξέκβαζε ηεο ΔΔΣΣ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ηελ 

επηβνιή ζεηξάο ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ε ΔΔΣΣ κε ηελ Απφθαζή ηεο 486/176/2008 



   

 61 

επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ πξφζηηκν ελφο (1) εθαηνκκπξίνπ επξψ γηα άξλεζε παξνρήο ζηνηρείσλ. 

Σν ζρεηηθφ πξφζηηκν επεβιήζε ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ ζηελ ππνρξέσζε γηα 

πξνζήθνπζα παξνρή ζηνηρείσλ/πιεξνθνξηψλ ζηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην εμέηαζεο 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ιηαληθή πξφζβαζε. 

Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ, κε ζεηξά Απνθάζεψλ ηεο, φπσο νη: 512/63/2009, 531/063/2009, 

573/020/2010 θαη 574/005/2010, δελ ελέθξηλε ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ γηα εθπησηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ιηαληθή πξφζβαζε.    

 

4.6 Αξρηθά πκπεξάζκαηα 

Η εμέηαζε ησλ αγνξψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ νδεγεί ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ζρεηηθέο αγνξέο 

γηα ηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά αληαγσληζηηθέο. πλεπψο, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί σο πάξνρνο κε ΙΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. Οη 

θξίζηκνη δείθηεο πνπ νδήγεζαλ ηελ ΔΔΣΣ ζηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη:  

1. ήκεξα ν ΟΣΔ παξέρεη ην 72,7% ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ PSTN, ISDN BRA θαη 

managed VoIP θαζψο θαη ην 87,8% ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ ISDN PRA, δει. 

ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ παξακέλνπλ ζε πςειφ επίπεδν. 

2. Ο ΟΣΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο απφ θάπνην 

ελαιιαθηηθφ δίθηπν, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη 

επέθηαζεο.  

3. Γελ ππάξρεη αγνξαζηήο ή νκάδα αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο πνπ λα 

κπνξεί λα αζθήζεη αγνξαζηηθή ηζρχ ηθαλή λα αληηζηαζκίζεη ηελ ππεξβνιηθή ηζρχ ηνπ 

ΟΣΔ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ  

4. Ο ΟΣΔ έρεη επηδείμεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αληη-αληαγσληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο πξνθχπηεη απφ ζεηξά απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ.    
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5 Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο – Αγνξά Ληαληθήο 

Πξφζβαζεο 

5.1 Εηζαγσγή 

Η ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 42(5) ηνπ Νφκνπ, κεηά απφ αλάιπζε ηεο αγνξάο, κπνξεί λα 

επηβάιεη, θαηά πεξίπησζε, ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε εκαληηθή Ιζρχ ζε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νφκνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ην Άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη, φηαλ θαηαιήγεη φηη θάπνηα ιηαληθή αγνξά δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά αληαγσληζηηθή θαη δηαπηζηψλεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νφκνπ δελ ζα νδεγνχζαλ ζε απνηειεζκαηηθφ 

αληαγσληζκφ, λα επηβάιεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ σο έρνπζεο ΙΑ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

 

Η ΔΔΣΣ έρεη δηακνξθψζεη ηελ αξρηθή άπνςε φηη ππάξρνπλ δχν ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφληνο / ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα γηα ηε ζηαζεξή ιηαληθή πξφζβαζε γηα 

νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, ζπγθεθξηκέλα νη αγνξέο: 

i Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε 

νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη  

ii Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA. 

Απφ ηελ αλάιπζε αγνξάο ζηε ζπλέρεηα πξνέθπςε φηη ππάξρεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο απηέο θαη φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΙΑ ζε θάζε κία ζρεηηθή αγνξά. 

Η αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ιηαληθψλ αγνξψλ πξφζβαζεο δηεμήρζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

είλαη ζε ηζρχ κία ζεηξά ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο αλάληε αγνξέο ρνλδξηθήο. 

πγθεθξηκέλα, σο απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο αδεζκνπνίεηεο 

πξφζβαζεο ζε ηνπηθνχο βξφρνπο (Αγνξά 4) ζχκθσλα κε ηελ Αλαζεσξεκέλε Σύζηαζε, ε 

ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ έρεη ΙΑ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ρνλδξηθήο θαη ηνπ επέβαιε 

ηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο: (α) ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ζε ζπλαθείο/νπζηψδεηο επθνιίεο (β) ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, (γ) 
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ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, (δ) ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαζψο θαη (ε) 

ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο. 

Η επηβνιή ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νξηζζείζεο αγνξέο 

ιηαληθήο πξφζβαζεο είλαη απνιχησο αλαγθαία παξά ηε ξχζκηζε ησλ αλάληε αγνξψλ 

ρνλδξηθήο δεδνκέλνπ φηη νη επηβιεζείζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο 

δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο θνηλνπνηεζείζεο 

αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαηά ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο γηα ηνπο 

θάησζη ηδίσο ιφγνπο: 

 H Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ (ΥΔΓ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΔΦ/ΠΦ απνηειεί ηε 

κφλε ιχζε ησλ παξφρσλ λα αληαγσληζηνχλ ηνλ ΟΣΔ ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θπζηθή παξνπζία (ηδίσο κε ηε κνξθή ζπλεγθαηάζηαζεο ζε 

ΑΚ ηνπ ΟΣΔ). Δληνχηνηο, ε ΔΦ/ΠΦ ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο θιήζεσλ. Βαζηθφο ιφγνο γηα 

απηή ηελ εμέιημε είλαη ε νινέλα απμαλφκελε ηάζε πξνζθνξάο παθέησλ ππεξεζηψλ 

(δειαδή ηνπιάρηζηνλ πξφζβαζε θαη θιήζεηο) κε ζηαζεξή ηηκή κεληαίνπ παθέηνπ. 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ είλαη λα θηλδπλεχεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν ησλ παξφρσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ΔΦ/ΠΦ απνθιεηζηηθά ή / θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ΥΔΓ.  

 Καηά δεχηεξν ιφγν θαη ελψ έλαο αξηζκφο παξφρσλ ΔΦ/ΠΦ αλέβεθε ηε ζθάια ησλ 

επελδχζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε (κεηαπήδεζε απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ έκκεζεο πξφζβαζεο ζηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ άκεζεο 

πξφζβαζεο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ), ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο 

κνληέιν παξακέλεη αβέβαην θαη εχζξαπζην. Παξφηη δχλαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

λα πξνβαίλνπλ ζε δεζκνπνηεκέλε πψιεζε πξντφλησλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

θαηλνηφκεο ηηκνινγηαθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΦ/ΠΦ, εμαθνινπζνχλ λα πξνζθξνχνπλ ζε 

εκπφδηα φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζή ηνπο. 

 Καηά ηξίην ιφγν, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε επηθξαηνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ε νπνία κεηέβαιε νπζησδψο ηηο αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ φπνηα ζηαζεξή ηάζε ηνπ εζληθνχ ηνκέα ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πξνο ηνλ αληαγσληζκφ. Σν σο άλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηα 

αθφινπζα:  
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1. Η πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζε θάζε 

κνξθή θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Οη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ πιένλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα αζθήζνπλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηελ νπνία είραλ επηδείμεη 

επί ζεηξά εηψλ. ε έλα ηέηνην νηθνλνκηθφ θιίκα, ε ηθαλφηεηα ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα εμαζθαιίζνπλ θεξδνθνξία, λα εδξαηψζνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα επελδχζνπλ ζε δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο 

είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. 

2. Έλα θίλεηξν γηα φζνπο πξνέβεζαλ ζε ΑΠΣΒ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ 

ζηελ αγνξά ήηαλ ε αλαθνίλσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ επέλδπζε ζε έλα εζληθφ ελαιιαθηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. Σν ζρέδην 

απηφ έκεηλε ζηάζηκν πνιιά ρξφληα θαη εάλ θάπνηε πξαγκαηνπνηεζεί 

πηζαλφηαηα ζα είλαη ππνβαζκηζκέλν φζνλ αθνξά ζηελ έθηαζή ηνπ, θαηά 

θχξην ιφγν εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ειιεληθφ θξάηνο. Άιισζηε αθφκα θαη αλ πξαγκαηνπνηείην έλα ηέηνην ζρέδην 

δελ ζα είρε αληίθηππν ζηελ αγνξά ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε ΔΔΣΣ δελ πηζηεχεη φηη ε αχμεζε ησλ 

αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ επαξθεί απφ κφλε ηεο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Η ΔΔΣΣ εληνχηνηο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο  

ζηνλ ηνκέα ΑΠΣΒ ψζηε λα πξνβεί ζηελ επφκελε αλαζεψξεζε  ηεο αλάιπζήο ηεο γηα 

ηηο επεξεαδφκελεο ζρεηηθέο αγνξέο εγθαίξσο, εθφζνλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε αληίζεζε κε πνιιά άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζηελ 

Διιάδα δελ πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή πιαηθφξκα 

πξφζβαζεο, νχηε ππάξρνπλ ξεαιηζηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο 

πιαηθφξκαο ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα δελ πθίζηαληαη θαισδηαθά δίθηπα, ελψ ε νπηηθή ίλα είλαη αθφκα ζε πηινηηθή 

θάζε κε κηθξή θάιπςε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο 

πξφζβαζεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά ηφζν απφ ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ 

βξφρν φζν θαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ ζε επίπεδν ιηαληθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ν ΟΣΔ λα πξνβεί ζε ζηξαηεγηθέο πνπ πιήηηνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ, ψζηε λα πξνσζεζεί ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 
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5.2 Η Αλάγθε ex ante Ρχζκηζεο 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ είλαη ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε Κνηλνηηθφ 

επίπεδν.  

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
36

 νξίδνπλ φηη ν ζθνπφο επηβνιήο ex ante ππνρξεψζεσλ ζε παξφρνπο 

πνπ έρνπλ νξηζζεί σο έρνληεο ΙΑ, είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη πάξνρνη απηνί δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηελ αγνξά κε ζθνπφ είηε λα πεξηνξίζνπλ ή λα ζηξεβιψζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά, είηε λα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο απηή ζε γεηηνληθέο αγνξέο. Η 

ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη ex ante ππνρξεψζεηο κφλν ζε αγνξέο φπνπ ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο κε ΙΑ, θαη φπνπ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ Δζληθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Γηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ θξίλνληαη σο επαξθή ή άκεζα πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζζεί πηζαλή 

απνηπρία ηεο αγνξάο. Όηαλ νη αγνξέο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθέο, ε ex post εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζε γεληθέο γξακκέο επαξθήο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

δεκηνπξγίαο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέξε. 

Όπνπ, γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο, κηα αγνξά δελ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή, θαη/ ή ππάξρνπλ πςεινί 

κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ. Οη ex ante ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

ζε επηρεηξήζεηο κε ΙΑ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο, ελψ νη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα ζπκθσλίεο ή θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ή ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά.  

 

Οη ex ante ξπζκίζεηο απαηηνχληαη ζηηο ππφ εμέηαζε ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ, θαζψο νη ex post ξπζκίζεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί έλα επαξθέο επίπεδν 

αληαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη νη απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ζα παξακείλνπλ.  

 

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη κφλν ν νξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο θαηέρνπζαο 

ΙΑ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

                                                 

 36  Καηεπζπληήξηεο γξακκέο, παξάγξαθνο 16.  
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δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
37

 Σν Άξζξν 37(1)(β) ηνπ Νφκνπ 

νξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ επηβάιεη ζηηο επηρεηξήζεηο κε ΙΑ ηηο ελδεδεηγκέλεο εηδηθέο θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ή δηαηεξεί ή ηξνπνπνηεί ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απηέο πθίζηαληαη ήδε.  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη ζηελ Δλφηεηα 4 αλσηέξσ, ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΙΑ ζηηο εζληθέο αγνξέο ιηαληθήο αγνξά ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. 

 

5.3 Πξνβιήκαηα Αληαγσληζκνχ  

Σα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ πεξηγξάθνπλ ηα ππαξθηά θαη πηζαλά πξνβιήκαηα 

ηνπ αληαγσληζκνχ ηα νπνία κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζηε ιηαληθή αγνξά ζηαζεξήο πξφζβαζεο 

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απαξίζκεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, αιιά ελδεηθηηθή ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο παγθνζκίσο. Όπσο ζπκβαίλεη αξθεηέο θνξέο, νξηζκέλα 

απφ απηά ηα πξνβιήκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ ή ηηο πηζαλέο απνηπρίεο ηεο αγνξάο, κπνξεί λα 

θαίλνληαη ππνζεηηθά ζην πιαίζην κηαο εμέηαζεο ηεο αγνξάο, θπξίσο δηφηη έρνπλ ήδε 

αληηκεησπηζηεί κε ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο.  

 
Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ αλαθχπηνπλ ή δχλαηαη λα αλαθχςνπλ 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ηνπ ΟΣΔ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν εκπίπηνπλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο:  

• Γεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά  

• Κάζεηε επέθηαζε  

• Οξηδφληηα επέθηαζε  

Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ αλαιχνληαη μερσξηζηά ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. 

5.3.1 Δεζπόδοσζα ζέζε 

 
Η δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο πξνβιεκάησλ:  

• Παρεκπόδηζε εηζόδοσ: Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, θαη ζθνπνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαθηήζηκα θφζηε πνπ 

                                                 

37
 The SMP Guidelines, at Paragraph 114.  
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ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο, 

ιεηηνπξγνχλ σο θξαγκνί εηζφδνπ.  

• Καηατρεζηηθή ζσκπερηθορά: Η ηζρχο ζηελ αγνξά κπνξεί λα επηηξέςεη ζε έλαλ 

πάξνρν κε ΙΑ λα δηαηεξήζεη ηηκέο πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα 

επηθξαηνχζαλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.  

• Παραγωγηθή αλαποηειεζκαηηθόηεηα θαη τακειής ποηόηεηας σπερεζία: Αληί λα 

αληαλαθιάηαη ζε ππεξβνιηθά θέξδε, ε ηζρχο ζηελ αγνξά κπνξεί λα νδεγεί ζε 

έιιεηςε επελδχζεσλ, ππεξβνιηθά θφζηε θαη/ή πνηφηεηα ππεξεζίαο ρακειφηεξε 

απφ απηή ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά.  

 

5.3.2 Κάζεηε επέθηαζε 

Έλα δπλεηηθφ πξφβιεκα αληαγσληζκνχ ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ηεο 

αγνξάο ιηαληθήο ηειεθσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηεο θάζεηεο επέθηαζεο ηεο ηζρχνο πνπ 

απνιακβάλεη ν ΟΣΔ ζε ζπλδεδεκέλεο αγνξέο ρνλδξηθήο.  

Η θάζεηε επέθηαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί φηαλ κηα εηαηξία ειέγρεη θάπνηα ππνδνκή πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα κία δπλεηηθά αληαγσληζηηθή ιηαληθή αγνξά. Ο θάηνρνο ηνπ πξντφληνο αλσηέξνπ 

ζηαδίνπ κε ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή πξντφληνο θαησηέξνπ ζηαδίνπ 

(bottleneck facility) κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ιηαληθή αξλνχκελνο ηελ πξφζβαζε 

ή πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηκνινγηαθέο ή κε ηηκνινγηαθέο 

παξακέηξνπο. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα θάζεηε επέθηαζε ηζρχνο ζηελ Διιεληθή 

αγνξά ιηαληθήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.  

Πξώηνλ, ν ΟΣΔ κπνξεί λα επεθηείλεη ζηε ιηαληθή αγνξά ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ηελ ηζρχ πνπ θαηέρεη ζηε ρνλδξηθή αγνξά θπζηθψλ ππνδνκψλ. Η ΔΔΣΣ έρεη 

αλαιχζεη απηφ ην πξφβιεκα αληαγσληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο ηεο 

Αγνξάο 4 (πξφζβαζε ζε θπζηθέο ππνδνκέο), θαη έρεη πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

Δεύηεξνλ, ν ΟΣΔ κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ πνπ έρεη ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά αξλνχκελνο ή 

πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ρνλδξηθήο φπσο ε ΥΔΓ, κε ηηκνινγηαθά ή κε 

ηηκνινγηαθά κέζα. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ΥΔΓ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ δελ πξνζέθεξε ΥΔΓ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, αλ θαη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

δεηνχζαλ ηελ παξνρή ηεο (βι. Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ παξνρή ΔΦ/ΠΦ, 

Ννέκβξηνο 2005). Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ γχξνπ εμέηαζεο ησλ αγνξψλ πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε (Αγνξέο 1 θαη 2, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο 
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Αγνξέο), ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ΥΔΓ πξνθεηκέλνπ λα δχλαληαη νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα ζπλδένπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηηο θιήζεηο, λα αληηγξάθνπλ ηηο ηηκνινγηαθέο 

επηινγέο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα θαη λα παξέρνπλ έλαλ εληαίν ινγαξηαζκφ. 

Παξά ηε δηάζεζε ηεο ΥΔΓ, ε ηζρχο ζηελ αγνξά εμαθνινπζεί θαηά θαλφλα λα κπνξεί λα επεθηαζεί 

κέζσ κε ηηκνινγηαθψλ πξαθηηθψλ. Σέηνηεο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ: δηαθξηηηθή 

ρξήζε ή απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, ηαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, αιιειέλδεηε πψιεζε/ ζχδεπμε 

(bundling) πξντφλησλ, δηαθξίζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη αλάξκνζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ΔΔΣΣ παξαπέκπεη ζην καθξχ ηζηνξηθφ πξαθηηθψλ ηνπ ΟΣΔ 

πνπ θαζπζηέξεζε ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ρνλδξηθήο πξφζβαζεο πνπ ηνπ 

είραλ επηβιεζεί, φπσο ηελ πξφζβαζε ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν, ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή 

πξφζβαζε ή ηελ πξφζβαζε ζηηο ρνλδξηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο.  

Η επέθηαζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά κε ηηκνινγηαθά κέζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: δηαθξίζεηο σο 

πξνο ηηο ηηκέο, ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θαη ζηαπξνεηδή δηεπηδφηεζε (cross subsidization). Έλαο 

θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κπνξεί λα επηβάιεη ηηκνιφγεζε πνπ δεκηνπξγεί «ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ». 

Απηφ επηηπγράλεηαη ρξεψλνληαο γηα κηα ρνλδξηθή ππεξεζία φπσο ε παξνρή ΥΔΓ πςειφηεξε ηηκή 

ζηνπο αληαγσληζηέο θαησηέξσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ πνπ εκκέζσο ρξεψλεη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ, 

δειαδή θάλνληαο δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή παξνρή. Γηεπηδφηεζε 

κεηαμχ δχν πξντφλησλ ππάξρεη φηαλ ζηηο δχν ηηκέο πνπ νξίδνληαη γηα ηα πξντφληα απηά, ην έλα 

πξντφλ ηηκνινγείηαη ζε επίπεδν θάησ ηνπ θφζηνπο εηο βάξνο ηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

πάξνρνο κε ΙΑ ζα κπνξνχζε λα νξίζεη κηα ηηκή πάλσ απφ ην θφζηνο γηα ηελ ΥΥΔΓ, θαη λα νξίζεη 

κηα ηηκή γηα ηε ιηαληθή πξφζβαζε θάησ απφ ην θφζηνο. Δάλ ε κεησκέλε ηηκή ηεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο είλαη ιεζηξηθή, σο πξνο ην φηη επηδηψθεη λα απνθιείζεη ηελ είζνδν ζηε δπλεηηθά 

αληαγσληζηηθή αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο, απηφ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ επέθηαζε ηζρχνο ζηελ 

αγνξά. Αλ θαη ε δηάζεζε ΥΔΓ είλαη απίζαλν απφ κφλε ηεο λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

ΟΣΔ ζηελ αγνξά, σο νπζηαζηηθά κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ ππνδνκήο ηνπηθήο πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ 

αλακέλεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ΥΔΓ ζα επηηξέςεη ζε παξφρνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή λα πξνκεζεχνληαη ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ απαηηνχληαη ψζηε 

λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά έλα πξντφλ ηεο κνξθήο ISDN/PSTN. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ελαιιαθηηθνί 

πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ιηαληθή πξφζβαζε ζε ζπλδπαζκφ κε θιήζεηο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ΥΔΓ ζηελ θαηάιιειε ηηκή. 
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5.3.3 Ορηδόληηα επέθηαζε 

Οξηδφληηα επέθηαζε ηζρχνο ιακβάλεη ρψξα φηαλ κηα επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηζρχ ηεο ζε κηα αγνξά πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζε ζρεηηθέο αγνξέο. Η ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ ζηε ιηαληθή αγνξά ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν γηα λα επεξεάζεη θαηαρξεζηηθά άιιεο αγνξέο, ηδίσο 

ζρεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξψλ θιήζεσλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

δπλεηηθή επίδξαζε ηεο ζχλδεζεο απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ, ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θιήζεσλ. Δάλ 

δελ παξερφηαλ ΥΔΓ, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη νη νπνίνη παξέρνπλ θιήζεηο κε βάζε ηελ ΔΦ/ΠΦ ζα 

κεηνλεθηνχζαλ, γηαηί δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηελ ηειεθσληθή γξακκή, κία κνλαδηθή 

επαθή κε ηνλ πειάηε θαη έλαλ εληαίν ινγαξηαζκφ γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο. 

Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ελφο δεζπφδνληνο παξφρνπ λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ 

απφ ηελ αγνξά ιηαληθήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζηε ιηαληθή 

επξπδσληθή αγνξά. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη γαηί ν ΟΣΔ έρεη κηα κεγάιε, ζηαζεξή θαη 

θαηνρπξσκέλε πειαηεηαθή βάζε ζηε ζηαζεξή πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ αγνξά γηα λα εληζρχζεη θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε 

ηνπ ζε ζρεηηθέο αγνξέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλψζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

πειάηεο γηα λα ζηνρεχζεη δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε άιιεο 

αγνξέο.  

Δπηπξφζζεηα, ν ΟΣΔ πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ππφ ηε 

κνξθή «κεηθηψλ δεζκνπνηεκέλσλ παθέησλ» („mixed bundling‟) κε ιηαληθέο ππεξεζίεο 

θσλήο ή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ή θηλεηψλ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη ηελ 

ηζρχ ηνπ, π.ρ. ζηηο αγνξέο ππεξεζηψλ θσλήο ή επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Τπνγξακκίδεηαη 

φηη ζηελ πεξίπησζε πξαθηηθήο „mixed bundling‟, ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη 

θαη ρσξηζηά, αιιά ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ηνπο (φηαλ πξνζθέξνληαη ρσξηζηά) είλαη 

πςειφηεξν απφ ηελ ηηκή ηνπ δεζκνπνηεκέλνπ παθέηνπ. 

 

5.4 Δπλαηέο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο 

Ο Νφκνο παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο κηαο ζεηξάο απφ θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ιφγσ ηεο αξρηθήο δηαπίζησζεο χπαξμεο ΙΑ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο 

πξφζβαζεο.  

Οη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα επηβάιινληαη κφλν εάλ ε ΔΔΣΣ 

ζπκπεξαίλεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νφκνπ δελ 

ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε ΔΔΣΣ νξίδεη φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ιηαληθή αγνξά δελ είλαη 

επαξθψο αληαγσληζηηθή, πξέπεη πξψηα λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ έρεη εληνπίζεη ζε απηή ηε ιηαληθή αγνξά αληηκεησπίδνληαη 

κε ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νφκνπ, ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε έρεη νξίζεη φηη έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά ιηαληθήο. 

Όηαλ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο αλάληε αγνξέο 

ρνλδξηθήο, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νφκνπ, δελ ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38 (1) 

ηνπ Νφκνπ λα επηβάιεη ηηο θαηάιιειεο ππνρξεψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ΙΑ 

ζε απηή ηε ζρεηηθή αγνξά ιηαληθήο. 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε νη 

θνηλνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο λα κε ρξεψλνπλ ππεξβνιηθέο ηηκέο, λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ 

είζνδν ζηελ αγνξά ή λα κελ εκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ νξίδνληαο ιεζηξηθέο ηηκέο, λα 

κε δείρλνπλ αζέκηηε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή λα ζπλδένπλ 

αδηθαηνιφγεηα ππεξεζίεο. Γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

πξνσζψληαο παξάιιεια ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο  

 Μέηξα αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ,  

 Μέηξα γηα ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ, ή   

 Μέηξα γηα πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηηκψλ ζην θφζηνο (ππνρξέσζε 

θνζηνζηξέθεηαο) ή ζε ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αγνξέο. 

Δπίζεο, κηα επηρείξεζε πνπ ππφθεηηαη ζε ηηκνινγηαθέο ξπζκίζεηο ή άιιν αληίζηνηρν έιεγρν 

ιηαληθήο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ, θαιείηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί έλα 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαηάιιειν γηα λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ. 
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5.5 Τθηζηάκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε αλάγθε επηβνιήο, δηαηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη 

πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε 

ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε. 

Σν 2006, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε αλάιπζε ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ηεο 

ΔΔ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 

411/017/22.11.2006, ΦΕΚ 1873/B/28.12.2006 ζρεηηθά κε ηνλ “Οξηζκό ηεο αγνξάο ιηαληθήο 

πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA-ISDN 

ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο πειάηεο, θαζνξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή 

ηζρύ ζηελ ελ ιόγσ αγνξά, θαη ππνρξεώζεηο απηώλ”. Με ηελ Απφθαζε απηή, ε ΔΔΣΣ 

επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο: 

1. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΓ: 

o Τπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΥΔΓ, θαζψο θαη πξφζβαζεο 

θαη ρξήζεο ζπλαθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ. Η ππνρξέσζε απηή πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο: 

i. Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα κηζζψλνπλ, ζε 

επίπεδν ρνλδξηθήο, ηε ζχλδεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δχλαληαη λα παξέρενπλ ζπλδέζεηο PSTN θαη BRA-ISDN ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο. 

ii. Τπνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη αλνηθηή πξφζβαζε ζε ηερληθέο 

δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

iii. Τπνρξέσζε κε άξζεο ηεο πξφζβαζεο ζε επθνιίεο πνπ ήδε παξέρνληαη, 

εθηφο εάλ δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

iv. Τπνρξέσζε ζχλαςεο πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (Service Level 

Agreements - SLAs) γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ θαη γηα φιεο ηηο 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηδίσο δηαδηθαζίεο παξνρήο γξακκψλ θαη 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. 
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v. Τπνρξέσζε θαιφπηζηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ παξνρή πκθσληψλ 

Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ  «πέξαλ ηνπ βαζηθνχ» (Advanced SLAs). 

o Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

i. Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ΥΔΓ, ζπλαθείο επθνιίεο θαη 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο ππφ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο πνπ παξέρνληαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν 

θαη/ή ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο.  

ii. Ο ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ.  

iii. Η ρνλδξηθή πξνζθνξά πξνο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο δελ ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κε εχινγνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη κε εχινγε 

δεζκνπνίεζε πξντφλησλ ή επθνιηψλ. 

iv. Ο ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε άιινπο 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ιακβάλεη ζην πιαίζην παξνρήο ΥΔΓ. 

o Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 

i. Τπνρξέσζε εθαξκνγήο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ΥΔΓ. 

ii. Τπνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζε εηήζηα βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΥΔΓ. 

o Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

i. Γεκνζίεπζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα ηε ΥΔΓ ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ, ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο 

νπνίαο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ii. Τπνρξέσζε παξνρήο ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξνρή ΥΔΓ. 

iii. Τπνρξέσζε παξνρήο ζηελ ΔΔΣΣ αλαιπηηθήο αλαθνξάο Γεηθηψλ 

Απνδνηηθφηεηαο (Key Performance Indicators - KPIs) ζρεηηθά κε ηελ 
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παξνρή ππεξεζηψλ ΥΔΓ θαζψο θαη πξφζβαζεο ζε φια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία πνπ ζα ηεο επηηξέπνπλ λα επαιεζεχεη ηελ αθξίβεηα ησλ KPIs 

(πξφζβαζε ζε ζρεηηθφ ινγηζκηθφ / βάζε δεδνκέλσλ). Η ΔΔΣΣ δχλαηαη, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο, λα ππνρξεψζεη ηνλ ΟΣΔ λα δεκνζηεχζεη ζην 

δηθηπαθφ ηνπ ηφπν πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο Γείθηεο 

Απνδνηηθφηεηαο. 

iv. Τπνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔΣΣ φισλ ησλ ζπκθσληψλ ΥΔΓ πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

o Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη ππνρξεψζεηο θνζηνιφγεζεο: 

i. Τπνρξέσζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΓ ζε ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο retail-minus. 

ii. Τπνρξέσζε έληαμεο ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΓ ζην FDC/CCA top-down 

θνζηνινγηθφ κνληέιν ηνπ ΟΣΔ. 

iii. Τπνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ “minus” 

γηα ηελ ηηκνινγηαθή θφξκνπια ηνπ “retail minus” θαζψο θαη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην “minus” . 

iv. Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ΥΔΓ.  

v. Τπνρξέσζε ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη 

ηνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ηνπ ΟΣΔ ζε εηήζην έιεγρν απφ 

αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

2. Καλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα ιηαληθά πξντφληα ηνπ ΟΣΔ:  

o Έιεγρνο ηηκψλ θαη θνζηνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλίζηαληαη ζε: 

i. Αλψηαην φξην ηηκήο γηα ην «θαιάζη» πξντφλησλ ιηαληθήο πξφζβαζεο 

PSTN θαη BRA-ISDN (ηέινο ζχλδεζεο θαη κεληαίν πάγην). 
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ii. Τπφ-πιαθφλ γηα ην «θαιάζη» πξντφλησλ ηέινπο ζχλδεζεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο PSTN θαη BRA-ISDN. 

iii. Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ΥΔΓ. 

iv. Τπνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ ΔΔΣΣ φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο. 

v. Τπνρξέσζε έληαμεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην top-

down κνληέιν FDC/CCA  

vi. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ 

κνληέιν ηνπ ΟΣΔ ζα ειέγρνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ αλεμάξηεηνπο 

ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

o Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ 

ΟΣΔ λα κελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο θαηά ηελ 

παξνρή πξντφλησλ ζηαζεξήο πξφζβαζεο.  

o Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε: 

i. Τπνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ιηαληθφ πξντφλ πξφζβαζεο ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη κέζσ ηνπ 

ηειεθσληθνχ ηνπ θέληξνπ, θαζψο θαη λα ηα ηηο δεκνζηεχεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ. Σα ηηκνινγηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη αθξηβή, 

θαηαλνεηά θαη πξνζβάζηκα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

ii. Τπνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ΥΔΓ. 

iii. Γπλαηφηεηα ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη εθπηψζεηο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηεο 

Απφθαζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο ΔΔΣΣ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ θάζε ζρεηηθή 



   

 75 

εθπησηηθή πνιηηηθή/πξνζθνξά εθ ησλ πξνηέξσλ, ππνβάιινληαο φια ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ φηη ε πξφηαζή ηνπ δελ 

νδεγεί ζε πνιηηηθή ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο, ζπκπίεζεο πεξηζσξίσλ ή ζε 

άιιν πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

o Τπνρξέσζε αδεζκνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

i. Ο ΟΣΔ επηηξέπεηαη λα πξνζθέξεη δεζκνπνηεκέλα πξντφληα κφλν ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δεζκνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ παξέρνληαη επίζεο ρσξηζηά, επηηξέπνληαο ζηνλ πειάηε λα 

αγνξάζεη ηα πξντφληα ρσξηζηά ρσξίο λα πιεξψλεη γηα πξφζζεηεο 

ππεξεζίεο πνπ δελ επηζπκεί λα ιάβεη. 

ii. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ γηα πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε 

ησλ ηηκνινγίσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιειέλδεηεο πψιεζεο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. 

iii. Οη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ππεξβνιηθή ή/θαη ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα κεκνλσκέλα πξντφληα θαη γηα ηα δεζκνπνηεκέλα 

πξντφληα. 

iv. Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αιιειέλδεηεο 

πψιεζεο/ππεξεζηψλ καδί κε ηελ ππεξεζία ιηαληθήο πξφζβαζεο 

αλεμαξηήησο εάλ ηα πξντφληα ζπληζηνχλ ή φρη ππεξεζίεο/πξντφληα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

o Λνγηζηηθφο δηαρσξηζκφο: 

i. Τπνρξέσζε εθαξκνγήο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηελ παξνρή 

ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ ζπλδέζεσλ PSTN θαη BRA-ISDN. 

ii. Τπνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζε εηήζηα βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ζπλδέζεσλ PSTN θαη BRA-ISDN. 

o Γηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ηηκψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο: Η ΔΔΣΣ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα 

κεηαβάιιεη ηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο, ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
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ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηα πξντφληα ιηαληθήο, ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ΥΔΓ θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πνπ 

ηνπ έρνπλ επηβιεζεί , έρεη νξίζεη κία δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζησλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε θαη ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ νθείιεη λα αθνινπζεί 

ν ΟΣΔ 

Δπηπιένλ, ην 2007, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε αλάιπζε ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ 

Πιαίζην ηεο ΔΔ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 

425/094/8.3.2007, ΦΕΚ 483/B/5.4.2007 ζρεηηθά κε ηνλ «Οξηζκό εζληθήο αγνξάο ιηαληθήο 

Πξόζβαζεο ζην Δεκόζην Τειεθσληθό Δίθηπν από ζηαζεξή ζέζε κέζσ Σπλδέζεσλ Υςειήο 

Φσξεηηθόηεηαο (Primary Rate Access ISDN), θαζνξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρύ 

ζηελ ελ ιόγσ αγνξά θαη ππνρξεώζεηο απηώλ». χκθσλα κε ηελ Απφθαζε απηή, ε ΔΔΣΣ 

επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ππνρξεψζεθε λα κελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο απηή, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε 

θνηλνπνίεζεο θάζε αιιαγέο ζηηο ηηκέο PRΑ ISDN θαη θάζε έθπησζεο είθνζη (20) εκέξεο 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

5.6 Καηεπζχλζεηο γηα ηελ Επηινγή Καλνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ 

Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ (ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε 

ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ ρξεζηψλ). χκθσλα κε ην Άξζξν 42 (7) ηνπ Νφκνπ, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 42 ηνπ Νφκνπ 

βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδεηαη θαη είλαη 

αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ελ φςεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 

θαη επηβάιινληαη κφλν κεηά απφ δηαβνχιεπζε ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ηδίνπ. 

Σν ίδην ηζρχεη ζχκθσλα κε ηα Άξζξν 38(2) ηνπ Νφκνπ θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη  ζε έλαλ πάξνρν κε βάζε ην Άξζξν 38(1) ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.  
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Όηαλ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη κηα επηρείξεζε έρεη νξηζηεί 

σο έρνπζα ΙΑ, ε ΔΔΣΣ ζα επηιέμεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηε θχζε ησλ 

πξνζδηνξηζζέλησλ πξνβιεκάησλ. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζα εμεηαζηεί κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ψζηε λα επηιεγεί ε ιηγφηεξν επηβαξπληηθή θαλνληζηηθή ππνρξέσζε, ψζηε λα 

αθνινπζείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Σέινο, νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζα επηιεγνχλ θαη ζα 

ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα νθέιε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε ξχζκηζε 

ππεξβαίλνπλ ηα νθέιε ηεο παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Όπσο νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη είλαη απίζαλε εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα εμέηαζε ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζηε ιηαληθή αγνξά ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. 

πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ, ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ πνπ ε 

ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη ζα ελζαξξχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επέλδπζε θαη θαηλνηνκία θαη ζα 

πξνσζήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο πξφζβαζεο. 

 

5.7 Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο γηα ηε ιηαληθή πξφζβαζε ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο 

PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο 

ρξήζηεο  

ηελ παξνχζα Δλφηεηα, ε ΔΔΣΣ παξνπζηάδεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνηείλεη 

λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ, ή θαη λα δηαηεξεζνχλ εθφζνλ ήδε επηβιεζείζεο, σο θαηάιιειεο 

κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

Οη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ παξνχζα λα ζπλερίζνπλ λα 

επηβάιινληαη ζηελ ΟΣΔ ΑΔ σο επηρείξεζε θαηέρνπζα ΙΑ ζηηο νξηζζείζεο αγνξέο 

ιηαληθήο πξφζβαζεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηα νπνία ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο θξίζεθε φηη εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ 

ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξέρνληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ ΟΣΔ 

ΑΔ.  
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5.7.1 Καλοληζηηθές Τποτρεώζεης κε βάζε ηα Άρζρα 43 έως 45 ηοσ Νφκνπ 

(σποτρεώζεης πρόζβαζες)  

χκθσλα κε ην Άξζξν 44 (παξ. 1 θαη 3) ηνπ Νόκνπ, ε EETT δχλαηαη λα επηβάιεη 

ππνρξεψζεηο ζε παξφρνπο λα ηθαλνπνηνχλ εχινγα αηηήκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ 

ππνδνκψλ δηθηχνπ θαη ζρεηηθψλ επθνιηψλ, κεηαμχ άιισλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ε άξλεζε πξφζβαζεο ή νη κε εχινγνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ 

παξφκνηεο ζπλέπεηεο, ζα εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο 

ζηε ιηαληθή ή δελ ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Οη πάξνρνη κπνξεί λα 

ππνρξεσζνχλ, κεηαμχ άιισλ, λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο γηα 

κεηαπψιεζε ζε ηξίηα κέξε. 

 Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ αληαγσληζκνχ ζηε αγνξά ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο 

PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο, θαζψο θαη ηα 

ζεκαληηθά κε αλαθηήζηκα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά. Η είζνδνο 

παξφρσλ ζε επαξθή βαζκφ ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 

ηνπ ΟΣΔ είλαη απίζαλε ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξπλζνχλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θιίκαθα επελδχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα επηβιεζνχλ θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζηα 

πξντφληα ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ. Καηά ηελ επηβνιή ησλ θαλνληζηηθψλ απηψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε, ε ΔΔΣΣ ζα δηαζθαιίζεη φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη 

αλαινγηθέο θαη έρνπλ ιάβεη ππφςε ηα θίλεηξα επελδχζεσλ.  

Η ΔΔΣΣ ζηελ εμέηαζε ηεο αγνξάο 4 ηεο χζηαζεο (ρνλδξηθή πξφζβαζε ζε θπζηθέο 

ππνδνκέο) πξφηεηλε, κεηαμχ άιισλ, λα δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε απηή, φπσο δείρλεη ε 

αλάιπζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο, δελ αλακέλεηαη λα είλαη επαξθήο γηα 

λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηελ ππν-εμέηαζε αγνξά ιηαληθήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα εμέηαζε. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, 

δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζθνπνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δίθηπα ηνπηθήο 

πξφζβαζεο θαη ηελ χπαξμε κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο, ε είζνδνο κέζσ ΑΠΣΒ είλαη απίζαλν 

λα δεκηνπξγήζεη επαξθή αληαγσληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ 

θαιχπηεη ε παξνχζα εμέηαζε ηθαλφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο αληαγσληζηηθφο πεξηνξηζκφο 
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ζηνλ ΟΣΔ. ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ επίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ν αληαγσληζκφο ζηε ιηαληθή 

πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο 

PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη φηη ην κεξίδην ηνπ 

ΟΣΔ, αλ θαη έρεη κεησζεί , παξακέλεη πςειφ ζην 72,7% (Γεθέκβξηνο 2010).  

Η έιιεηςε αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν 

ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP επίζεο 

δεκηνπξγεί αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηε δεζπφδνπζα 

ζέζε πνπ θαηέρεη ζηηο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξψλ θιήζεσλ. Υσξίο ηελ παξνρή ΥΔΓ, νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΔΦ/ΠΦ έρνπλ μεθάζαξα έλα αληαγσληζηηθφ 

κεηνλέθηεκα εάλ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ην ζπλνιηθφ παθέην ζηαζεξψλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο θαη θσλήο κε εληαίν ινγαξηαζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηε ρξήζε ηεο ΥΔΓ 

θαη άιισλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο (φπσο ε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε, ΥΔΠ), νη 

ελαιιαθηηθνί κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηνλ ΟΣΔ ζε εζληθφ επίπεδν, αθφκα θαη ζε 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ δηαζέηνπλ ζεκεία θπζηθήο παξνπζίαο (δει. επθνιίεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ αγνξά 4). πλεπψο, ε ΥΔΓ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

πξντφληα ρνλδξηθήο, επηηξέπνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο λα επηηχρνπλ πιήξε θάιπςε ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε αλαγθαία επέλδπζε ππνδνκήο κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο.    

Υνλδξηθή Εθκίζζσζε Γξακκψλ (ΥΕΓ) 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε αλάιπζε αγνξάο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ παξνχζα εμέηαζε αγνξάο ππνδεηθλχνπλ κηα ζαθή αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο παξνρήο ΥΔΓ σο θαλνληζηηθήο ππνρξέσζεο, αθφκε θαη εάλ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο 

αγνξάο ππνδεηθλχνπλ φηη ε επθνιία ηεο ΥΔΓ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Η ΥΔΓ είλαη κηα επθνιία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα κηζζψλνπλ ηε γξακκή ηνπ ζπλδξνκεηή κε φξνπο ρνλδξηθήο θαη λα 

ηελ κεηαπσινχλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Η ΥΔΓ κπνξεί λα αθνξά PSTN θαη ISDN BRA γξακκέο
38

. Ο 

ζθνπφο ηεο ΥΔΓ είλαη λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ αληηκεησπίδνληαο ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ 

ΟΣΔ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξέσζεο 

ΔΦ/ΠΦ. Με ηε ΥΔΓ έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο κπνξεί λα αλαιάβεη κηα πιήξε ιηαληθή ζρέζε κε 

ηνλ πειάηε γηα φιεο ηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ζπλδένληαο ηελ πξφζβαζε θαη ηηο θιήζεηο θαη 

παξέρνληαο εληαίν ινγαξηαζκφ. Με ηελ ΥΔΓ, έλαο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο είλαη επίζεο ζε 

                                                 

38
 ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, μεθηλήζεη ηελ παξνρή 

γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP, ε ΥΔΓ ζα αθνξά θαη ηηο γξακκέο πξφζβαζεο managed VoIP. 
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πιενλεθηηθφηεξε ζέζε λα πξνζθέξεη θαηλνηφκεο ηηκνινγηαθέο επηινγέο, π.ρ. λα πξνζθέξεη 

ρακειφηεξε ηηκή θιήζεο αλά ιεπηφ γηα πξφζζεηε πάγηα κεληαία ρξέσζε. Σέηνηεο επηινγέο 

ηηκνινγίσλ είλαη πην δχζθνιν λα πξνζθεξζνχλ εάλ ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο πξνζθέξεη απιψο 

θιήζεηο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. πλεπψο κε ηελ ΥΔΓ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξέσζεο ΔΦ/ΠΦ 

εληζρχεηαη.  

 

Α. Πξφζβαζε θαη ρξήζε εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ  

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ππνδεηθλχνπλ φηη 

πηζαλφηαηα ν ΟΣΔ δελ ζα πξνζέθεξε πξντφληα ΥΔΓ κέζσ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (3) (δ) 

ηνπ Νόκνπ λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ΥΔΓ. Μηα θαλνληζηηθή 

ππνρξέσζε πξφζβαζεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε κφλε θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα έρνπλ εχινγα αηηήκαηα γηα ηέηνηα πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο.  

Γεδνκέλεο ηεο επηβνιήο ηεο ΥΔΓ, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη θίλεηξν γηα έλαλ 

πάξνρν κε ΙΑ λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή ηεο ή λα ηελ θάλεη πην δχζθνιε. Δίλαη απαξαίηεην νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ αλνηθηή πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (“OSS”), αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ην επηβαιιφκελν πξντφλ θαη λα αληαγσλίδνληαη 

ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν ιηαληθήο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (3) (ε) ηνπ Νόκνπ, ε ΔΔΣΣ 

πηζηεχεη φηη είλαη ζσζηφ, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη ν ΟΣΔ λα ζπλερίζεη λα παξέρεη πξφζβαζε 

ζε άιινπο παξφρνπο, ν ΟΣΔ επίζεο λα ζπλερίζεη λα παξέρεη αλνηθηή πξφζβαζε ζε ηερληθέο 

δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (3) (ε) ηνπ Νόκνπ, 

ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ή παξφκνηα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζηεί ν ηζφηηκνο αληαγσληζκφο ζηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (3) (β) ηνπ Νόκνπ, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη επίζεο φηη ν ΟΣΔ ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ 

πξφζβαζε. Απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη νη ελαιιαθηηθνί δχλαληαη 

λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ΟΣΔ θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα αηηήκαηά ηνπο γηα λέα ή ηξνπνπνηεκέλα 

πξντφληα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη θαηάιιεια. 
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Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (3) (γ) ηνπ Νόκνπ, λα δηαηεξεζεί ε 

ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα κελ απνζχξεη ηελ πξφζβαζε ζε επθνιίεο πνπ ήδε δίλνληαη. Απηφ είλαη 

αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεηαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ε αζθάιεηα ζηελ 

παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο κε βάζε ηε ΥΔΓ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ 

ηνλ ΟΣΔ. 

 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηζηάζεηο φπνπ κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή ε άξζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

επθνιίεο, π.ρ. φηαλ κηα επθνιία δελ είλαη πιένλ αλαγθαία θαη απνηειεί πεξηηηφ βάξνο, ζηνλ 

ΟΣΔ, ε δηαηήξεζή ηεο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξήζεη  ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ 

λα κελ απνζχξεη ηελ πξφζβαζε ζε επθνιίεο πνπ ήδε δίλνληαη, εθηφο εάλ ππάξμεη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Σέινο, θαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 (παξ. 1 θαη 3) ηνπ Νφκνπ, ε ΔΔΣΣ κπνξεί επίζεο λα 

ζπλνδεχζεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε κε φξνπο ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα. Η 

ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη νη πκθσλίεο Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLAs) είλαη αλαγθαίν λα δηαηεξεζνχλ 

αλαθνξηθά κε φια ηα πξντφληα ΥΔΓ θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε παξνρή 

γξακκψλ θαη ε απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Οη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο ζα πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο ηδίσο πνηφηεηαο θαη ρξφλνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ. 

Όηαλ ηζρχεη έλα SLA, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη επίζεο λα επηβάιινληαη νη θαηάιιειεο 

πνηληθέο ξήηξεο ή φξνη ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο κε ην SLA (ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο 

ηνπ SLA). Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα 

πξνζθέξεη έλα Βαζηθφ SLA. Η βαζηθή/ ειάρηζηε πνηφηεηα ησλ παξακέηξσλ ππεξεζηψλ 

(Βαζηθφ Δπίπεδν πκθσληψλ/ Βαζηθφ SLA) θαζψο θαη νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο ξήηξεο ή φξνη 

αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ πνπ ζα ηζρχζνπλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ SLA, απνηεινχλ κέξνο ηνπ ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηηθήο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΓ. Δπηπξνζζέησο, ν ΟΣΔ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ βαζηθνχ SLΑ γηα 

ηε ΥΔΓ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο φξνπο πνπ δχλαηαη λα αηηείηαη ν πάξνρνο ζε ζρέζε 

κε ηε ΥΔΓ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ παξέρεη ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. 

Γηα λα  δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Βαζηθνχ SLA, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα 

δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔΣΣ απφ ηνλ ΟΣΔ δεηθηψλ απφδνζεο ζε 

ηξηκεληαία βάζε θαη ad hoc, φπνηε δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ (βι. επίζεο θαησηέξσ ζρεηηθά κε 

ηελ ππνρξέσζε «δηαθάλεηαο») 
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Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

κε θαιή πίζηε θαη λα ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα γηα ζπκθσλίεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ πέξαλ 

ηνπ βαζηθνχ (advanced SLAs).  

  

Β. Με δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 

Πνιιά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ νθείινληαη ζε δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ή ηε 

ρξήζε πιεξνθνξηψλ. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο 

παξέρεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνληαη ΥΔΓ ππφ 

ηζνδχλακνπο φξνπο κε απηνχο πνπ ζα ίζρπαλ ζηελ πεξίπησζε παξνρήο πξφζβαζεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν (ή ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο). 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, σο θαλνληζηηθή ππνρξέσζε, κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη άκεζα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζρεηηθά κε κε ηηκνινγηαθέο 

παξακέηξνπο, φπσο ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, νη ηαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, ε επηβνιή κε 

αλαγθαίσλ απαηηήζεσλ, ε ρακειή πνηφηεηα ή νη δηαθξίζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ θαη ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ επί ηε βάζεη δηαθξίζεσλ.  

Η πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 43 (1)(β) 

ηνπ Νόκνπ ζεκαίλεη φηη ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο 

πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη λα παξέρεη 

ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο 

πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ 

επηρεηξήζεηο. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο εληφο ρξνληθψλ πιαηζίσλ θαη κε πνηφηεηα πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε 

απηήλ πνπ παξέρεηαη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο (ακεξνιεςίαο) γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

αλσηέξσ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε 

ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη 

λα παξέρεη ππεξεζίεο, ζπλαθείο επθνιίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ 

επηρεηξήζεσλ). Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο νθείιεη  λα 
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παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ, ζπλαθείο επθνιίεο θαη πιεξνθνξίεο ηεξψληαο ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θα ηελ ίδηα πνηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ.  

πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη κε βάζε πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε 

απηέο πνπ παξέρνληαη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ 

θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ). Καηά ηελ παξνρή ηεο ΥΔΓ, δελ πξέπεη λα 

παξαηεξνχληαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, νχηε δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ ή επθνιηψλ 

(εθηφο εάλ δηθαηνινγνχληαη απφ ηερληθνχο ιφγνπο), νχηε κε εχινγνη ζπκβαηηθνί φξνη. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ν ΟΣΔ σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο 

ΥΔΓ ζε έλαλ άιιν πάξνρν λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην ιηαληθφ 

ηνπ άθξν θαη λα παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ έγγξαθε δέζκεπζε γηα απηή ηελ ππνρξέσζε. 

Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο δελ απνηειεί απφ 

κφλε ηεο κηα επαξθή θαλνληζηηθή ππνρξέσζε, θαζψο ν ΟΣΔ κπνξεί λα κελ απην-παξέρεη 

ππεξεζίεο πνπ έλαο άιινο πάξνρνο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ιηαληθφ 

άθξν ηνπ ΟΣΔ κπνξεί λα κελ ρξεηάδεηαη ηελ ίδηα κνξθή ππεξεζηψλ ΥΔΓ πνπ ρξεηάδνληαη 

νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη. πλεπψο δελ ζα ήηαλ εθηθηφ νη φξνη ησλ SLAs λα βαζηζηνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ΟΣΔ ζε επίπεδν ιηαληθήο. Δπνκέλσο, ε 

ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζνχλ νη ήδε επηβιεζείζεο   ζπκπιεξσκαηηθέο ππνρξεψζεηο 

πξφζβαζεο θαη δηαθάλεηαο.  Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε δηαηήξεζε ησλ ήδε επηβιεζέλησλ 

ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξέσζεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.  

Γ. Γηαθάλεηα 

Πέξαλ ηεο δηαηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (βι. 

αλσηέξσ), ε ΔΔΣΣ ζεσξεί σο εχινγν θαη αλαινγηθφ λα δηαηεξεζεί ε επηβιεζείζα ζηνλ 

ΟΣΔ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθήο πξνζθνξάο αλαθνξάο γηα ηε ΥΔΓ, 

ε νπνία ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζα αλαζεσξείηαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζα 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλάπηεη ν ΟΣΔ κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ΥΔΓ. Η ππνρξέσζε δηαηήξεζεο θαη δεκνζίεπζεο 

πξνζθνξάο αλαθνξάο ΥΔΓ ζα δηαζθαιίδεη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ ζα είραλ άιισο πξφζβαζε. Κάηη 
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ηέηνην βνεζάεη ζηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ. 

Σα κέηξα δηαθάλεηαο παξέρνπλ επίζεο κηα κέζνδν γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαζφηη νξηζκέλεο απφ ηηο  πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε δελ ζα ήηαλ άιισο δηαζέζηκεο. πλεπψο, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο απνβιέπεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

αληαγσληζκνχ θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί.  

Σν Άξζξν 43 (1)(α) ηνπ Νφκνπ πξνβιέπεη φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αηηείηαη απφ έλαλ 

πάξνρν πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί σο πάξνρνο κε ΙΑ ζηελ αγνξά, λα δεκνζηεχεη Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο ε νπνία ζα είλαη επαξθψο αλαιπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο δελ ζα εμαλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο νη νπνίεο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηηο αηηνχκελεο ππεξεζίεο. Η ελ ιφγσ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ δηαρσξηζκέλσλ αλά ζηνηρείν 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ.  

πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα δεκνζηεχεη 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΓ. Σν Παξάξηεκα I ηεο παξφληνο θεηκέλνπ Γηαβνχιεπζεο 

πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά αλαθνξάο 

ηνπ ΟΣΔ γηα ηε ΥΔΓ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ηε ΥΔΓ ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη 

λα αλαζεσξεί ηελ πξνζθνξά αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηε ΥΔΓ είηε θαηφπηλ δηθήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο είηε θαηφπηλ ελφο ζεκειησκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ ή άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ. Δηδηθφηεξα:  

 Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αλαζεσξεκέλε πξνζθνξά 

Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζα εθδνζεί 

επί ηεο παξνχζαο Αλάιπζεο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν 

πνπ ε σο άλσ Απφθαζε ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή. Η ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη 

αιιαγέο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηε ΥΔΓ  θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο 

(Τπφδεηγκα Πξνζθνξάο), ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ θξίλεη φηη 

δηθαηνινγνχληαη ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
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 Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο φπνηεο ζρεηηθέο εμειίμεηο ηεο 

αγνξάο θαζψο θαη ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εληφο εχινγεο πεξηφδνπ, εάλ νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο 

είλαη θαηάιιειεο θαη αηηηνινγεκέλεο. Η ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο 

ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηε ΥΔΓ φπνπ απηέο δηθαηνινγνχληαη θαη 

ζπλάδνπλ κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

 Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

(ΥΔΓ) ππνβάιιεηαη απφ θάπνηνλ άιιν πάξνρν (πέξαλ ηνπ ΟΣΔ), ε ΔΔΣΣ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο φπνηεο ζρεηηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ 

απνθηεζείζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εάλ ε 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο ρξήδεη αλαζεψξεζεο. Δάλ ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη 

θαηαθαηηθή, ε ΔΔΣΣ ζα πξνζθαιέζεη ηνλ ΟΣΔ λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο, νξίδνληαο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην εχξνο ηεο αηηνχκελεο αλαζεψξεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο ΥΔΓ, φπνπ ε ηξνπνπνίεζε είλαη δηθαηνινγεκέλε. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 

θξίλεη θαηάιιειν, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δηεμάγεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε παξέρνληαο ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο 

φπνηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο νη νπνίεο 

δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ζρεηηθή αγνξά, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ 

Νόκνπ.  

Σν Άξζξν 43 παξ. (1) εδ. (α) ζηνηρείν (αα) ηνπ Νφκνπ πξνβιέπεη φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα 

δεηά απφ θάπνηνλ πάξνρν κε ΙΑ λα δεκνζηεχεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ παξνρή θαη ρξήζε θαζψο θαη ηηκέο. Οξίδεη επίζεο ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζήο ηνπο, 

ε απηφ ην πιαίζην, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε επηβιεζείζα ζηνλ ΟΣΔ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε ΥΔΓ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο ηεο, 

θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ.  
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Πέξαλ ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ν ΟΣΔ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

κηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο  ζε ηξηκεληαία βάζε θαη αλά 

πεξίπησζε νπνηεδήπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα έρεη επίζεο 

ηελ άδεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα/ ινγηζκηθφ/ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ Γεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο (KPIs) θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα εμάγεη πιεξνθνξίεο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Δπηπιένλ, νη άιινη πάξνρνη ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο /δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (KPIs) αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα ην 

επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα δεκνζηεχεη, θαηφπηλ ιήςεο 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ ΔΔΣΣ, νξηζκέλνπο ή φινπο ηνπο Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

(KPIs) ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν κε θαηάιιειε κνξθή, δηαζθαιίδνληαο ηελ αξρή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θξίζηκσλ εκπνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (ιρ. κέζεο ή ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο, ή αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 

ηηο εθηηκήζεηο ζηηο νπνίεο δελ πξνζδηνξίδεηαη ην φλνκα ηνπ παξφρνπ). Σν σο άλσ κέηξν ζα 

επηηξέςεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ απνθηνχλ ππεξεζίεο απφ ηνλ ΟΣΔ λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (KPIs) αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα ην 

επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρεηαη. Δπηπιένλ ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη θάζε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνπο Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (KPIs) ζηελ ΔΔΣΣ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη, θαζψο θαη λα πξνιακβάλεη ηελ 

φπνηα ηπρφλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ππέξ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή κεηαμχ ησλ παξφρσλ. 

Οη Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (KPIs) δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά) ηα θάησζη ζηνηρεία:  

(1) KPIs αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ γξακκψλ πξφζβαζεο: 

 Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ έρεη ιεθζεί αλά πάξνρν  

 Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαη ιφγνη απφξξηςεο αλά πάξνρν 

 Αξηζκφο παξαγγειηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ εγθαίξσο αλά πάξνρν 

 Μέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλά πάξνρν  
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 Αξηζκφο ελεξγψλ ρνλδξηθψλ κηζζψζεσλ γξακκψλ (ΥΔΓ) αλά ηνπηθφ θέληξν 

αλά πάξνρν  

(2)  KPIs αλαθνξηθά κε βιάβεο θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ: 

 Αξηζκφο λέσλ γξακκψλ ΥΔΓ πνπ αλαθέξζεθαλ σο έρνπζεο βιάβε αλά ηχπν 

πξφζβαζεο αλά πάξνρν 

 Μέζνο ρξφλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο αλά πάξνρν αλά ππεξεζία  

 Αξηζκφο βιαβψλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ 

(βαζηθή ζπκθσλία επηπέδνπ ππεξεζηψλ - SLA) αλά πάξνρν 

Η ΔΔΣΣ, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ 

KPIs. 

Γ. Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο  

Η ΔΔΣΣ πξφηεηλε αλσηέξσ λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε λα κελ πξνβαίλεη ζε 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαζφηη ν ΟΣΔ είλαη κηα θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε θαη έρεη 

θίλεηξν λα παξέρεη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξνο φθεινο ηνπ 

ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ θαη σο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Η ππνρξέσζε 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα βνεζήζεη ηελ ΔΔΣΣ λα επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Η ΔΔΣΣ ζπλεπψο πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ΥΔΓ.  

Όπσο επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, θαηά ηελ επηινγή ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ε ΔΔΣΣ 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη επηιεγφκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο βαζίδνληαη ζηε θχζε 

ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο πξνβιήκαηνο, φηη είλαη εχινγεο θαη αλαινγηθέο θαη βνεζνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, φηη ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ψζηε λα 

εδξαησζεί απνηειεζκαηηθφο θαη δηαξθήο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, θαη φηη ζπκβάινπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηνπ θαηαλαισηή. Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα 

ηελ παξνρή ΥΔΓ είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα παξέρνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ ΟΣΔ πνπ λα 

δχλαληαη λα επηδείμνπλ ηελ παξνπζία ή απνπζία δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί 

ζπλεπψο φηη ε δηαηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη βαζίδεηαη ζηε 

θχζε ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο πξνβιήκαηνο ηεο αγνξάο. Ο ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
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ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη λα παξέρεηαη έλα πςειφηεξν επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άιισο ζα πξνέθππηαλ κφλν απφ ηηο 

ππνρξεσηηθέο απφ ην λφκν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, λα παξαηεξείηαη ζηελά ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηελ παξνρή ΥΔΓ ζαλ απηή λα ζπληζηνχζε κηα μερσξηζηή 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ κφλε ηεο, λα εκπνδίδεηαη ν ΟΣΔ λα αζθεί δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

επίζεο θαη λα πξνιακβάλεηαη ν ΟΣΔ απφ κε δίθαηεο ζηαπξνεηδείο επηδνηήζεηο.  

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηεχεη, ζε εηήζηα βάζε γηα φινπο ηνπο 

ρσξηζηνχο ινγαξηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΥΔΓ, ηηο αθφινπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη άιισλ γεληθψλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  

  Καηάζηαζε απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (ιεπηνκεξήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη 

ηηκέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ)  

  Δλνπνίεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπκθσλία κε πξνβιεπφκελνπο απφ ην λφκν 

ινγαξηαζκνχο ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο  

 Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο, κε αλαθνξά ηεο βάζεο θαη ησλ πξνηχπσλ 

θφζηνπο, ησλ κεζφδσλ θαηαλνκήο θαη απνηίκεζεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ 

ρεηξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο  

 Παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (ιεπηνκεξή ηέιε 

κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο)  

 Έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ  

 Πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ ινγηζηηθήο θαη ξπζκηζηηθψο πξνβιεπφκελσλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη  
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 Γήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Δζληθνχ 

δηθαίνπ.
39

 

Ο ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 482/051/24.06.2008 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Δ. Έιεγρνο Σηκψλ θαη Κνζηνιφγεζε  

Διιείςεη ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηε ΥΔΓ, ν ΟΣΔ ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη ηελ 

ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά ρξεψλνληαο ππεξβνιηθέο ηηκέο γηα ηε ΥΔΓθαη ζα κπνξνχζε λα 

εκπνδίζεη ηελ είζνδν ζηε ιηαληθή αγνξά πξφζβαζεο πξνβαίλνληαο ζε ζπκπίεζε 

πεξηζσξίνπ.  

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη απίζαλν λα πεξηνξηζζεί ε ηζρχο ηνπ ΟΣΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα εμέηαζε. Η ηζρχο ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά πνπ 

αλακέλεηαη λα παξακείλεη πςειή απνηειεί ζπλέπεηα ησλ πςειψλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ηνπ 

πςεινχ κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ 

πξφζβαζεο. Σν Άξζξν 45(1) ηνπ Νόκνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ λα επηβάιεη ππνρξεψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο θαη ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

ζεκαίλεη φηη ν πάξνρνο κε ΙΑ δχλαηαη λα ρξεψλεη ππεξβνιηθέο ηηκέο, ή λα πξνβαίλεη ζε 

ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ εηο βάξνο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.  

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο „εθ ησλ πξνηέξσλ‟ (ex ante ) ξχζκηζεο είλαη λα βνεζήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ εκπνδίδνληαο ηελ θάζεηε επέθηαζε ηεο αγνξαζηηθήο ηζρχνο 

                                                 

39 Η χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, (βι. ππνζεκείσζε 31) πξνβιέπεη φηη ε εηήζηα δήισζε ζπκκφξθσζεο   

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:  

- ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή;  

-φιεο ηηο αζπκθσλίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ;  

- ζπζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (κε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεπεηψλ),  

-  πιήξε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επαιήζεπζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη  

- νξηζκέλα ζπγθεληξσηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά δεδνκέλα (φπσο γηα παξάδεηγκα πξνζαξκνγέο 

εθηίκεζεο ηξέρνληνο θφζηνπο, βαζηθέο παξαδνρέο ησλ κεζφδσλ θαηαλνκήο, επίπεδν θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο 

θαη βαζκφο δηαθξηηφηεηαο ηνπ κνληέινπ). 

Η δεκνζίεπζε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζε κνξθή εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, εληχπσο ή ειεθηξνληθά, ή λα 

δεκνζηεχνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ.  
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ηνπ ΟΣΔ ζηε ΥΔΓ ζηελ αγνξά ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο, ε νπνία ζα εδχλαην λα εθδεισζεί 

είηε κε ηε κνξθή ππεξβνιηθψλ ρνλδξηθψλ ηηκψλ είηε κε ηε κνξθή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

κεηαμχ ησλ ρνλδξηθψλ θαη ιηαληθψλ ηηκψλ. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν έιεγρνο ηηκψλ ρνλδξηθήο 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηέηνηνπ είδνπο επέθηαζε ηεο ηζρχνο 

ηνπ ΟΣΔ. Πξνηείλεη ζπλεπψο λα δηαηεξεζεί έλαο έιεγρνο ηηκψλ κε κεζνδνινγία retail-

minus. Η  ηηκή ηεο ΥΔΓ ζα θαζνξίδεηαη αθαηξψληαο απφ ηελ αληίζηνηρε ιηαληθή ηηκή πνπ 

ρξεψλεη ν ΟΣΔ ην θαηάιιειν πνζφ (ην “minus”). Σν “minus”  αληηζηνηρεί ζε εθείλν ην 

ιηαληθφ θφζηνο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν πάξνρν φηαλ εμππεξεηεί 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη φρη ζε επίπεδν ιηαληθήο (ιρ ην θφζηνο 

ηνπ marketing). Δπηπιένλ, γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, ε ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππφςε ηεο 

επηπξφζζεηα θφζηε ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή κηαο ρνλδξηθήο 

ππεξεζίαο ζε αληίζεζε κε ηελ παξνρή ηεο ιηαληθήο ππεξεζίαο (ιρ θφζηε ρνλδξηθήο 

ηηκνιφγεζεο). Δάλ ε ΔΔΣΣ ην θξίλεη αλαγθαίν, κπνξεί λα πξνβεί ζε πξνζαξκνγέο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 45 

παξ. 4 ηνπ Νφκνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην „minus‟, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ην FDC/CCA 

(Fully Distributed Cost/ Current Cost Accounting) top-down κνληέιν ηνπ ΟΣΔ. Όπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ, ε ΔΔΣΣ ζα δηαηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα ππνινγίδεη 

εηεζίσο ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπ γηα ηελ πξφζβαζε ρξεζηκνπνηψληαο ην FDC/CCA 

θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί επί ηνπ παξφληνο. Ο ΟΣΔ ζα ππνρξενχηαη λα 

θαζνξίδεη, επί ηε βάζεη ηνπ θνζηνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

εηεζίσο (έλα κήλα κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε) ηα ιηαληθά θφζηε ησλ πξντφλησλ πξφζβαζεο (απηά ζπληζηνχλ ηα 

επνλνκαδφκελα απνθεπρζέληα θφζηε (“avoidable costs”)) θαη ηα εηδηθά θφζηε ρνλδξηθήο 

γηα ηελ παξνρή ηεο ΥΔΓ. Δπί ηε βάζεη απηνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ζρεηηθνχ φγθνπ, ζα 

πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηνπ “minus”,  ην νπνίν ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ. 

Παξφηη δελ επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο γηα ην πξντφλ ηεο ΥΔΓ, ν 

ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ην πξντφλ ΥΔΓ ζην FDC/CCA ζχζηεκά ηνπ. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ηελ ΔΔΣΣ λα παξαθνινπζεί θαιχηεξα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ΥΔΓ, 

δεδνκέλεο θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ εηδηθνχ θφζηνπο ρνλδξηθήο γηα ηελ παξνρή ηεο ΥΔΓ θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ “minus” . Η ΔΔΣΣ εθηηκά φηη ε δηαηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο 

δελ επηβαξχλεη ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ δηφηη ν ΟΣΔ έρεη φκνηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα γηα 
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άιια πξντφληα πξφζβαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ήδε θάπνηα ρξφληα. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη ν ΟΣΔ έρεη ελζσκαηψζεη ηε ΥΔΓ ζην FDC/CCA ζχζηεκά 

ηνπ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε εηεζίσο αθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ “minus” γηα ην πξντφλ ΥΔΓ απφ ην 

θνζηνινγηθφ ηνπ ζχζηεκα FDC/ CCΑ, ε ΔΔΣΣ ζα δχλαηαη λα νξίδεη ην "retail-minus" 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο ή πνζνζηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο κε παξφκνηεο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία retail minus γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηεο ΥΔΓ. 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ επηβνιή ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηηκψλ retail-minus ε ΔΔΣΣ 

πξνηείλεη ηα θάησζη:  

 Έλαο έιεγρνο ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνβεί απνηειεζκαηηθφο πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη. Έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ηηκψλ retail-minus απαηηεί απφ ηελ 

ΔΔΣΣ λα είλαη πιήξσο ελήκεξε γηα ηηο φπνηεο ηηκνινγηαθέο αιιαγέο θάλεη ν ΟΣΔ 

ζην ιηαληθφ ηνπ πξντφλ. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ κε ηνλ κεραληζκφ retail-minus, ν ΟΣΔ ζα 

πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηα 

ιηαληθά  πξντφληα πξφζβαζεο θαη ζηα αληίζηνηρα ρνλδξηθά πξντφληα (ππεξεζίεο 

ΥΔΓ) ζηελ ΔΔΣΣ ζε εκπηζηεπηηθή βάζε θαη πξνηνχ απηέο εθαξκνζζνχλ. Ο ΟΣΔ 

θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ κε ηνλ 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηηκψλ retail-minus θαζψο θαη κε φπνηεο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ 

ηηκψλ ιηαληθήο (π.ρ price-cap γηα ηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο) ηνπ έρνπλ 

επηβιεζεί. Η ΔΔΣΣ, αθνχ εμεηάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ κε ηπρφλ ππνρξεψζεηο 

ειέγρνπ ηηκψλ ιηαληθήο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, ζα εμεηάδεη εάλ είλαη απαξαίηεην 

λα πξνζαξκνζζνχλ νη ηηκέο ΥΔΓ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ δελ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ retail-minus, ε ΔΔΣΣ ζα δηελεξγεί 

ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο ζηηο ηηκέο ρνλδξηθήο ηηο νπνίεο ζα 

θνηλνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηελ πξνηεηλφκελε ιηαληθή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ εθαξκφζεη θαη ηηο 

ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ηηκέο γηα ηελ ΥΔΓ. Έλαο ηέηνηνο πξνιεπηηθφο 

κεραληζκφο ζα βνεζήζεη επίζεο λα πξνιακβάλεηαη αληη-αληαγσληζηηθή ζπκπίεζε 

πεξηζσξίνπ. Ο ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηηκψλ 

(ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο) πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ. 
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 Η ΔΔΣΣ ζεσξεί επίζεο φηη έλαο κεραληζκφο retail-minus ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 

ζην ιηαληθφ ηκήκα ηνπ ΟΣΔ έλα κε δίθαην πιενλέθηεκα θαζφηη ζα γλψξηδε φηη 

φπνηα αιιαγή ηνπ ΟΣΔ ζηηο ιηαληθέο ηνπ ηηκέο ζα επέθεξε απηφκαηα αιιαγή ζηε 

ρνλδξηθή ηηκή. Πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη απηφ ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζα 

δηαζηξέβισλε ηνλ αληαγσληζκφ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη θξίζηκν πξηλ απφ θάζε 

αιιαγή ζηε ιηαληθή ηηκή πνπ ζα επέθεξε αιιαγή ζηε ρνλδξηθή ηηκή, ν ΟΣΔ λα 

εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνπο παξφρνπο αληαγσληζηέο, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηελ 

ΔΔΣΣ, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο θαη πέληε εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ζε πεξηπηψζεηο κείσζεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ  

ιηαληθψλ ηηκνινγίσλ. Δπηπιένλ ν ΟΣΔ δελ ζα δχλαηαη λα εηζάγεη ηελ αιιαγή ζηε 

ιηαληθή ηηκή σζφηνπ γίλεη ε αιιαγή ζηε ρνλδξηθή ηηκή.
 40

 Η πεξίνδνο 

θνηλνπνίεζεο πξέπεη λα έρεη επαξθή δηάξθεηα έηζη ψζηε λα κελ δεκηψλνληαη 

άδηθα νη πάξνρνη αληαγσληζηέο αιιά θαη λα κελ είλαη αδηθαηνιφγεηα εθηεηακέλε, 

ψζηε λα κελ γίλεηαη ε αγνξά άδηθα άθακπηε. Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

ζπκκνξθψλεηαη θαη κε ηπρφλ ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί 

αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηηο αιιαγέο ζηηο ιηαληθέο 

ηηκέο ηαπηφρξνλα κε ηηο αιιαγέο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηε ΥΔΓ (φπνπ απηφ 

απαηηείηαη) 

 Δάλ ν ΟΣΔ απνθαζίζεη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαθαιέζεη έλα απφ ηα ππάξρνληα 

πξντφληα ιηαληθήο ηνπ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζή ηνπ ζηελ 

ΔΔΣΣ (ζε εκπηζηεπηηθή βάζε) πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Η ΔΔΣΣ ζα θξίλεη 

θαηφπηλ ηνχηνπ πσο λα ηξνπνπνηήζεη θαηαιιήισο ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ 

ησλ ρνλδξηθψλ ηηκψλ. Ο ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ηηο πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Οη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ ζα  

ειέγρνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Μεηά ηνλ 

έιεγρν δεκνζηεχεηαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα. Η 

δεκνζίεπζε ηεο δήισζεο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ.  

                                                 

40   Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αιιαγέο ζηηο ιηαληθέο ηηκέο πξέπεη επίζεο λα ηεινχλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

έιεγρν ηηκψλ ιηαληθήο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ΟΣΔ. 
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Ο ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ‟ αξηζκ. 482/051/24.06.2008 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

5.7.2 Ρσζκηζηηθές Τποτρεώζεης ζύκθωλα κε ηο Άρζρο 38 ηoσ Νφκνπ  

Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη αλ θαη ε παξέκβαζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο κέζσ ηεο ππνρξέσζεο 

παξνρήο ΥΔΓ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, δελ είλαη αθφκα επαξθήο γηα 

λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ζπλδξνκεηέο απφ ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο, φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο ή ηεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Δλψ ε ΥΔΓ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

επίδξαζή ηεο ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο αλακέλεηαη λα παξακείλεη 

πεξηνξηζκέλε. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ΥΔΓ είλαη απίζαλν λα εμαιείςεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ΟΣΔ λα απμήζεη ηηο ιηαληθέο ηηκέο άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ εληφο ηεο πεξηφδνπ 

ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ελεξγεί αληη-αληαγσληζηηθά, 

ζπλεπψο απαηηνχληαη πξφζζεηεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο.  

Η επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν ιηαληθήο απαηηείηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε 

ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη θαηφπηλ αλάιπζεο ηεο αγνξάο φηη κηα ιηαληθή αγνξά δελ είλαη 

αληαγσληζηηθή θαη ζπκπεξαίλεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

Άξζξσλ 43, 44 θαη 45 ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ Νφκνπ δελ ζα είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ.  

A. Έιεγρνο ηηκψλ ιηαληθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο 

Γεδνκέλεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ ζηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο, ν ελ ιφγσ 

νξγαληζκφο δχλαηαη λα θαηαρξάηαη ηελ σο άλσ ζέζε ηνπ ρξεψλνληαο ππεξβνιηθέο ηηκέο ή 

ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο ή λα εθαξκφδεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ γηα ηα σο άλσ πξντφληα, 

εθφζνλ δελ ηνλ πεξηνξίδεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ (ex ante) ξχζκηζε.  Δπί ηνπ παξφληνο, ην 

βαζηθφ ξπζκηζηηθφ κέηξν πνπ πξνιακβάλεη ηελ ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ε επηβνιή 

αλψηαηεο ηηκήο. Σν Άξζξν 38 (2) ηνπ Νφκνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ λα εθαξκφδεη ηηο 

θαηάιιειεο ππνρξεψζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ιηαληθήο, κέηξα ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηηκψλ ή κέηξα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηηκψλ ζην θφζηνο ή ζε ηηκέο ζπγθξίζηκσλ αγνξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ελψ παξάιιεια λα 

πξνάγεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ. Οη επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο κπνξεί λα 
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ζπκπεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο κε επηβνιήο ππεξβνιηθψλ ηηκψλ, κε παξεκπφδηζεο 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά ή κε πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ θάησ 

ηνπ θφζηνπο, κε αδηθαηνιφγεηεο πξνηίκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή κε 

αδηθαηνιφγεηεο ζχδεπμεο ππεξεζηψλ.  

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ειέγρσλ ηηκψλ σο ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο γηα πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ εληνπηζζεί ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP ε ΔΔΣΣ 

εμέηαζε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο αλσηάηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

 

A1.Αλώηαην Όξην Τηκήο γηα πξντόληα ιηαληθήο πξόζβαζεο 

Σν αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) ζα εθαξκνζζεί ζε κηα κεζνζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή 

(weighted average) ηνπ ΟΣΔ γηα ηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε , δει. γηα ην εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο PSTN, ην πάγην 

ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN, ην εθάπαμ ηέινο BRA ISDN θαη ην πάγην ηέινο κίζζσζεο 

γξακκήο BRA ISDN
41

. Σν αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) ζα επηηξέπεη ζηνλ ΟΣΔ λα 

ηξνπνπνηεί ηηο επί κέξνπο ηηκέο πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «θαιάζη» ησλ 

πξντφλησλ (basket) ηεο κεζνζηαζκηζκέλεο ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

κεζνζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή λα κελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) θαη 

ζπλεπψο πξνζθέξεη ειαζηηθφηεηα ζηνλ ΟΣΔ σο πξνο ηελ εμηζνξξφπεζε ηηκψλ θαη 

θφζηνπο.  

Πέξαλ ελφο ζπλνιηθνχ αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο ζε έλα «θαιάζη» πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξντφληα πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηε δηαηήξεζε ελφο ππν- πιαθφλ (sub-cap) ζε έλα 

θαιάζη πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηα ηέιε ζχλδεζεο (PSTN θαη BRA ISDN), δεδνκέλνπ φηη 

ην βάξνο (weight) απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ππνινγηζκφ κεζνζηαζκηθήο ηηκήο φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο είλαη ρακειφ θαη ζπλεπψο ην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην ηηκήο (price 

cap) ζα επέηξεπε ζρεηηθά κεγάιεο απμήζεηο ζηελ ηηκή ησλ ηειψλ ζχλδεζεο, εάλ ηα πάγηα 

ηέιε κίζζσζεο κεηψλνληαλ θαηά έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζφ. Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ 

                                                 

41
 ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, μεθηλήζεη ηελ παξνρή 

γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP, ε κεζνζηαζκηθή ιηαληθή ηηκή πνπ ζα ππφθεηηαη ζην αλψηαην φξην ηηκήο 

ζα πεξηιακβάλεη θαη ην εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο θαη ην πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο πξφζβαζεο managed 

VoIP. 
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απφζπξζε ηεο ππνρξέσζεο δηαηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ sub-cap δεδνκέλνπ φηη πεξηνξίδεη ηνλ 

ΟΣΔ σο πξνο ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή θαη επεηδή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο απφ ηελ 

άπνςε ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ βειηησζεί ζε θάπνην βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην γχξν 

αλάιπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηηο ηηκέο ησλ ηειψλ ζχλδεζεο θαη 

ζα επέκβεη αλ ρξεηαζηεί ζην πιαίζην ησλ ex post αξκνδηνηήησλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςεη πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ.   

Η κεζνζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή ηνπ ΟΣΔ γηα πξντφληα ιηαληθήο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζα 

ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ θαη ησλ ιηαληθψλ εζφδσλ απφ ηα ζρεηηθά 

πξντφληα ιηαληθήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θαιάζη. 

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Αλψηαην Όξην Σηκήο (Price Cap) κφλν νη 

νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ ιηαληθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο. Η ΔΔΣΣ εμαθνινπζεί λα ζεσξεί 

φηη ην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα εθπησηηθά ηηκνιφγηα καδί κε ηα ηηκνιφγηα ησλ νλνκαζηηθψλ 

ρξεψζεσλ ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο 

ρσξίο λα επηθέξεη πξφζζεηα νθέιε. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ αλψηαησλ νξίσλ ηηκήο είλαη λα 

δηαθπιάζζνπλ απφ ππεξβνιηθέο ηηκέο. Σηκνιφγηα σζηφζν πνπ παξέρνπλ εθπηψζεηο φγθνπ 

ή εζφδσλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θαιχηεξεο πξνζθνξέο. Δλδερνκέλσο βέβαηα ηα σο άλσ 

ηηκνιφγηα λα εγείξνπλ δεηήκαηα αληαγσληζκνχ εάλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ιεζηξηθέο ηηκέο 

ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, σζηφζν, ηα σο άλσ πξνβιήκαηα 

αληαγσληζκνχ είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ δηα ηεο επηβνιήο ελφο αλψηαηνπ νξίνπ 

ηηκήο. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα παξέκβεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 (Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο θαη 

γεληθέο αξρέο κνληέινπ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη 

ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά) ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

595/013 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011)
42

.  

Η εηζαγσγή Αλσηάηνπ Οξίνπ Σηκήο γηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ επί ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο. Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη 

εθφζνλ εληαζεί ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ηεο ΑΠΣΒ 

θαη ηεο ΥΔΓ, κπνξεί λα κελ απαηηείηαη πιένλ ε ππνρξέσζε Αλψηαηνπ Οξίνπ Σηκήο. Η 

                                                 

42
 Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη   

ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο 

απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο) 
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ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαληθήο 

πξφζβαζεο θαη – εθφζνλ απαηηεζεί – ζα επαλεμεηάζεη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο Αλψηαηνπ 

Οξίνπ Σηκήο ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ.  

 (i) Καζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ Αλσηάηνπ Οξίνπ Τηκήο 

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα ηεζεί ην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) γηα ην «θαιάζη» 

ησλ ιηαληθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο ζην επίπεδν %CPI – X, φπνπ CPI θαζνξίδεη ηνλ 

δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή (Consumer Price Index - CPI) θαη X είλαη ν παξάγνληαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη αλακελφκελεο εηήζηεο βειηηψζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξνρή 

ιηαληθήο πξφζβαζεο,
43 

θαη δχλαηαη επίζεο λα πεξηιακβάλεη άιινπο παξάγνληεο φπσο ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζηάζκηζε ηηκψλ.  

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη ν παξάγνληαο X λα είλαη ζηαζεξφο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη 

λα ηζνχηαη κε κεδέλ.  

Σν %CPI ζα αλαζεσξείηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφηνπ ην 

εηήζην CPI γηα ην πξνεγνχκελν έηνο γίλεη δηαζέζηκν θαη ζα πξνζδηνξίδεη ην επηηξεπφκελν 

φξην κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ «θαιαζηνχ» ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

(κεζνζηαζηαζκηζκέλε ιηαληθή ηηκή) θαη ζα ηζρχεη κέρξη ηελ επφκελε αλαζεψξεζή ηνπ απφ 

ηελ ΔΔΣΣ.  

(ii) Δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ιηαληθώλ ηηκώλ 

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ 

πξνο έγθξηζε ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκνινγηαθέο αιιαγέο (ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ ηφζν κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ ιηαληθήο φζν κε ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκήο ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ΥΔΓ). Ο ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα δεκνζηεχζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηηκνινγηαθέο αιιαγέο, πξηλ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. ε πεξίπησζε 

έγθξηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκνινγηαθψλ αιιαγψλ ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ, ζπκκνξθνχκελνο κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο πνπ ηνπ 

έρνπλ επηβιεζεί.   

                                                 

 43  ηε ζεσξία, ην Υ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθνξά ζε βειηηψζεηο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο θαη ζηε βηνκεραλία γεληθψο. 
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A2. Υπνρξέσζε ππνβνιήο θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα  πξντόληα ιηαληθήο πξόζβαζεο 

Δπί ηνπ παξφληνο, ν ΟΣΔ έρεη ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην θνζηνινγηθφ ηνπ 

κνληέιν FDC/CCA top-down ηα ιηαληθά πξντφληα πξφζβαζεο θαη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ 

εηεζίσο (εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε) φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ (πάγηα ηέιε κίζζσζεο θαη ηέιε ζχλδεζεο).  

Σν εθαξκνδφκελν Κνζηνινγηθφ χζηεκα ηνπ ΟΣΔ ειέγρεηαη εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ηελ ΔΔΣΣ θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί..  

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα πεξηιακβάλεη ζην θνζηνινγηθφ 

ηνπ κνληέιν FDC/CCA top-down ηα ιηαληθά πξντφληα πξφζβαζεο πξέπεη λα δηαηεξεζεί 

θαη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ εηεζίσο (εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Η ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ 

θφζηνπο ζα έρεη επξχηεξν απνηέιεζκα απφ φηη ην αλψηαην φξην ηηκήο, θαζφηη ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα βνεζήζεη λα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά δηα ηεο 

εθαξκνγήο αδηθαηνιφγεηα ρακειψλ ηηκψλ ή δηα ηεο εθαξκνγήο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Η 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο ζα παξακέλεη απαξαίηεην ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price cap). Δλψ ην αλψηαην φξην ηηκήο (price cap) 

βνεζά λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ 

θφζηνπο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη ηηκέο δελ είλαη νχηε ιεζηξηθέο νχηε ηθαλέο λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ.  

 

A3.Κνζηνιόγεζε ιηαληθώλ πξντόλησλ πξόζβαζεο  

Σν Άξζξν 38(3) ηνπ Νφκνπ 3431/2006 πξνβιέπεη φηη ε ΔΔΣΣ ζα δηαζθαιίδεη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ κηα επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε ησλ ιηαληθψλ ηεο 

ηηκνινγίσλ ή ζε άιινπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ηηκψλ, ζα εθαξκφδνληαη ηα θαηάιιεια 

θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Η ΔΔΣΣ δχλαηαη λα νξίδεη ηε κνξθή θαη ηελ κεζνδνινγία 

θνζηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκνζζεί. Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζα ειέγρεηαη απφ 

αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν θνξέα.  Η ΔΔΣΣ ζα δηαζθαιίδεη φηη δεκνζηεχεηαη εηεζίσο 
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δήισζε ζπκκφξθσζεο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά 

κε ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. 

χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο χζηαζε C (2005) 3480 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ θαη ηα Κνζηνινγηθά πζηήκαηα βάζεη ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλνκή θφζηνπο, εζφδσλ θαη απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο. 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (FDC –CC), 

θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ 482/051/24.06.2008 εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

θαηάιιειεο, δηθαηνινγεκέλεο θαη αλαγθαίεο. πλεπψο, πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ. 

Δπίζεο, δελ ζα ζπληζηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη δελ ζα επηβαξχλεη ηνλ ΟΣΔ 

δπζαλάινγα, θαζψο ήδε δηαζέηεη ηέηνηα ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάδεη ηνπο 

ππάξρνληεο δηαρσξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ήδε 

θάπνηα ρξφληα. 

Σν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ΠΚΚ/ΣΚ ηνπ ΟΣΔ ζα ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ 

αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαη ζα δεκνζηεχεηαη δήισζε 

ζπκκφξθσζεο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ην 

επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. 

 

B.Λνγηζηηθφο δηαρσξηζκφο γηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο γηα ηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε κηα ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Καηά ηελ επηινγή ησλ 

ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη επηιεγφκελεο 

ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο πξνβιήκαηνο, φηη 

είλαη εχινγεο θαη αλαινγηθέο θαη βνεζνχλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ψζηε λα 

εδξαησζεί θάπνηα ζηηγκή απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, θαη φηη ζπκβάινπλ 

ζηα νθέιε ηνπ θαηαλαισηή. Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη ζρεδηαζκέλε 

ψζηε λα παξέρνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ ΟΣΔ πνπ λα βνεζνχλ ζην λα εθηηκεζεί εάλ ππάξρεη ή 

φρη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζηε ιηαληθή πξφζβαζε ή πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, 
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ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δηαηήξεζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο γηα ηα πξντφληα 

ιηαληθήο πξφζβαζεο είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη βαζίδεηαη ζηε θχζε ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο 

πξνβιήκαηνο ηεο αγνξάο.  

Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ δηαηεξείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη έλα 

πςειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άιισο ζα πξνέθππηαλ 

κφλν απφ ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ην λφκν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, λα 

παξαηεξείηαη ζηελά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο  

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN 

BRA θαη managed VoIP ζαλ απηή λα ζπληζηνχζε κηα μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 

απφ κφλε ηεο, θαζψο επίζεο θαη λα πξνιακβάλεηαη ε κε δίθαηε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.  

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη ζα 

πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη θαη λα δεκνζηεχνληαη νη αθφινπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο (κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

αξρήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη άιισλ γεληθψλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ): 

 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  

 Καηάζηαζε απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (ιεπηνκεξήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη ηηκέο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ)  

 Δλνπνίεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπκθσλία κε πξνβιεπφκελνπο απφ ην λφκν 

ινγαξηαζκνχο ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο  

 Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο, κε αλαθνξά ηεο βάζεο θαη ησλ πξνηχπσλ 

θφζηνπο, ησλ κεζφδσλ θαηαλνκήο θαη απνηίκεζεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ 

έκκεζνπ θφζηνπο  

 Παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (ιεπηνκεξή ηέιε κεηαθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο)  

 Έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ  

 Πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ ινγηζηηθήο θαη ξπζκηζηηθψο πξνβιεπφκελσλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη  

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Δζληθνχ δηθαίνπ.
44

 

                                                 

 44 Η χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, πξνβιέπεη φηη ε εηήζηα δήισζε ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:  
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Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Απόθαζεο ΕETT ΑΠ 482/051/24.06.2008, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Γ. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα ιηαληθά πξντφληα πξφζβαζεο 

Τπάξρεη θίλδπλνο, ν πάξνρνο κε ΙΑ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πνπ βιάπηεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σν 

Άξζξν 38 (2) ηνπ Νφκνπ 3431/2006 δίλεη ηελ επρέξεηα ζηελ ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ ηνλ 

πάξνρν κε ΙΑ λα κελ παξέρεη κε αζέκηην ηξφπν πξνλφκηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο, παξέρνληάο ηνπο επί παξαδείγκαηη εθπηψζεηο φηαλ ππάξρεη ξίζθν λα 

κεηαπεδήζνπλ ζε θάπνηνλ αληαγσληζηή, θαη σο εθ ηνχηνπ λα βιάπηεη ηνλ αληαγσληζκφ.  

Η ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εκπνδίδεη ηνπο παξφρνπο πνπ έρνπλ ΙΑ λα 

εθαξκφδνπλ αλφκνηνπο φξνπο ζε φκνηεο πεξηζηάζεηο ή λα εθαξκφδεη φκνηνπο φξνπο ζε 

αλφκνηεο πεξηπηψζεηο. Κάηη ηέηνην δε ζεκαίλεη βέβαηα φηη ν πάξνρνο κε ΙΑ δελ δχλαηαη 

λα παξέρεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πειαηψλ, αιιά 

φηη νη φπνηεο δηαθνξέο πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη αληηθεηκεληθά. ην επίπεδν ιηαληθήο, 

βαζηθή αηηηνινγία δηαθνξνπνηήζεσλ απνηεινχλ νη δηαθνξέο θφζηνπο.  

                                                                                                                                                     

  - ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή;  

  -φιεο ηηο αζπκθσλίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ;  

  - ζπζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (κε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεπεηψλ);  

  - πιήξε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επαιήζεπζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη  

  - νξηζκέλα ζπγθεληξσηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά δεδνκέλα (φπσο γηα 

παξάδεηγκα πξνζαξκνγέο εθηίκεζεο ηξέρνληνο θφζηνπο, βαζηθέο παξαδνρέο ησλ κεζφδσλ θαηαλνκήο, 

επίπεδν θαηαλεκφκελνπ θφζηνπο θαη βαζκφο δηαθξηηφηεηαο ηνπ κνληέινπ).  

  Η δεκνζίεπζε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε κνξθή εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, εληχπσο ή ειεθηξνληθά, ή 

λα δεκνζηεχνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ.   
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Η ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εκπνδίδεη ηνπο παξφρνπο λα εθκεηαιιεπζνχλ 

ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε ρξεψλνληαο πςειέο ηηκέο γηα ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη 

αληαγσληζηηθέο θαη ρακειέο ηηκέο γηα ηηο αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ΟΣΔ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηεο κε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.  

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN 

BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα 

ππνδεηθλχεη φηη κφλν ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη αληη-

αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο 

κπνξεί λα κελ απνηξέπνπλ ηελ αδηθαηνιφγεηε δηάθξηζε ζε επίπεδν ιηαληθήο, θαζψο ε 

ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο εθαξκφδεηαη γεληθά ζηε 

ζρέζε ρνλδξηθήο. 

πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηα ιηαληθά πξντφληα πξφζβαζεο. Με βάζε ηελ ππνρξέσζε απηή, 

ν ΟΣΔ απαγνξεχεηαη  λα πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο σο πξνο ηε κεηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο ηχπνπο ιηαληθήο πξφζβαζεο. Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη κηα 

ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο δελ ζεκαίλεη φηη έλαο πάξνρνο κε ΙΑ πξέπεη λα 

πξνζθέξεη παλνκνηφηππνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζε θάζε πειάηεο, αιιά φηη νη δηαθνξέο 

πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη ε απαγφξεπζε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε δηάθξηζε ή νπνία κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη ηνλ αληαγσληζκφ.  

 

Δ. Δηαθάλεηα γηα ηα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο: Κνηλνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

Σν Άξζξν 57 ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ν «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» πνπ έρεη εθδψζεη ε 

ΔΔΣΣ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη ν «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ 

Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηνπο Καηαλαισηέο», πνπ έρεη εθδψζεη ε ΔΔΣΣ, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, νξίδνπλ, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξέρνπλ ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκκνξθψλνληαη κε  νξηζκέλεο 

γεληθέο δηαηάμεηο δηαθάλεηαο θαη δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη 
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αλσηέξσ δηαηάμεηο (φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ) είλαη επαξθείο. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ν ΟΣΔ 

έρεη νξηζηεί σο πάξνρνο κε ΙΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή 

ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο θαη δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ. 

 

E. Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή / 

χδεπμε 

Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ ζηε ιηαληθή αγνξά πξφζβαζεο, ε 

ΔΔΣΣ ζεκείσζε φηη ε ζχδεπμε (bundling) πξντφλησλ ιηαληθήο φπσο ι.ρ ε ζχδεπμε 

(bundling) πξφζβαζεο θαη θιήζεσλ ή επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε θαη θιήζεσλ, δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, θπξίσο δηα ηεο επέθηαζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ζε γεηηνληθέο αγνξέο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ.  

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί θάηη ηέηνην πξέπεη λα επηβιεζεί κηα 

ζρεηηθή ππνρξέσζε αδεζκνπνίεζεο (unbundling). Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ππνρξέσζεο 

αδεζκνπνίεζεο (unbundling) είλαη λα πξνιεθζεί ε παξεκπφδηζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά πνπ 

άιισο ζα επέξρεην δηα ηεο νξηδφληηαο επέθηαζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηζρχνο θαη ε νπνία  ζα 

πεξηφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Σν Άξζξν 38(2) ηνπ Ν.3431/2006 αλαθέξεη φηη  νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε 

επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζε ιηαληθέο αγνξέο, βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ 

εληνπηδφκελνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο. Οη επηβαιιφκελεο 

ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ λα κελ ρξεψλνπλ ππεξβνιηθέο ηηκέο, λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν 

λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά, λα κελ πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηδηαίηεξα ρακειψλ ηηκψλ πξνο πξνζέιθπζε πειαηψλ, λα κελ παξέρνπλ, κε 

αζέκηην ηξφπν, πξνλφκηα ζε εηδηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο νχηε λα δεζκνπνηνχλ, ρσξίο εχινγε 

αηηία, ηηο ππεξεζίεο. 

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ζηνλ πάξνρν κε ΙΑ λα κελ πξνβαίλεη ζε 

αδηθαηνιφγεηε δεζκνπνίεζε πξντφλησλ. Η ΔΔΣΣ ζα ζεσξεί σο κε εχινγε ηε ζχδεπμε 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην 

πξντφλ/ππεξεζία πνπ επηζπκεί παξά κφλν καδί κε ην δεζκνπνηεκέλν πξντφλ. Πξαθηηθά 
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απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΔΔΣΣ αλακέλεη απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ λα παξέρεη θάζε επηκέξνπο 

ππεξεζία πνπ απνηειεί κέξνο ελφο δεζκνπνηεκέλνπ πξντφληνο σο ρσξηζηφ πξντφλ, εθφζνλ 

απηφ αλήθεη ζε ππφ ξχζκηζε αγνξά. 

Παξφηη, ε ζχδεπμε πξντφλησλ δχλαηαη λα νδεγεί ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε θαη γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, δχλαηαη επίζεο 

εθ ηεο θχζεο ηεο λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά αθνχ δχν ή πεξηζζφηεξα 

πξντφληα πσινχληαη σο εληαίν παθέην. Ωο εθ ηνχηνπ, νη γεληθέο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο 

πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ηνπο παξφρνπο θαη νη απαηηήζεηο γηα ζρεηηθή θνηλνπνίεζε ζηελ 

ΔΔΣΣ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζχδεπμεο πξντφλησλ (bundling) θαη ζα πεξηνξίζνπλ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ε 

ζχδεπμε (bundling) δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηε δηαθάλεηα ζηελ αγνξά. 

Δπηπιένλ, νη ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ψζηε λα πξνιεθζεί ε παξεκπφδηζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ πξνθαιείηαη απφ αδηθαηνιφγεηα ρακειέο ηηκέο ζα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα 

δεζκνπνηεκέλα πξντφληα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα αδεζκνπνίεηα. 

πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ θάζε θνξά πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε αιιειέλδεηε 

πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (bundling) θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν  ΟΣΔ επηζπκεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο θάπνηνπ παθέηνπ/πξνζθνξάο, λα θνηλνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζηελ ΔΔΣΣ ηελ πξφηαζε ηνπ, ζπλνδεπνκέλε κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ο ΟΣΔ θέξεη 

ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ε πξφηαζή ηνπ δελ πξνθαιεί επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε 

πεξηζσξίνπ. Ο έιεγρνο γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο I (Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο θαη γεληθέο 

αξρέο κνληέινπ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη 

ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά) ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

595/013 (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011)
45

, ε νπνία έρεη ήδε ηεζεί ζε Δζληθή δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε θαη έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηηο ΔΡΑ ησλ άιισλ 

Κξαηψλ Μειψλ. Η ΔΔΣΣ, κεηά απφ έιεγρν, δχλαηαη λα εγθξίλεη, λα εγθξίλεη ππφ φξνπο/ 

ηξνπνπνηήζεηο ή λα απνξξίςεη ηελ εθάζηνηε πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο, ε 

                                                 

45
 Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη   

ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο 

απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο) 
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δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα 

παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ απνινγηζηηθά ζηνηρεία, αλά νξηζκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. Ο ΟΣΔ δελ ζα πξνβαίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε ηεο πξφηαζεο ηνπ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ. Σα εγθξηζέληα 

εθπησηηθά παθέηα ή πξνζθνξέο ή ε εγθξηζείζα κείσζε ηηκήο δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ 

απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο. 

Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζνχλ νη σο άλσ αξρέο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχδεπμεο 

πξντφλησλ (bundling) είηε απηέο αθνξνχλ ζχδεπμε ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ κφλν ζηελ 

παξνχζα αγνξά είηε αθνξνχλ ζχδεπμε πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα αγνξά κε 

άιια πξντφληα, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ πξνζδηνξίδνληαη ή φρη σο ππεξεζίεο/ πξντφληα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

5.8 Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο γηα ιηαληθή πξφζβαζε ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο 

ISDN PRA 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ ηειεπηαία αλάιπζε αγνξψλ, νη γξακκέο PRA δελ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν θάπνηαο θαηαγγειίαο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ κε βάζε ηελ 

αξκνδηφηεηά ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή κε βάζε ηηο 

ξπζκηζηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο, είηε απφ ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είηε απφ πειάηεο 

ιηαληθήο. πλεπψο, παξά ηελ πξνθαλή έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θάπνηα ζνβαξή αζηνρία ηεο αγνξάο.  

Όπσο ζεκεηψζεθε ζηελ Δλφηεηα 4 ζρεηηθά κε ηελ «Αλάιπζε Αγνξάο», ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη ζρεηηθά αξγή αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ γξακκψλ PRA κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα γηα ηνλ ΟΣΔ λα κε κεηψζεη ηελ ηηκή ησλ γξακκψλ PRA (δει., 

πξαθηηθή θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο κέζσ ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο), λα 

αθνινπζήζεη πξαθηηθέο ηηκνινγηαθήο ζηξαηεγηθήο (π.ρ., ηηκνιφγεζε θάησ ηνπ θφζηνπο, 

ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ 

θαη λα ππεξβεί ηελ φπνηα αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ δηαζέηνπλ νη εηαηξηθνί πειάηεο. 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν εκπνξηθφο κεραληζκφο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ επίηεπμε ηέηνησλ ζηφρσλ ζα ήηαλ κέζσ κπζηηθψλ ή ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

εθπηψζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζρέζεο εκπνξηθήο πίζηεο κε ηνπο 
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εηαηξηθνχο πειάηεο παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ είζνδν ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηελ αγνξά ησλ 

πειαηψλ απηψλ.  

πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα ήηαλ θαηάιιειν θαη αλαινγηθφ λα επηβάιεη κηα 

θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πνπ είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα αζηνρία 

ηεο αγνξάο ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. 

 

5.8.1 Τποτρεώζεης ζύκθωλα κε ηα Άρζρα 43 έως 45 ηοσ Νφκνπ  

Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο, πνπ έρεη ήδε 

επηβάιιεη σο απνηέιεζκα άιισλ αλαιχζεσλ αγνξάο, δελ ζεσξνχληαη επαξθείο ψζηε λα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθά αληαγσληζηηθή ε αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην 

ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA.  

Οη ππνρξεψζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 43 έσο 45 ηνπ Νόκνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηαθάλεηα (Άξζξα 43 (1) (α)), κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (Άξζξν 

43 (1)(β)), ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο (Άξζξν 43 (1) (γ)), πξφζβαζε ζε θαη ρξήζε εηδηθψλ 

επθνιηψλ δηθηχνπ (Άξζξν 44), έιεγρνο ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζε (Άξζξν 45). Ωζηφζν, ε 

ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πξφζζεηεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο, εθηφο 

απηψλ πνπ ήδε έρνπλ πξνηαζεί, ζα αληηκεηψπηδαλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηηο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. 

 

5.8.2 Τποτρεώζεης ζύκθωλα κε ηο Άρζρο 38 ηοσ Νφκνπ  

Η επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθήο απαηηείηαη φηαλ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη, σο 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο αγνξάο κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά 

αληαγσληζηηθή θαη θαηαιήγεη φηη νη επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο δελ ζα νδεγνχζαλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηελ Δλφηεηα 5.8, ππάξρεη ν θίλδπλνο ν ΟΣΔ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 



   

 106 

δηαθξίζεηο κε ηξφπν πνπ πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σν Άξζξν 38 (2) ηνπ Νόκνπ 

επηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ λα ππνρξεψζεη ηνπο παξφρνπο κε ΙΑ λα κελ επηδεηθλχνπλ 

αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, π.ρ. ζηνρεχνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο κε εθπηψζεηο φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο κεηάβαζήο ηνπο ζε θάπνηνλ 

αληαγσληζηή, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αληαγσληζκφ. Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα 

επηβάιεη κηα ηέηνηα ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηνλ ΟΣΔ, ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο γξακκψλ PRA-ISDN. Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη κηα 

ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο δελ ζεκαίλεη φηη έλαο πάξνρνο κε ΙΑ πξέπεη λα 

πξνζθέξεη παλνκνηφηππνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζε θάζε πειάηε, αιιά φηη θάζε 

δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη αληηθεηκεληθά.  

Πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, 

ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ ηηο ηηκέο 

θαη ηηο εθπηψζεηο είθνζη εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. ηφρνο ηεο ππνρξέσζεο απηήο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, λα παξέρεηαη ζηελ ΔΔΣΣ επαξθήο θαηαλφεζε ησλ ηηκνινγηαθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ ΟΣΔ ψζηε λα κπνξεί λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Απηή ε «ειαθξά» ξχζκηζε ζεσξείηαη θαηάιιειε κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, 

δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη κέρξη ζήκεξα ε ΔΔΣΣ δελ 

δηαζέηεη ζηνηρεία κε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ ή παξεκπφδηζεο εηζφδνπ ελαιιαθηηθψλ κέζσ  

ηηκνινγηαθψλ θαη κε ηηκνινγηαθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε 

ζηαζεξή ζέζε κέζσ  γξακκψλ πξφζβαζεο PRA απφ ηνλ ΟΣΔ. Δλφςεη ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ, ην εχξνο ηεο θαλνληζηηθήο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη θαηάιιειν θαη αλαινγηθφ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλή αζηνρία ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο ηζρπξήο δεζπφδνπζαο ζέζεο 

ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο απνπζίαο άκεζσλ αληαγσληζηηθψλ ππνθαηάζηαησλ. 
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6 Εξσηήζεηο Δηαβνχιεπζεο 

 

Οξηζκφο Αγνξάο 

Δ1 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ;  

Δ2 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN θαη  ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ζηελ 

νπνία δελ αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN ΡRA; 

Δ3 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο 

θαη θηλεηήο πξφζβαζεο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο; 

Δ4 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN, θαη ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο 

ιηαληθήο πξφζβαζεο managed VoIP;  

Δ5 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο 

θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ;  

Δ6 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ην εχξνο ηεο ζρεηηθήο 

γεσγξαθηθήο αγνξάο είλαη ε Διιεληθή επηθξάηεηα;  

Αλάιπζε Αγνξάο & Ρπζκηζηηθέο Τπνρξεψζεηο 

Δ7 πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ΙΑ 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε 

ζηαζεξή ζέζε;  
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Δ8 πκθσλείηε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ 

επθνιηψλ δηθηχνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ;.  

Δ9 πκθσλείηε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη 

δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ΥΔΓ; Δ9  

Δ10 Η ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηηκψλ βάζεη κεζνδνινγίαο retail-

minus ηεο ππεξεζίαο ΥΔΓ γηα ηελ πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. 

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε απηή;  

Δ11 πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ 

θνζηνιφγεζε θαη ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ 

ΥΔΓ;  

Δ12 πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε αλσηάηνπ νξίνπ ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο 

πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ 

πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP (κίζζσζε γξακκήο θαη 

ζχλδεζε);  

Δ13 πκθσλείηε φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο απφ ηνλ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ 

γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP; 

Δ14 πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ 

ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηε ιηαληθή πξφζβαζε; Παξαθαινχκε φπσο ζεκειηψζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.. 

Δ15 πκθσλείηε κε ηε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ελφςεη ηεο δπλεηηθήο αζηνρίαο ηεο αγνξάο ζηελ 

αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε 

κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο  ISDN PRA; 

Παξαθαινχκε αλαπηχμηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ηεθκεξηψζηε ηηο. Δπίζεο παξαθαινχκε λα 

παξάζρεηε ζηελ ΔΔΣΣ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο πξνο ππνζηήξημε ησλ 

ηζρπξηζκψλ ζαο.
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Παξάξηεκα 1 – Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Εθκίζζσζεο 

Γξακκψλ 

Σα θάησζη ζπληζηνχλ ηε ιίζηα κε ην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηε ΥΔΓ  

A. Όξνη Υνλδξηθήο Εθκίζζσζεο Γξακκψλ 

1. Γξακκέο θαη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη πξφζβαζε  

2. Γηαθνξνπνίεζε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ  

3. Σερληθνί φξνη 

4. Γηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ θαη παξνρήο, πεξηνξηζκνί ρξήζεο. 

B. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ππνζηεξηθηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ, ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο πξν-παξαγγειίεο, γηα ηα 

αηηήκαηα παξνρήο, παξαγγειηψλ, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη 

ηηκνιφγεζεο.  

Γ. Όξνη Παξνρήο 

1. Αλψηαηνο ρξφλνο απάληεζεο ζε αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επθνιηψλ, 

ζπκθσλίεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ, επίιπζε βιαβψλ, δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ζην 

ζχλεζεο επίπεδν ππεξεζίαο θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.  

2. πλήζεηο φξνη ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ θαηάιιειν, ηεο 

πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

αλψηαηνπο ρξφλνπο.  

3. Σηκέο ή ηηκνινγηαθέο θφξκνπιεο γηα θάζε ζηνηρείν, ιεηηνπξγία θαη επθνιία πνπ 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ.  

 

 


