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Σν παξφλ θείκελν πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο:


Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 2 (Νέαο) χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο].



Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά
3 (Νέαο) χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο].



Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν,

θαη ηίζεηαη ζε εζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012
(ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012) θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηεζείζα,
ηζρχεη.
Δηδηθφηεξα, ε Δλφηεηα 1 παξνπζηάδεη ην Πιαίζην ηεο παξνχζαο Γηαβνχιεπζεο, ήηνη ηνπο
ζηφρνπο πνιηηηθήο, ηηο εθαξκνζηέεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ηελ
αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ην αληηθείκελν θαη ην πεδίν ηεο
Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαζψο θαη ην εχξνο ησλ, κε απηήλ, πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ.
Ζ Δλφηεηα 2 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο αγνξάο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη
ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.
Ζ Δλφηεηα 3 αλαθέξεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ
ζρεηηθψλ αγνξψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε δηαθξηηά δεκφζηα
ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαη ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο
ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.
ηελ Δλφηεηα 4, ε ΔΔΣΣ εθαξκφδεη ην ηεζη ησλ ηξηψλ (3) θξηηεξίσλ ζηε ρνλδξηθή (εζληθή)
αγνξά ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν. Σν πξφζζεην απηφ βήκα είλαη
απαξαίηεην γηα απηή ηε ζρεηηθή αγνξά, δεδνκέλνπ φηη ε δηαβίβαζε δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ
ζηελ Αλαζεσξεκέλε (λέα) χζηαζε ρεηηθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά
αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα.
ηελ Δλφηεηα 5, ε ΔΔΣΣ παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
θαζνξηζκφ ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν
πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δεκφζηα
ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
Ζ Δλφηεηα 6 παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα
1
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αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζηηο πξνζδηνξηζζείζεο αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
ΗΑ.
Σν Παξάξηεκα A παξνπζηάδεη ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα ησλ παξφρσλ κε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο
αγνξέο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε δηαθξηηά δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ
παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
Σν Παξάξηεκα B πεξηιακβάλεη ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ (RIO).
Σν Παξάξηεκα Γ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο
αγνξψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ελφηεηα 3, ην ηεζη 3 θξηηεξίσλ (γηα ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε)
πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Δλφηεηα 4, ηνλ θαζνξηζκφ παξφρσλ κε ΗΑ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ
Δλφηεηα 5 θαη ηελ επηινγή ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιχεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.
Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε εθθηλεί ηελ Παξαζθεπή, 26-07-2013 θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηελ
Παξαζθεπή, 27-09-2013. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ 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 Παξαζθεπή, 27-09-2013, ώξα 15.00.
εκεηψλεηαη φηη φιεο 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.
Πεξαηηέξσ, ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ έγγξαθν
πηζαλφλ λα απαηηνχλ απφ θάπνηνπο, ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο
ππνζηήξημε ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο
ην ηκήκα ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, λα ην παξέρνπλ ζε
ρσξηζηφ Παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο.
Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο απζηεξά εκπηζηεπηηθέο.
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1. Πιαίζην ηεο παξνύζαο Γηαβνύιεπζεο

1.1

ηόρνη βάζεη ηνπ Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ

Ζ Οδεγία Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία
2009/140/ΔΚ1, ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο, ζέηεη σο ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε
ησλ αλεμάξηεησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα
παξνρήο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:
 ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ
 ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη
 ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε έρεη ελζσκαησζεί ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4070/2012,
(ΦΔΚ 82/Α/2012), ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, νξίδεη φηη:
« 1. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ιακβάλεηαη
θάζε εχινγν κέηξν πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε θαη είλαη αλάινγν κε ηνπο θαησηέξσ ζηφρνπο:
α) Η ειεχζεξε παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ αζθείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή δηθηχσλ ή
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγείαο.
β) Η εμαζθάιηζε ζε θάζε επηρείξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ, εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο, ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη δηάζεζεο δηθηχσλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
γ) Η ηήξεζε, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ πνπ επηβάιινληαη, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ.
δ) Η πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή δηθηχσλ ή / θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ πνιηηηθψλ
δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο […]
ε) Η ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο […]
ζη) Η πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ, […]
2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, εθαξκφδνληαη
αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο αξρέο ξχζκηζεο, ηδίσο κέζσ:

1 Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, L 337/37, 18.12.2009.
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α) ηεο εμαζθάιηζεο θαλνληζηηθήο ζηαζεξφηεηαο, εθαξκφδνληαο ζπλεπή θαλνληζηηθή
πξνζέγγηζε θαηά ηελ επαλεμέηαζε ησλ ξπζκίζεσλ ζε ελδεδεηγκέλα δηαζηήκαηα,
β) ηεο εμαζθάιηζεο φηη, ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, δελ γίλεηαη δηάθξηζε θαηά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ,
γ) ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο πξνψζεζεο,
θαηά πεξίπησζε, ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ππνδνκέο,
δ) ηεο πξνψζεζεο απνηειεζκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε λέεο θαη εμειηγκέλεο
ππνδνκέο, εμαζθαιίδνληαο φηη θάζε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπο θηλδχλνπο
πνπ αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο θαη επηηξέπνληαο
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αηηνχληαη
πξφζβαζε, πξνθεηκέλνπ λα επηκεξίδεηαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν
αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο,
ε) ηεο ζπλεθηίκεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηάθνξεο
γεσγξαθηθέο δψλεο ηεο ρψξαο, αλαθνξηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο θαηαλαισηέο,
ζη) ηεο επηβνιήο εθ ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ κφλνλ εθφζνλ δελ
πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο θαη βηψζηκνο αληαγσληζκφο, θαζψο θαη ηεο άξζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ φηαλ πιένλ πιεξνχηαη απηή ε πξνυπφζεζε θαη
δ) ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ,
φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ Επξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ, θαηά ηε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε
ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ή ζηε ρξήζε απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ
κέζσ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. […]»
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, θαη πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ε ΔΔΣΣ
εθαξκφδεη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, ακεξφιεπηεο θαη αλαινγηθέο αξρέο ξχζκηζεο γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζή ηνπ θαηά ην κέγηζην νθέινπο γηα ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.

1.2

Καλνληζηηθό Πιαίζην

χκθσλα κε ην ηζρχνλ Δζληθφ θαη Κνηλνηηθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην 2 αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ
ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ

2 Σν ελ ιφγσ πιαίζην απνηειείηαη ηδίσο απφ ηα θάησζη λνκνζεηηθά / θαλνληζηηθά θείκελα:
o ηo Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α), θαη ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 πεξηπηψζεηο α, η, θαη ηα, 16, 17, 41 έσο θαη 54, θαη ην άξζξν
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πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην, φπσο ηζρχεη
θαηά ηα σο άλσ ηξνπνπνηεζείζα, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηηο σο άλσ αγνξέο, βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε ΔΔΣΣ
θαιείηαη λα νξίζεη ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο λα νξίζεη ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο ζηελ Διιεληθή

o

o

o
o

o
o
o

o

79 παξ. 3 απηνχ, (εθεμήο ν Νφκνο), απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νπνίνπ, θαηαξγήζεθε ν λ. 3431/2006 (Α‘/13),
φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί θαη ίζρπε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4070/2012, κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 70, ην άξζξν 73 θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
ηηο Οδεγίεο: 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, (εθεμήο Οδεγία Πιαίζην), Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο
επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο (ΔΔ L 108/7, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), θαη
Οδεγία 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (EE L 108,
24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηελ Αδεηνδφηεζε). Οη ελ ιφγσ νδεγίεο ηζρχνπλ φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009,
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, (EE L 337/37, 18.12.2009)
ηηο Οδεγίεο: Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002
ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 108/51, 24.4.2002), (εθεμήο Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο), Οδεγία
2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία
θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο Οδεγίαο
2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, (EE L 337/11, 18.12.2009).
ηελ Οδεγία 2002/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο
δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (ΔΔ L 249/21, 17.9.2002), (εθεμήο Οδεγία γηα ηνλ
Αληαγσληζκφ),
ηε χζηαζε Δ(2007)5406 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ
θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή
Έθζεζε απηήο ( εθεμήο Νέα χζηαζε),
ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ, (EE L 124/67, 20.5.2009),
ηηο 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) (εθεμήο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο),
ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
ERG 08 (20) final CP Geog Aspects 081016, ERG Common Position on Geographic Aspects of Market
Analysis (definition and remedies).
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Δπηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο / νξηνζέηεζεο θαη νξηζκνχ αγνξψλ
πνπ ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην3.
χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 1 θαη 24 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην: «1.Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο
αξρέο

δηεμάγνπλ

αλάιπζε

ησλ

ζρεηηθψλ

αγνξψλ

βαζηδφκελεο

ζηηο

αγνξέο

πνπ

ηαπηνπνηνχληαη ζηε χζηαζε θαη ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηνπο ηηο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε αλάιπζε απηή λα δηεμάγεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αληαγσληζκνχ. 2. Όηαλ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή,
δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 3 ή 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο
2002/22/ΕΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΕΚ
(νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα επηβιεζνχλ, ζα δηαηεξεζνχλ, ζα
ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αξζνχλ ππνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη κε βάζε ηελ αλάιπζε
αγνξάο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πφζνλ κία ζρεηηθή αγνξά είλαη
φλησο αληαγσληζηηθή».
χκθσλα κε ην άξζξν 41 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4070/2012: «41. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο
ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο ηνπ
επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνλ νξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη θάζε θνξά
πνπ ην θξίλεη αλαγθαίν, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο απφ ηνλ παξφληα λφκν, ε
ΕΕΣΣ κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Επηηξνπήο Αληαγσληζκνχ».
ηε Νέα χζηαζε, θαη ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, (Δ(2007)5406) απηήο,
αλαθέξεηαη φηη: «Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο
αξρέο αλαιχνπλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο»5.
Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
θαη δηθηχσλ γηα 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

3 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 15, φπσο ηξνπνπνηήζεθε δηα ηνπ αξζξνπ 1, παξ. 17 ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο
Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/37,18.12.2009.
4 Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθαλ δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ (18), ζηνηρείνπ α)
ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/ 37,18.12.2009.
5 άξζξν 1 ηεο λέαο χζηαζεο
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ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε δηάξζξσζε
ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά6.
χκθσλα κε ηε Νέα χζηαζε, «αθεηεξία πξνζδηνξηζκνχ αγνξψλ απνηειεί ν θαζνξηζκφο
αγνξψλ ιηαληθήο ζε κηα κειινληηθή πξννπηηθή, κε ζπλεθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη απφ πιεπξάο πξνζθνξάο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
έρνπλ νξηζηεί αγνξέο ιηαληθήο, ελδείθλπηαη ελ ζπλερεία ν πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθψλ αγνξψλ
ρνλδξηθήο. Εάλ ε αγνξά ζηα θαηάληε εθνδηάδεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαζεηνπνηεκέλεο
επηρεηξήζεηο, ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη (εκπνξηθή) αγνξά ειιείςεη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.
Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε αγνξά δηθαηνινγεί πξνζδηνξηζκφ, ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί ε ζχζηαζε
πιαζκαηηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο ζηα αλάληε. […]».
Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξνζδηνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη νη πάξνρνη
θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο ιφγσ ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε κηα ζεηξά
κεζφδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ SSNIP ηεζη, φπνπ απηφ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ7.
Μηα «ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά» πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία νη
ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο
πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε Νέα χζηαζε, ελδείθλπηαη ε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ηξηψλ
θξηηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
−

Ζ παξνπζία πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ (δηαξζσηηθνχ, λνκηθνχ ή
ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα),

−

Ζ δνκή ηεο αγνξάο λα κελ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ κέζα ζην
ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα θαη

−

Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ λα κελ επαξθεί αθ‘ εαπηήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο.

εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Νέαο χζηαζεο έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ αλσηέξσ ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ.

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 (―Ζ
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ‖), ΔΔ 1997 C 372/3, θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
7 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
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1.3

Η δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάιπζεο αγνξώλ πνπ αθνινπζεί ε ΔΔΣΣ

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί
ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ρξεζηψλ
θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Ζ ΔΔΣΣ δηεμάγεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν 4070/2012 (ΦΔΚ
82/Α/2012), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ξπζκίζζεθε εθ λένπ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξί
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα αθελφο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηά
ηα σο άλσ Οδεγηψλ 2009/136/ΔΚ θαη 2009/140/ΔΚ θαη αθεηέξνπ κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαξγεζέληνο πιένλ λφκνπ λ. 3431/2006. πγθεθξηκέλα,
αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
Σν Άξζξν 12 παξ.1 ζηνηρείν (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 νξηζκφ ησλ Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.
Σν Άξζξν 12 παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν (ηβ) παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί
δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια Κξάηε Μέιε
ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φπσο ηζρχεη
ηξνπνπνηεζείζα8.
Σν Άξζξν 12 παξ.1, α) θαη ηζη), ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 38 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
38, παξ. 1 ηνπ Νφκνπ επηβάιιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα παξέρνπλ φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πιεξνθνξηψλ

πνπ

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ή ηηο
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο,
θαζψο θαη φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ. χκθσλα κε ην άξζξν 38, παξ. 5 ηνπ Νφκνπ, νη

8 Σα άξζξα 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην αληηθαηαζηάζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1, παξ. (6) ηεο Οδεγίαο
2009/140/ΔΚ
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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, πεξίπησζε ζη) ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ αλήθνπλ ζηελ ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηo πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη
ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ, πεξί Αληαγσληζκνχ, Νφκνπ 3959/2011 (ΦΔΚ Α‘/ 93), (ηδίσο ηα άξζξα 38
θαη 39 απηνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ
ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
ηνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ απνζηέιιεη ζηελ
Δπηηξνπή, ην BEREC θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ησλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ
Κνηλνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ζρεηηθά κε θάζε αλάιπζε αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο αγνξψλ (δει.
αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε παξφρσλ κε ΗΑ), θαζψο θαη ηα κέηξα ηα νπνία ε
ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη ζηηο δηάθνξεο ζρεηηθέο αγνξέο. Ζ Δπηηξνπή, ην BEREC θαη νη
άιιεο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζηελ ΔΔΣΣ
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφο κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. Ζ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαιχεη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κεηαθέξεη ηελ άπνςή ηεο ζηελ
ΔΔΣΣ, δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ΔΔΣΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα
ιάβεη επαξθψο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ην πξνηεηλφκελν κέηξν πξνθχπηεη ν νξηζκφο κηαο
ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία δηαθέξεη απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε χζηαζε ή απνθαζίδεη
εάλ θάπνηνο πάξνρνο έρεη αηνκηθή ή ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε θαη ηα κέηξα ζα
επεξέαδαλ ην εκπφξην κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ θαη παξάιιεια ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ)
έρεη δειψζεη φηη ην ρέδην Μέηξσλ ζα δεκηνπξγνχζε εκπφδηα ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά
ή έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην θαη ηνπο
θαλνληζηηθνχο ζηφρνπο, ην ρέδην Μέηξσλ απηφ δελ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα δχν κήλεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ηεο θαηά ηα σο άλσ δίκελεο
πξνζεζκίαο εθδψζεη απφθαζε κε ηελ νπνία δεηά απφ ηελ ΔΔΣΣ λα απνζχξεη ην ρέδην
9
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Μέηξνπ, ε ΔΔΣΣ ηξνπνπνηεί ή απνζχξεη απηφ, εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ρέδην Μέηξνπ
ηξνπνπνηείηαη, ε ΔΔΣΣ δηελεξγεί δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ θαη θνηλνπνηεί εθ λένπ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ηξνπνπνηεκέλν
ρέδην Μέηξνπ. Καηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ζρεδίνπ κέηξνπ, ε ΔΔΣΣ
ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο ηα ζρφιηα ησλ άιισλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηνπ
BEREC θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη θνηλνπνηεί ηελ Απφθαζε ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. χκθσλα δε κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ, ε
ΔΔΣΣ θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζην BEREC φια ηα εγθεθξηκέλα ηειηθά
κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρεία α‘ θαη β‘ ηνπ
άξζξνπ 45.
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ επί ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, νπφηε θαη ηεο αλάγθεο ex
ante θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο, θνηλνπνηείηαη, ζην πιαίζην ηεο θαη‘ άξζξν 16 ηνπ λ.
4070/2012 αλάπηπμεο ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Δζληθψλ
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ BEREC, ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη ην BEREC.

1.4

Αληηθείκελν θαη πεδίν ηεο παξνύζαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο

1.4.1 Πξώηνο γύξνο αλάιπζεο
ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ, αθνχ έιαβε ππφςε ηε χζηαζε
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ρνλδξηθέο αγνξέο
Δηαζχλδεζεο Δεκφζησλ ηαζεξψλ Δηθηχσλ (αγνξέο ππ‘ αξ. 8: Πξνέιεπζε (εθθίλεζε)
θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ππ‘ αξ. 9:
Απφιεμε (ηεξκαηηζκφο) θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη
ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ππ‘ αξ.10: Γηαβηβαζηηθέο Τπεξεζίεο ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ
δίθηπν), εμέδσζε ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 406/34/11.10.2006 (ΦΔΚ 1669/Β/14.11.06), κε ηελ
νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ, πθίζηαλην νη αθφινπζεο
ζρεηηθέο αγνξέο: α) Υνλδξηθή αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ
δίθηπν πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, β) Γηαθξηηέο ρνλδξηθέο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ζε δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε (αλά δίθηπν θάζε
εηαηξείαο), θαη γ) Υνλδξηθή αγνξά δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ζηαζεξφ
ηειεθσληθφ δίθηπν, κε γεσγξαθηθφ εχξνο ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
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ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ αλάιπζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο σο άλσ ζρεηηθέο
αγνξέο, ε ΔΔΣΣ, κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζή ηεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ελ ιφγσ
αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη φξηζε:
α) ηνλ «Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ». (ΟΣΔ Α.Δ.) σο επηρείξεζε
θαηέρνπζα εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ) ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο γηα ηελ παξνρή ησλ εμήο ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο: εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε, ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζην δίθηπφ ηνπ θαη ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο ζην δεκφζην
ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν, θαη
β) φινπο ηνπο παξφρνπο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα
Α ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 406/34/2006) σο επηρεηξήζεηο θαηέρνπζεο ΗΑ ζηηο
επηκέξνπο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε
ζηαζεξή ζέζε (αλά δίθηπν θάζε εηαηξείαο).
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε απνπζία απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο ζρεηηθέο
αγνξέο δηαζχλδεζεο, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ηφζν ζηνλ ΟΣΔ φζν θαη ζηνπο παξφρνπο ζηαζεξήο
θσλεηηθήο ηειεθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο (ΑΠ
ΔΔΣΣ 406/34/2006) κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.

1.4.2 Γεύηεξνο γύξνο αλάιπζεο
ην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ κε ηελ Απφθαζε ηεο
573/017/22.07.2010 (ΦΔΚ 1353/Β/1.09.2010), «Οξηζκφο αγνξψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθνχ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην
ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ
ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο γχξνο αλάιπζεο)» θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη
πθίζηαληαη νη αθφιoπζεο ζρεηηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ:
i. Υνλδξηθή αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη
ζε ζηαζεξή ζέζε.
ii. Γηαθξηηέο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε:
 Μηα αγνξά ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην
δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, θαη
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 δηαθξηηέο ρνλδξηθέο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, αλά
δίθηπν θάζε εηαηξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα I ηεο ελ ιφγσ
Απφθαζεο.
iii. Υνλδξηθή αγνξά δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν.
Γεδνκέλνπ φηη ε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν δελ πεξηιακβαλφηαλ πιένλ ζηε ιίζηα ηεο Νέαο χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ
εθάξκνζε ην ηεζη ησλ 3 θξηηεξίσλ γηα ηε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη ζπκπέξαλε φηη, ιφγσ ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα, ε
αλσηέξσ αγνξά πιεξνχζε ζσξεπηηθά θαη ηα ηξία θξηηήξηα. πλεπψο ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν έπξεπε λα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζε ex−ante ξχζκηζε.
ε ζπλέρεηα, θαηφπηλ αλάιπζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ΔΔΣΣ ζπκπέξαλε φηη νη
νξηζζείζεο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη φξηζε:
i.

Σελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ
Α.Δ.)» σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα (α) ηελ
εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε,
(β) ηηο δηαβηβαζηηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη ζε
ζηαζεξή ζέζε θαη γ) ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δεκφζην
ηειεθσληθφ δίθηπφ ηεο πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαη

ii. Σηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο, σο
επηρεηξήζεηο κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο νξηζζείζεο, αλά δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ζρεηηθέο αγνξέο ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πξνο
ηειηθνχο ρξήζηεο.
ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ηε δηαηήξεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε
επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ θαη ζηηο ινηπέο εηαηξείεο, δπλάκεη ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ησλ ελ
ιφγσ ζρεηηθψλ αγνξψλ.

1.4.3 ηόρνο θαη εύξνο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηδίσο δε ηελ ππ‘ αξηζ. 2007/879/EΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Νέα
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χζηαζε) θαη ηελ ππ‘ αξηζ. 2009/396/ΔΚ9 χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Μαΐνπ 2009,
ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα νξίζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο. εκείν
εθθίλεζεο ηεο EETT γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ δηαζχλδεζεο απνηέιεζαλ νη
παξαθάησ εθηηκήζεηο:
Ζ (Νέα) «χζηαζε» πξνβιέπεη φηη αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο πθίζηαληαη δχν (2) δηαθξηηέο ζρεηηθέο αγνξέο, σο αγνξέο πνπ ππφθεηληαη ζε ex
ante ξχζκηζε θαη ζπγθεθξηκέλα:
 ε ππ‘ αξηζκφλ 2 «εθθίλεζε θιήζεσλ απφ ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε», ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ππ‘ αξηζκφλ 8 ηεο χζηαζεο
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, θαη
 ε ππ΄αξηζκφλ 3 «ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα
πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε», ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ππ‘ αξηζκφλ 9 ηεο
χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003.
χκθσλα κε ηε χζηαζε (Παξάξηεκα), ε ππ΄αξηζκφλ 2 αγνξά ρνλδξηθήο «εθθίλεζε
θιήζεσλ», «…πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξφπν πνπ
ζπκβαδίδεη κε ηα φξηα γηα ηελ αγνξά ηεξκαηηζκνχ θαη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο θιήζεσλ ζην
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε».
Αθνινχζσο, ε ππ΄αξηζκφλ 3 αγνξά ρνλδξηθήο «ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ», «…πεξηιακβάλεη ηε
κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξφπν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα φξηα γηα ηελ
αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε».
Ζ ππ‘ αξηζκ. 2003/311/EΚ χζηαζε γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο, ε νπνία πηνζεηήζεθε ην 2003,
ζεσξνχζε ηε ρνλδξηθή αγνξά δηαβίβαζεο σο αγνξά πνπ ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε
(Αγνξά 10 ηεο Αξρηθήο χζηαζεο), σζηφζν ε αγνξά απηή δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηε Νέα
χζηαζε ππ‘ αξηζκ. 2007/879. χκθσλα κε ην ζεκείν 17 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Νέαο χζηαζεο:
«Οη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε
ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα αγνξέο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχζηαζε, νη
εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ζηελ
εθάζηνηε αγνξά. Γηα ηηο αγνξέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο χζηαζεο 2003/311/ΕΚ, ηεο 11εο
Φεβξνπαξίνπ 2003, νη νπνίεο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο
ζχζηαζεο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ην

9 (EE L 124/67, 20.5.2009).
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ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ, κε βάζε ηα εζληθά δεδνκέλα, κία
αγνξά ζπλερίδεη λα επηδέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε.».
ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε10 ηεο Νέαο χζηαζεο αλαθέξεηαη φηη «…ε πεξηγξαθή, ν
θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο
θιήζεσλ πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζηελ αγνξά
ζπλζήθεο, νπφηε θαη επαθίεηαη ζηηο ΕΡΑ λα νξίζνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην
εθάζηνηε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ.[…] Σνχην πάξαπηα ζεκαίλεη φηη εάλ ε αγνξά εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ είλαη ήδε νξηζζείζεο, ηφηε εμ νξηζκνχ δχλαηαη λα νξηζζεί θαη κία
πιαζκαηηθή αγνξά δηαβίβαζεο».
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ, αθνχ έιαβε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε αγνξά δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην
δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηε Νέα χζηαζε, θαη κε
γλψκνλα ηα σο άλσ νξηδφκελα (ζεκείν 17 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο), ζην Κεθάιαην 4 ηνπ
παξφληνο, εθήξκνζε ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη βάζεη ησλ
εζληθψλ ζπλζεθψλ εάλ ε αγνξά εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ (2009/396/ΔΚ), ηδίσο ην ζεκείν (7) ηνπ
Πξννηκίνπ απηήο, «ην ζχζηεκα ρξέσζεο ζηελ ΕΕ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ρξέσζεο δηθηχνπ
θαινχληνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ
θαη θαηαβάιιεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ θαινχληνο. Ο θαινχκελνο δελ ρξεψλεηαη γηα ηελ
ππεξεζία απηή θαη γεληθά δελ έρεη θίλεηξν λα αληηδξάζεη ζην ηέινο ηεξκαηηζκνχ πνπ θαζνξίδεη
ν πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ». πλεπψο, ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο, ν νπνίνο ηειηθά πιεξψλεη γηα
ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιήζεο, πιεξψλεη γηα πξφζβαζε θαη παξνρή
ππεξεζίαο ρσξίο λα κπνξεί λα αληηιεθζεί άκεζα ηελ ηηκή ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ, ελψ ν
θαινχκελνο ζπλδξνκεηήο δελ πιεξψλεη γηα ηηο θιήζεηο πνπ δέρεηαη, γεγνλφο ην νπνίν δελ
πεξηνξίδεη ηνλ Πάξνρν πνπ ηεξκαηίδεη ηελ θιήζε, σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ. Με γλψκνλα ηνλ αλσηέξσ ζπιινγηζκφ θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο
ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο νη Πάξνρνη Γηθηχσλ ηαζεξήο ζα εδχλαλην λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο
γηα ηεξκαηηζκφ ζην δίθηπφ ηνπο ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη απφ θαλέλα απφ ηα κέξε πνπ
κεηέρνπλ ζηε θιήζε θαη ελδερνκέλσο ζα κεηαθπινχζαλ ηηο πςειέο ηηκέο ηεξκαηηζκνχ κέζσ

10 Staff Working Document ―Explanatory Note‖ SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 27, ―As with the initial
Recommendation, the delineation between call origination, call termination and transit services can vary,
according to network topologies and market conditions, and it is left to NRAs to define those elements
constituting each part. It should be noted by the NRAs that while there is a degree of discretion in deciding the
appropriate elements constituting call origination, call termination and transit services, these elements are
additive, the sum of the three making the whole. This means for instance that if call origination and call
termination are already defined then an notional market for transit is also defined by default‖.
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αλάθηεζεο απηψλ απφ πςειφηεξα ηέιε θιήζεσλ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. ην πιαίζην
απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε είλαη ην θχξην κέιεκα ησλ
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ. Σα πςειά ηέιε ηεξκαηηζκνχ ηείλνπλ λα νδεγνχλ ζε πςειέο ηηκέο
ιηαληθήο

γηα

εμεξρφκελεο

θιήζεηο

θαη

αληίζηνηρα

ρακειφηεξα

πνζνζηά

ρξήζεο,

ππνβαζκίδνληαο έηζη ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ε αλάγθε
ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ιακβάλεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζε επίπεδν αλάπηπμεο αγνξάο θαη
ζπλαθφινπζα πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ.
Ζ παξνχζα Γηαβνχιεπζε παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε:


ηηο ζρεηηθέο αγνξέο: α) εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, β) ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δεκφζηα
ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θαη γ) ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο
θιήζεσλ ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν,



ηελ εθαξκνγή ηνπ «ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ» γηα ηηο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζην
ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν,



ηελ αλάιπζε ηπρφλ έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ (ήηνη δηαπίζησζεο
χπαξμεο εκαληηθήο Ηζρχνο «ΗΑ») ζηηο αγνξέο (α) θαη (β) θαη



ηελ επηβνιή ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ χπαξμε εκαληηθήο Ηζρχνο ζηηο αγνξέο (α) θαη (β).
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2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη
ησλ δηθηύσλ ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
2.1.

Ληαληθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο

ην ηέινο ηνπ 2012, ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο ηειεθσληθέο
ππεξεζίεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηηκάηαη ζε 43,46%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
4.906.124 γξακκέο. ηνλ Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ
γξακκψλ πξφζβαζεο θαη ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (βάζεη ησλ γξακκψλ) ζηνλ
πιεζπζκφ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 1, απφ ηα ηέιε ηνπ 2006 έσο ην ηέινο ηνπ 2012
παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηεο δηείζδπζεο θαηά 5,03 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε
κηα κείσζε 488.377 γξακκψλ.
Πίλαθαο 1: Αξηζκόο ζηαζεξώλ γξακκώλ πξόζβαζεο θαη πνζνζηό δηείζδπζεο απηώλ
ζην πιεζπζκό
31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Αξηζκφο
ζηαζεξψλ
γξακκψλ
πξφζβαζεο

5.394.501

5.327.864

5.253.695

5.248.056

5.203.292

5.073.490

4.906.124

Πιεζπζκφο
Διιάδνο11

11.125.179

11.171.740

11.213.785

11.260.402

11.305.118

11.309.885

11.290.06712

Γηείζδπζε
ησλ
ζηαζεξψλ
γξακκψλ
πξφζβαζεο
ζηνλ
πιεζπζκφ

48,49%

47,69%

46,85%

46,61%

46,03%

44,86%

43,46%

εκείσζε: ζηηο ζηαζεξέο γξακκέο πξφζβαζεο πεξηιακβάλνληαη νη γξακκέο PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA ηνπ
OTE θαη νη γξακκέο πνπ παξέρνληαη κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ.
Πεγή: ΔΔΣΣ

2.1.1. Πάξνρνη ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
Ο ΟΣΔ ιεηηνπξγεί έλα εζληθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πιήξνπο γεσγξαθηθήο
θάιπςεο. Ο αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ

11Πεγή:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00001
12 Πξνζσξηλή εθηίκεζε
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Διιάδα παξνπζίαζε αχμεζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ, ελψ ηα επφκελα ρξφληα άξρηζε λα κεηψλεηαη. ηνλ Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεηαη ν
αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηαζεξψλ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ απφ ην 2007 έσο ηα κέζα ηνπ 2012. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα δελ
πεξηιακβάλνληαη πάξνρνη κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ.
ηα κέζα ηνπ 2012, ζπλνιηθά 8 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξνζέθεξαλ θιήζεηο, έμη (6) εμ‘ απηψλ
κέζσ άκεζεο πξφζβαζεο (εμαηξνπκέλεο ηεο ΥΔΓ) θαη έμη (6) κέζσ ΔΦ/ΠΦ.
Πίλαθαο 2: Αξηζκόο ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηαζεξώλ δεκόζησλ ηειεθσληθώλ
ππεξεζηώλ
Αξηζκόο Δλαιιαθηηθώλ Παξόρσλ

30/6/2007

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2011

30/6/2012

8

8

7

7

6

6

12

12

8

8

8

6

1

2

2

2

10

10

10

8

Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο
κέζσ

άκεζεο

πξφζβαζεο,

(εμαηξνπκέλεο ηεο ΥΔΓ)
Πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ θιήζεηο
κέζσ ΔΦ/ΠΦ
-

εθ

ησλ

νπνίσλ

πάξνρνη

πνπ

παξέρνπλ θαη πξφζβαζε κέζσ ΥΔΓ
χλνιν ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ
πξνζθέξνπλ θιήζεηο
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Πεγή: ΔΔΣΣ

2.1.2. Γνκή ηεο αγνξάο πξόζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
Ζ είζνδνο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ νδήγεζε δηαρξνληθά ζε απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ
ΟΣΔ, ζηελ αγνξά ηεο παξνρήο πξφζβαζεο ζην δεκφζηα ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή
ζέζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα (βι. Πίλαθαο 3), ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ απφ ζρεδφλ 100% ζην ηέινο
ηνπ 2006, εθηηκάηαη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ζην 62,4% ησλ γξακκψλ ζηαζεξήο ηειεθσληθήο
πξφζβαζεο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ν κεγαιχηεξνο, βάζεη ησλ κεξηδίσλ, αληαγσληζηήο ηνπ
ΟΣΔ θαηείρε κεξίδην αγνξάο 10,5%, ελψ ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά κεγαιχηεξνο
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο, θαηέγξαςαλ κεξίδηα 9,9% θαη 8,3% αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 3: Μεξίδηα αγνξάο βάζεη ησλ γξακκώλ πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Γεθ. 2006 – Γεθ. 2012
Πάξνρνη

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

OTE

99,8%

95,6%

88,8%

81,3%

72,7%

66,0%

62,4%
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Πάξνρνο
1

0,0%

1,2%

3,5%

5,6%

8,4%

9,7%

10,5%

0,0%

0,3%

2,0%

5,0%

7,2%

8,9%

9,9%

0,0%

1,4%

3,0%

3,7%

5,4%

6,9%

8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

2,4%

4,7%

6,1%

5

0,0%

0,8%

1,9%

1,9%

2,0%

1,9%

1,7%

Λνηπνί

0,2%

0,6%

0,8%

1,5%

1,9%

1,9%

1,1%

χλνιν

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πάξνρνο
2
Πάξνρνο
3
Πάξνρνο
4
Πάξνρνο

εκείσζε: Λακβάλνληαη ππφςε γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη ISDN PRA ηνπ ΟΣΔ, γξακκέο πνπ
παξέρνληαη κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ.

Πεγή: EETT

2.1.3. Γνκή ηεο αγνξάο ππεξεζηώλ θιήζεσλ από ζηαζεξή ζέζε
Οη Πίλαθαο 4(α) θαη (β) θαησηέξσ παξνπζηάδνπλ ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ φγθνπ ηεο
θίλεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ αγνξάο ππεξεζηψλ θιήζεσλ αληίζηνηρα, γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ην 2007 έσο θαη ην 2012. Σα ζηνηρεία (θίλεζε θαη κεξίδηα) εκθαλίδνληαη αλά
ηχπν θιήζεο, γηα ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο θιήζεσλ: εζληθέο ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο
(δει. ην ζχλνιν αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ), θιήζεηο απφ ζηαζεξφ ζε (εζληθφ) θηλεηφ, δηεζλείο,
dial-up13. Δπηπξφζζεηα, ππφ ηνλ ηίηιν ―ινηπέο (εθηφο ηνπ dial-up) θιήζεηο πξνο παξφρνπο
ππεξεζηψλ‖, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη θιήζεηο ζε πξνζσπηθνχο αξηζκνχο, νη
θιήζεηο ζε ππεξεζίεο ζχληνκσλ θσδηθψλ, νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο κεξηδφκελνπ θφζηνπο (ηεο
ζεηξάο 801), νη θιήζεηο ζε ππεξεζίεο αηεινχο ρξέσζεο (ηεο ζεηξάο 800) θαη νη θιήζεηο ζε
ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
O φξνο «άκεζε πξφζβαζε» αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ
ζπλδξνκεηψλ ελφο παξφρνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο είηε
κέζσ δηθήο ηνπ (ηδηφθηεηεο) ππνδνκήο είηε κέζσ γξακκήο πιήξνπο ΑΠΣΒ. Ο φξνο «έκκεζε
πξφζβαζε», αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ έκκεζα ζπλδεδεκέλσλ ζπλδξνκεηψλ ελφο
παξφρνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ ΔΦ/ΠΦ.

13 εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο θιήζεηο dial-up εμαηξνχληαη νη θιήζεηο 801 ζην Internet.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο Πίλαθαο 4(α) θαη (β) ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ νη ππεξεζίεο
θσλεηηθψλ θιήζεσλ κε ρξήζε πξσηνθφιινπ IP (VoIP), ηελ πνηφηεηα ησλ νπνίσλ
(ππεξεζηψλ), ειέγρεη ν πάξνρνο δηθηχνπ πνπ ηηο πξνζθέξεη.
Βάζεη ηνπ Πίλαθαο 4(α), ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ ησλ ζηαζεξψλ θιήζεσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
dial-up θιήζεσλ) βαίλεη κεηνχκελν, κε ηελ κείσζε ην 2012 ζπγθξηηηθά κε ην 2007, λα
ππνινγίδεηαη ζην 9,4%.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθαο 4(β), ε πησηηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ
ζπλερίζηεθε ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα, κε ην κεξίδηφ ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο,
εμαηξνπκέλεο ηεο dial-up, λα εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε ηo 2012 ζην 52% (αληίζηνηρα 52,2%
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

dial-up)

απφ

71,1%

ην

2007

(αληίζηνηρα

76,1%

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο dial-up). Αλά ηχπν θιήζεο ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ παξνπζηάδνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην βαζκφ κείσζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αζηηθέο θαη
ππεξαζηηθέο θιήζεηο ην κεξίδην κεηψζεθε απφ 69,1% ην 2007 ζε 52,4% ην 2012, ελψ ζηηο
θιήζεηο πξνο θηλεηφ απφ 71,2% ην 2007 ζε 57,3% ην 2012. ηηο δηεζλείο θιήζεηο κεηαμχ
2007 θαη 2012 παξαηεξήζεθε κείσζε απφ 66,3% ζε 28,2% θαη ζηηο θιήζεηο πξνο ινηπνχο
κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο (εμαηξνπκέλσλ θιήζεσλ dial-up) απφ 97,2% ζε 63,1%.
Πίλαθαο 4 (α) θαη (β): Όγθνο θιήζεσλ (ζε ιεπηά) θαη κεξίδηα αγνξάο βάζεη όγθνπ
θιήζεσλ
Πίλαθαο 4(α): Όγθνο θιήζεσλ (ζε ιεπηά)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11.674.005.486

11.541.157.941

11.433.100.372

10.485.397.259

9.268.750.021

8.498.832.135

825.481.741

2.755.946.701

4.210.039.600

5.326.822.064

6.315.420.735

7.360.619.884

4.398.213.228

2.670.771.038

1.498.313.600

884.696.582

643.955.045

371.554.161

16.897.700.455

16.967.875.680

17.141.453.572

16.696.915.905

16.228.125.801

16.231.006.180

1.844.999.142

1.746.328.344

1.586.064.317

1.363.039.672

1.192.672.444

1.077.304.123

134.558.168

284.997.378

428.656.039

558.927.425

659.590.075

735.245.148

Αζηηθέο θαη
ππεξαζηηθέο
OTE
OLOs-άκεζε πξφζβαζε
OLOs-έκκεζε πξφζβαζε
χλνιν
ε θηλεηό
ΒΑΙΚΟΙ
ΣΤΠΟΙ
ΚΛΗΔΩΝ

OTE
OLOs-άκεζε πξφζβαζε
OLOs-έκκεζε πξφζβαζε

612.160.503

407.581.953

235.919.387

137.096.344

109.261.039

66.751.443

χλνιν
Γηεζλήο (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαξηώλ)

2.591.717.813

2.438.907.675

2.250.639.743

2.059.063.441

1.961.523.558

1.879.300.714

280.721.373

270.211.072

244.409.587

262.322.057

256.253.522

229.750.274

OLOs-άκεζε πξφζβαζε

31.172.209

142.644.089

300.028.651

576.102.882

597.930.387

570.534.822

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε

111.817.419

74.452.113

47.694.049

54.536.681

39.600.634

15.290.738

χλνιν
Κιήζεηο dial-up ζην
Internet

423.711.001

487.307.274

592.132.287

892.961.620

893.784.543

815.575.834

4.585.978.948

2.480.270.048

1.256.837.431

502.259.730

193.059.873

84.948.285

OTE

ΛΟΙΠΟΙ
ΣΤΠΟΙ
ΚΛΗΔΩΝ

ΟΣΔ
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OLOs

48.590.935

28.050.517

10.171.566

2.278.418

1.183.897

691.991

χλνιν
Λνηπέο (εθηόο ηνπ dialup) θιήζεηο πξνο
παξόρνπο ππεξεζηώλ
(πξνζσπηθνί αξηζκνί,
ζύληνκνη θσδηθνί,
θιήζεηο αηεινύο,
κεξηδόκελεο θαη
πξόζζεηεο ρξέσζεο)

4.634.569.883

2.508.320.565

1.267.008.997

504.538.148

194.243.770

85.640.276

ΟΣΔ

1.299.878.505

734.952.031

414.143.706

299.518.751

233.752.664

203.943.865

OLOs

37.344.432

80.853.425

71.835.274

98.867.163

108.626.873

119.046.387

1.337.222.937

815.805.456

485.978.980

398.385.914

342.379.537

322.990.252

ΟΣΔ

19.685.583.454

16.772.919.436

14.934.555.413

12.912.537.469

11.144.488.524

10.094.778.682

OLOs

6.199.338.635

6.445.297.214

6.802.658.166

7.639.327.559

8.475.568.685

9.239.734.574

χλνιν
ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ
(εμαηξνπκέλνπ dial-up)

25.884.922.089

23.218.216.650

21.737.213.579

20.551.865.028

19.620.057.209

19.334.513.256

ΟΣΔ

15.099.604.506

14.292.649.388

13.677.717.982

12.410.277.739

10.951.428.651

10.009.830.397

χλνιν
ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ

ΤΝΟΛΟ

OLOs
χλνιν

6.150.747.700

6.417.246.697

6.792.486.600

7.637.049.141

8.474.384.788

9.239.042.583

21.250.352.206

20.709.896.085

20.470.204.582

20.047.326.880

19.425.813.439

19.248.872.980

Πίλαθαο 4(β): Μεξίδηα αγνξάο βάζεη όγθνπ θιήζεσλ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο
OTE

69,1%

68,0%

66,7%

62,8%

57,1%

52,4%

OLOs-άκεζε πξφζβαζε

4,9%

16,2%

24,6%

31,9%

38,9%

45,3%

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε

26,0%

15,7%

8,7%

5,3%

4,0%

2,3%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

100%

71,2%

71,6%

70,5%

66,2%

60,8%

57,3%

OLOs-άκεζε πξφζβαζε

5,2%

11,7%

19,0%

27,1%

33,6%

39,1%

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε

23,6%

16,7%

10,5%

6,7%

5,6%

3,6%

χλνιν
Γηεζλήο (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαξηώλ)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

OTE

ε θηλεηό
OTE
ΒΑΙΚΟΙ
ΣΤΠΟΙ
ΚΛΗΔΩΝ

ΛΟΙΠΟΙ
ΣΤΠΟΙ
ΚΛΗΔΩΝ

66,3%

55,4%

41,3%

29,4%

28,7%

28,2%

OLOs-άκεζε πξφζβαζε

7,4%

29,3%

50,7%

64,5%

66,9%

70,0%

OLOs-έκκεζε πξφζβαζε

26,4%

15,3%

8,1%

6,1%

4,4%

1,9%

χλνιν
Κιήζεηο dial-up ζην
Internet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΟΣΔ

99,0%

98,9%

99,2%

99,5%

99,4%

99,2%

OLOs

1,0%

1,1%

0,8%

0,5%

0,6%

0,8%

χλνιν
Λνηπέο (εθηόο ηνπ dialup) θιήζεηο πξνο
παξόρνπο ππεξεζηώλ
(πξνζσπηθνί αξηζκνί,
ζύληνκνη θσδηθνί,
θιήζεηο αηεινύο,
κεξηδόκελεο θαη
πξόζζεηεο ρξέσζεο)

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ΟΣΔ

97,2%

90,1%

85,2%

75,2%

68,3%

63,1%

OLOs

2,8%

9,9%

14,8%

24,8%

31,7%

36,9%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΟΣΔ

76,1%

72,2%

68,7%

62,8%

56,8%

52,2%

OLOs

23,9%

27,8%

31,3%

37,2%

43,2%

47,8%

χλνιν
ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ
(εμαηξνπκέλνπ dial-up)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΟΣΔ

71,1%

69,0%

66,8%

61,9%

56,4%

52,0%

OLOs

28,9%

31,0%

33,2%

38,1%

43,6%

48,0%

χλνιν

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΔΩΝ

ΤΝΟΛΟ

Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη αζξνηζηηθά ηνλ φγθν ησλ αζηηθψλ, ησλ ππεξαζηηθψλ, ησλ θιήζεσλ
απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη ησλ δηεζλψλ θιήζεσλ. Οη ηέζζεξηο (4) πξναλαθεξζέληεο ηχπνη
θιήζεσλ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο
ζηαζεξήο

ηειεθσλίαο

θαη

απνηεινχλ

ηνπο

κνλαδηθνχο

ηχπνπο

θιήζεσλ

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΔΦ/ΠΦ.
Βάζεη ηνπ Πίλαθαο 5 θαησηέξσ, απφ ην 2007 παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζεκαληηθή
κείσζε ηεο θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλδξνκεηέο έκκεζεο πξφζβαζεο (ΔΦ/ΠΦ), ελψ
αληίζεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο απφ ζπλδξνκεηέο άκεζεο πξφζβαζεο.
Ζ κείσζε ηεο θίλεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ, δελ θαίλεηαη σζηφζν λα νδήγεζε ζε
ηζνδχλακε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, αιιά πεξηζζφηεξν (νδήγεζε) ζε αχμεζε
ηνπ κεξηδίνπ ησλ ελαιιαθηηθψλ γηα ηελ παξνρή άκεζεο πξφζβαζεο. Απηφ απνδίδεηαη ζην
γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί, πνπ αξρηθά εηζήιζαλ ζηελ αγνξά κέζσ ΔΦ/ΠΦ,
άξρηζαλ λα επελδχνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣΒ θαη λα κεηαθέξνπλ ηνπο
ζπλδξνκεηέο ηνπο απφ ηελ έκκεζε ζηελ άκεζε πξφζβαζε. Ζ παξνπζία ελφο ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ΑΠΣΒ θαη ε πξνζθνξά εθπησηηθψλ παθέησλ
πνπ

παξέρνπλ

απεξηφξηζηεο

θιήζεηο

(π.ρ.,

αζηηθέο/ππεξαζηηθέο

θαη

δηεζλείο

ζε

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο), έλαληη ελφο ζηαζεξνχ πάγηνπ ηέινπο, δεκηνχξγεζε
αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο, πνπ έσο ηφηε πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο κέζσ
ΔΦ/ΠΦ θαη δελ είραλ επελδχζεη ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν.
Πίλαθαο 5: Όγθνο ησλ βαζηθώλ ηύπσλ θιήζεσλ (αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, από ζηαζεξό
ζε θηλεηό θαη δηεζλείο), κεξίδηα αγνξάο (βάζεη όγθνπ), εηήζηα κεηαβνιή ηνπ όγθνπ θαη
% εηήζηα κεηαβνιή ηνπ όγθνπ, γηα άκεζα θαη έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο
Όγθνο
θιήζεσλ (ζε
εθαηνκ.
ιεπηά)
ΟΣΔ

2007
13.799.726.001

2008
13.557.697.357

2009
13.263.574.276

2010
12.110.758.988

2011
10.717.675.987

2012
9.805.886.532

21

22

OLOs (άκεζε
+ έκκεζε)
OLOs - άκεζε
πξφζβαζε
OLOs - έκκεζε
πξφζβαζε
χλνιν (άκεζε
+ έκκεζε)
Μεξίδηα
αγνξάο
ΟΣΔ
OLOs (άκεζε
+ έκκεζε)
OLOs - άκεζε
πξφζβαζε
OLOs - έκκεζε
πξφζβαζε
χλνιν (άκεζε
+ έκκεζε)
Δηήζηα
κεηαβνιή ηνπ
όγθνπ
(ζε
εθαηνκ.
ιεπηά)
ΟΣΔ
OLOs (άκεζε
+ έκκεζε)
OLOs - άκεζε
πξφζβαζε
OLOs - έκκεζε
πξφζβαζε
χλνιν (άκεζε
+ έκκεζε)
% Δηήζηα
κεηαβνιή ηνπ
όγθνπ
ΟΣΔ
OLOs (άκεζε
+ έκκεζε)
OLOs - άκεζε
πξφζβαζε
OLOs - έκκεζε
πξφζβαζε
χλνιν (άκεζε
+ έκκεζε)

6.113.403.268

6.336.393.272

6.720.651.326

7.538.181.978

8.365.757.915

9.119.996.196

991.212.118

3.183.588.168

4.938.724.290

6.461.852.371

7.572.941.197

8.666.399.854

5.122.191.150

3.152.805.104

1.781.927.036

1.076.329.607

792.816.718

453.596.342

19.913.129.269

19.894.090.629

19.984.225.602

19.648.940.966

19.083.433.902

18.925.882.728

2007
69,3%

2008
68,1%

2009
66,4%

2010
61,6%

2011
56,2%

2012
51,8%

30,7%

31,9%

33,6%

38,4%

43,8%

48,2%

5,0%

16,0%

24,7%

32,9%

39,7%

45,8%

25,7%

15,8%

8,9%

5,5%

4,2%

2,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2008/2007
-242.028.644

2009/2008
-294.123.081

2010/2009
-1.152.815.288

2011/2010
-1.393.083.001

2012/2011
-911.789.455

222.990.004

384.258.054

817.530.652

827.575.937

754.238.281

2.192.376.050

1.755.136.122

1.523.128.081

1.111.088.826

1.093.458.657

-1.969.386.046

-1.370.878.068

-705.597.429

-283.512.889

-339.220.376

-19.038.640

90.134.973

-335.284.636

-565.507.064

-157.551.174

2008/2007
-1,8%

2009/2008
-2,2%

2010/2009
-8,7%

2011/2010
-11,5%

2012/2011
-8,5%

3,6%

6,1%

12,2%

11,0%

9,0%

221,2%

55,1%

30,8%

17,2%

14,4%

-38,4%

-43,5%

-39,6%

-26,3%

-42,8%

-0,1%

0,5%

-1,7%

-2,9%

-0,8%

εκεηψζεηο: (1) Οη θιήζεηο κέζσ θαξηψλ εμαηξνχληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ.

2.1.4. Τθηζηάκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ιηαληθώλ αγνξώλ ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο
Αλαθνξηθά κε ηηο ιηαληθέο αγνξέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, έρεη επηβιεζεί κηα ζεηξά
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν ιηαληθήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Χολδρηθή εθκίζζωζε γρακκώλ
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χκθσλα

κε

ηελ

ππ‘

αξηζκ.

411/017/22.11.2006

Απφθαζε

ηεο

ΔΔΣΣ

(ΦΔΚ

1873/Β/28.12.2006)14, ε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ (―ΥΔΓ‖) επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ σο
θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ
πνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη πξνθχπηνπλ ζπλέπεηα ηεο δηαπίζησζεο χπαξμεο ΗΑ ζηελ αγνξά
ιηαληθήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.
Ζ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ είλαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα κπνξνχλ λα κηζζψλνπλ απφ ηνλ ΟΣΔ
ηε γξακκή πξφζβαζεο (PSTN θαη ISDN BRA) θαη λα ηε κεηαπσινχλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ
Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‘ αξηζκ. 614/011/08.08.201115 (ΦΔΚ 1907/Β/30.08.2011) δηαηήξεζε
ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ.
Ωζηφζν, ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ΥΔΓ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ηελ ππεξεζία ΥΔΓ παξείραλ δχν κφλν
πάξνρνη ζε πεξίπνπ 64.000 ζπλδξνκεηέο (βι. Πίλαθαο 6), δειαδή ζε πεξίπνπ 2% ησλ
γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA ηνπ ΟΣΔ.
Πίλαθαο 6: Αξηζκόο γξακκώλ ΠΦ16 θαη ΥΔΓ

Γξακκέο

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

906.119

955.538

788.729

502.546

276.103

203.824

183.228

121.838

42.405

71.883

82.091

63.964

Πξνεπηινγήο
Δθ ησλ
νπνίσλ
γξακκέο ΥΔΓ

14 ΑΠ ΔΔΣΣ 411/017/22/11/2006: «Οξηζκφο ηεο αγνξάο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε
ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, θαζνξηζκφο
επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη ππνρξεψζεηο απηψλ».
15 ΑΠ ΔΔΣΣ 614/011/08.08.2011 «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην
ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα
νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε
κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PPRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη
ππνρξεψζεηο απηψλ».
16 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.
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Γξακκέο ΠΦ
σο % ησλ
γξακκψλ
PSTN θαη
ISDN BRA
ηνπ ΟΣΔ

16,5%

17,8%

15,5%

10,8%

6,4%

5,3%

5,3%

3,9%

1,0%

1,9%

2,4%

2,0%

Γξακκέο ΥΔΓ
σο % ησλ
γξακκψλ
PSTN θαη
ISDN BRA
ηνπ ΟΣΔ

Πεγή: EETT

Έιεγτος ηηκώλ ιηαληθής
χκθσλα

κε

ηελ

Απφθαζε

ηεο

ΔΔΣΣ

ππ‘

αξηζκ.

614/011/8.08.2011

(ΦΔΚ

1907/Β/30.8.2011), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο
ηεο αγνξάο ζηαζεξήο ιηαληθήο πξφζβαζεο, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ
ιηαληθψλ ηηκψλ κε πξνζέγγηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο (price-cap) ζηε κεζνζηαζκηζκέλε
ιηαληθή ηηκή ηνπ ΟΣΔ γηα πξντφληα ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζηελήο δψλεο, (δει. γηα εθάπαμ
ηέινο ζχλδεζεο PSTN, πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο PSTN, εθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο
ISDN-BRA θαη πάγην ηέινο κίζζσζεο γξακκήο ISDN).
Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ιηαληθψλ θιήζεσλ, ε ΔΔΣΣ κε ηελ Απφθαζή ηεο ππ‘ αξηζκ.
595/013/10.13.2011 (ΦΔΚ 533/B/6.4.2011) «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)», είρε ππνρξεψζεη ηνλ ΟΣΔ λα ηεξεί αλψηαην φξην ηηκήο ζε θάζε έλα
απφ ηα παξαθάησ:


Αζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net).



Σέινο παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο
ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ.



Τπεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ (on-net).



Σέινο παξαθξάηεζεο γηα ππεξαζηηθέο θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο
ζπλδξνκεηέο άιισλ παξφρσλ.
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Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ζπλδξνκεηέο
παξφρσλ δηθηχσλ θηλεηήο.



Κιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο
ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.



Σέινο παξαθξάηεζεο γηα θιήζεηο dial-up απφ ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ πξνο ην
δηαδίθηπν φηαλ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (ISP) θηινμελείηαη / δηαζπλδέεηαη κε
ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ.

Ωζηφζν, κε ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 696/125/11.07.2013 ηνπ 3νπ θχθινπ αλάιπζεο ηεο
αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, ζε
ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο
ζηελ Διιάδα), ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελ ιφγσ αγνξά δελ ρξήδεη πιένλ εθ
ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, θαη πξνέβε ζηελ κεξηθή θαηάξγεζε ηεο Απφθαζεο
ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 595/013/10.03.2011 «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» (ΦΔΚ 533/Β/06.04.2011), θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηαηάμεσλ ππ‘ Α.Η, Α.ΗΗ θαη Α.ΗΗΗ
απηήο, ελψ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ην Παξάξηεκα Η ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
Φορεηόηεηα αρηζκώλ
χκθσλα κε ην Άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, ηα Κξάηε Μέιε
ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη ρξήζηεο δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ δεκφζησλ
ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο) έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο. Ζ ππνρξέσζε
απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εθαξκφζηεθε πιήξσο γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ζηαζεξψλ αξηζκψλ απφ ηελ 01/04/2004 θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θηλεηψλ απφ ηελ
01/06/2004.
Σελ 18ε Απξηιίνπ 2013 δεκνζηεχζεθε ν Ν.4146/2013―Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ
Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο‖, (ΦΔΚ
90/Α/18-4-2013), κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ νη παξάγξαθνη 4 θαη
6 ηνπ λ. 4070/2012. Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 68, παξ. 4, ηνπ λ. 4070/2012 φπσο θαηά ηα σο
άλσ ηξνπνπνηήζεθε νξίδεηαη φηη «ε κεηαθνξά αξηζκψλ θαη ε επαθφινπζε ελεξγνπνίεζή ηνπο
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ζπληνκφηεξεο δπλαηήο πξνζεζκίαο. Ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηε
25
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κεηαθνξά αξηζκνχ ζε λέα επηρείξεζε, γίλεηαη κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα. Η ΕΕΣΣ κπνξεί λα
θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκψλ, έρνληαο ππφςε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο
ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα
δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ε
απψιεηα ππεξεζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία εξγάζηκε εκέξα. Η
ΕΕΣΣ ιακβάλεη επίζεο, αλ ρξεηαζηεί, κέηξα κε ηα νπνία λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλδξνκεηέο
πξνζηαηεχνληαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θνξέα
παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Η ΕΕΣΣ δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε επηβνιήο ησλ θαη’ άξζξν 77 ηνπ
παξφληνο

δηνηθεηηθψλ

θπξψζεσλ,

λα

ππνρξεψλεη

ηνπο

παξφρνπο

ππεξεζηψλ

λα

απνδεκηψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο
κεηαθνξάο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο επηβνιήο ηεο
ππνρξέσζεο, ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΕΕΣΣ». Δπηπξνζζέησο, ε παξάγξαθνο 6 ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ
Ν.4146/2013 πξνβιέπεη φηη «κε ηελ επηθχιαμε ηεο φπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο, ε
ΔΔΣΣ εμαζθαιίδεη φηη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο δελ ιεηηνπξγνχλ
απνηξεπηηθά γηα ηελ αιιαγή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη δελ δχλαληαη λα ζέηνπλ
νπνηνδήπνηε θψιπκα, φπσο νη ζπκβαηηθνί φξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε
αηηεκάησλ θνξεηφηεηαο».

2.2. Υνλδξηθέο Αγνξέο ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
Επηιογή θαη Προεπηιογή Φορέα
Οη κεραληζκνί ηεο Δπηινγήο θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα απνηέιεζαλ θαηά ην πξψην ζηάδην
απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο
ιηαληθέο ππεξεζίεο θσλεηηθψλ θιήζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο εθηεηακέλνπ
δηθηχνπ πξφζβαζεο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Ζ Δπηινγή Φνξέα επηηξέπεη ζε έλα
ζπλδξνκεηή πνπ αγνξάδεη πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ
θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα, λα επηιέγεη έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
θιήζεψλ ηνπ, πιεθηξνινγψληαο έλα πξφζεκα.
Ζ ππεξεζία ηεο Πξνεπηινγήο Φνξέα επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ αγνξάδνπλ
πξφζβαζε απφ ην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα, λα
αγνξάδνπλ φιεο ή θάπνηεο θαηεγνξίεο θιήζεσλ απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, ρσξίο λα
πιεθηξνινγνχλ θάπνην πξφζεκα. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 573/17/22.07.2010
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(ΦΔΚ 1353/Β/01.09.2010)17, ε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ κέζσ Δπηινγήο θαη Πξνεπηινγήο
Φνξέα18,

δηαηεξήζεθε

ζηνλ

ΟΣΔ

σο

ξπζκηζηηθή

ππνρξέσζε

πξνθεηκέλνπ

λα

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ηεο
δηαπίζησζεο θαηνρήο ΗΑ ζηε ρνλδξηθή αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ.

Χολδρηθή πρόζβαζε ζε θσζηθή σποδοκή δηθηύοσ ποσ παρέτεηαη ζε ζηαζερή ζέζε
ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ
388/012/30.05.2006 (ΦΔΚ 932/Β/18-7-2006), ε ΔΔΣΣ θαζφξηζε ηνλ ΟΣΔ σο πάξνρν κε ΗΑ
ζηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο – πιήξνπο ή κεξηδφκελεο – ζην ζπλεζηξακκέλν
δεχγνο

ηνπηθνχ

βξφρνπ,

γηα

ηελ

παξνρή

επξπδσληθψλ

ππεξεζηψλ

ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ θαη δεκφζηα δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή ζέζε. Γπλάκεη
ηεο ίδηαο σο άλσ Απφθαζεο, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο
δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο
επθνιίεο, ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ησλ ηηκψλ θαη ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ. ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο, επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε
λα δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη λα δηαζέηεη Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ
Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (Reference Unbundling Offer - RUO) κε έλα
ειάρηζην πεξηερφκελν ππεξεζηψλ παξνρήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν
θαη ππνβξφρν.
Καηά ην δεχηεξν γχξν αλάιπζεο ησλ αγνξψλ,

ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ

εμαθνινπζνχζε λα δηαηεξεί ΗΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά (πιένλ αγνξά 4 ηεο Αλαζεσξεκέλεο
χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ) θαη εμέδσζε ηελ απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/23.07.09 (ΦΔΚ
1550/B/28.7.09), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαηεξνχληαλ φιεο νη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβιήζεθαλ θαηά ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, ελψ ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαη νξηζκέλεο λέεο
ππνρξεψζεηο (πξφζβαζε ζηηο ζσιελψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ηεο
εμσηεξηθήο θακπίλαο θαη ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ, ππφ φξνπο πξφζβαζε ζε ζθνηεηλή ίλα,
ππνρξέσζε ππνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ
πξφζβαζήο ηνπ δχν θνξέο θάζε ρξφλν).

17 ΑΠ ΔΔΣΣ 573/17/22.07.2010: «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο Δθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή
ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσηθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή
Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)» .
18 Ζ ππνρξέσζε παξνρήο θιήζεσλ κέζσ ΔΦ/ΠΦ επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ ΟΣΔ ην 2002 .
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Καηά ηνλ ηξίην γχξν αλάιπζεο ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο παξνρήο (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε
ππνδνκή δηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο
πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε (ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30.08.2011)), ε ΔΔΣΣ
δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ΗΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά. χκθσλα κε ηελ σο
άλσ απφθαζε, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ηε δηαηήξεζε, κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε δηαπηζησζείζα έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ. Oη θπξηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ λέαο γεληάο
(NGN) απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο.

Χολδρηθή εθθίλεζε θιήζεωλ ζηο δεκόζηο ηειεθωληθό δίθησο ποσ παρέτεηαη ζε
ζηαζερή ζέζε, τολδρηθός ηερκαηηζκός θιήζεωλ ζε τωρηζηά δεκόζηα ηειεθωληθά
δίθησα ποσ παρέτεηαη ζε ζηαζερή ζέζε, τολδρηθές σπερεζίες δηαβίβαζες ζηο δεκόζηο
ηειεθωληθό δίθησο
ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ
406/34/11.10.06 (ΦΔΚ 1669/14.11.06), ν ΟΣΔ θαζνξίζηεθε σο έρσλ ΗΑ ζηηο αγνξέο
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή
ζέζε, ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπ πνπ παξέρεηαη
ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Βάζεη ηεο σο
άλσ απφθαζεο επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο,
κε ηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ FL-LRAIC κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο top-down.
Καηά ην δεχηεξν γχξν αλάιπζεο ησλ αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζνχζε
λα δηαηεξεί ΗΑ ζηηο σο άλσ ζρεηηθέο αγνξέο θαη εμέδσζε ηελ απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ
573/017/22.07.10 (ΦΔΚ 1353/B/01.09.10), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαηεξήζεθαλ φιεο νη
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ θαηά ηνλ δεχηεξν γχξν αλάιπζεο. Σα ηέιε
δηαζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πίλαθαο 7: Σέιε δηαζύλδεζεο ηνπ ΟΣΔ (ρνλδξηθή εθθίλεζε/ρνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θαη
εζληθή δηαβίβαζε) γηα ην 2013 (Απόθαζε ΔΔΣΣ 686/21/26.3.2013)
Δπίπεδα

Καζεκεξηλέο

Καζεκεξηλέο

άββαην

Κπξηαθή

Υξέσζεο

08:00 – 20:00

00:00 – 08:00 &

00:00 – 24:00

00:00 – 24:00

20:00 – 24:00

Υνλδξηθφο

(€ιεπηά/ιεπηό)

(€ιεπηά/ιεπηό)

(€ιεπηά/ιεπηό)

(€ιεπηά/ιεπηό)

0,24

0,21

0,21

0,16

ηεξκαηηζκφο/
ρνλδξηθή εθθίλεζε
(ηνπηθφ επίπεδν

28

(local))
Υνλδξηθφο

0,45

0,41

0,41

0,35

0,56

0,48

0,48

0,45

ηεξκαηηζκφο/
ρνλδξηθή εθθίλεζε
ζε ζπλδπαζκφ κε
απιή δηαβίβαζε
(Single)
Υνλδξηθφο
ηεξκαηηζκφο/
ρνλδξηθή εθθίλεζε
ζε ζπλδπαζκφ κε
δηπιή δηαβίβαζε
(Double)
Πεγή: EETT

χκθσλα κε ηελ ίδηα Απφθαζε νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ
παξάξηεκά ηεο, έρνπλ θαζνξηζζεί σο έρνληεο ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθνχ
ηεξκαηηζκνχ ζηα δηαθξηηά δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπά ηνπο, ζε ζηαζεξή ζέζε. ηνπο ελ ιφγσ
παξφρνπο ε ΔΔΣΣ επέβαιε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ ππφ ηε κνξθή ηηκήο νξνθήο. Σνλ
Ηνχλην ηνπ 2013, ε ηηκή νξνθήο ηνπ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ αλεξρφηαλ ζε 0,538
Δπξσιεπηά/ιεπηφ.

2.3. Αξρηηεθηνληθή Γηθηύσλ παξόρσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
ήκεξα ζηελ Διιάδα, ηα δίθηπα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ππεξεζίεο θσλήο, πινπνηνχλ δχν
δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο δηθηχσλ: ν θπξίαξρνο πάξνρνο ΟΣΔ δηαζέηεη παξαδνζηαθφ δίθηπν
TDM, ελψ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη σο επί ην πιείζηνλ ιεηηνπξγνχλ κία πβξηδηθή κνξθή
δηθηχνπ NGN/TDM. πγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, πινπνηνχλ δίθηπν
NGN γηα ηελ εζσηεξηθή κεηάδνζε ηεο θσλήο ζην δίθηπφ ηνπο, κεηαηξέπνληαο (ζηελ
πεξίπησζε φπνπ παξέρνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο POTS ηειεθσλία), ηελ POTS
ηειεθσλία ζε IP ακέζσο κεηά ην DSLAM, ελψ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαζχλδεζεο
ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη TDM δίθηπν.
Ζ δηαζχλδεζε ησλ παξφρσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ IP ηερλνινγία κε ηνλ ΟΣΔ, γίλεηαη
αθνχ πξψηα νη ίδηνη κεηαηξέςνπλ ηελ θίλεζή ηνπο ζε TDM, πξηλ ηελ παξαδψζνπλ ζην
ζεκείν δηαζχλδεζεο. Δπίζεο, ε δηαζχλδεζε ησλ παξφρσλ κεηαμχ ηνπο, αθφκα πινπνηείηαη
σο TDM δηαζχλδεζε κε θάπνηεο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο γηα πινπνίεζε IP δηαζχλδεζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία πξφζβαζεο, ζηελ Διιάδα ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην
ιφγν ππνδνκέο ραιθνχ, ελψ ν ΟΣΔ επελδχεη ζε δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο. Απφ ην
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Ννέκβξην ηνπ 2012 δηαηίζεληαη εκπνξηθά πξντφληα πάλσ απφ ηε λέα ππνδνκή. Ζ πινπνίεζε
απηή πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία FTTCab-VDSL εγθαζηζηψληαο λέεο
θακπίλεο ζηε ζέζε ησλ ππαξρφλησλ KV. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ δελ
εγθαζηζηά εμνπιηζκφ ηειεθσλίαο κέζα ζηηο λέεο θακπίλεο. Δπνκέλσο ε ηειεθσλία
εμαθνινπζεί λα εμππεξεηείηαη επί ηνπ παξφληνο κέζα απφ ηα ππάξρνληα ΑΚ.
Με ηελ ηξέρνπζα πινπνίεζε δηαζχλδεζεο ζηελ Διιάδα, νη πάξνρνη κπνξνχλ λα
δηαζπλδεζνχλ κε ηνλ ΟΣΔ ηνπηθά, ζε πεξίπνπ 200 αζηηθά θέληξα, ή ζε 11 γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε ΔΔΣΣ, ζήκεξα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
δηαζπλδένληαη κε ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ κηθξφηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο αθνξά ζε
single transit θαη αθφκα κηθξφηεξν ζε double transit. Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
Πίλαθα 8 ζηε ζπλέρεηα, ε πιεηνςεθία ησλ παξφρσλ δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ
δηαζχλδεζε ησλ παξφρσλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε έλα ή δχν πςειφηεξα
ηεξαξρηθά ζεκεία.
ην ζρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν θνξκνχ ηνπ ΟΣΔ θαζψο θαη ε βαζηθή ηεξαξρία
δηαζχλδεζεο γηα ηελ παξνρή ηειεθσλίαο, ελψ ζηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ιεπηψλ θίλεζεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.

ρήκα 1: Γίθηπν θνξκνύ ΟΣΔ θαη βαζηθή ηεξαξρία ηειεθσλίαο

TDM ΓΙΑΤΝΓΔΗ

E1 Trunks
Παξόρνπ

TRUNK

Πάξνρνο

DOUBLE
TRANSIT

TANDEM

E1 Trunks
Παξόρνπ

TANDEM

Πάξνρνο

SINGLE
TRANSIT

LE

E1 Trunks
Παξόρνπ

LE

Πάξνρνο

LOCAL

RSS

RSS
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Πίλαθαο 8: Γηαζπλδέζεηο παξόρσλ (ζηνηρεία 2012)
ΟΤΕ

OTE

Cosm
οline

R

Cosmοline

R

Forthnet

R

HOL

R

Cyta

R

Wind Fixed

Forth

Wind
HOL

net

R

R

R

R

R

R

Makn

News

Medi

Onec

an

phone

atel

all

ON
Fixed

R

Voice

Cyta

R

R

R

R

R

R

Mtel

Net

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Voice Net

R

R

R

R

R

ON

R

R

R

R

R

Maknan

R

R

Newsphone

R

Mediatel

R

R

Onecall

R

R

Mtel

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Πίλαθαο 9: πλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ θίλεζεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζηνλ ΟΣΔ από
ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο

Έηνο

Local

Single

Double

2006

3.791.425.752

1.533.952.335

145.313.548

2007

3.910.019.248

1.697.497.104

185.212.684

2008

3.120.229.632

1.821.695.538

256.932.343

31

32

2009

2.417.643.305

1.444.170.023

196.256.475

2010

2.692.386.404

1.569.254.520

145.090.075

2011

2.958.048.648

1.646.157.299

125.366.149

2012

2.908.608.930

1.780.244.191

99.568.277

Ο κέρξη ζήκεξα ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ αθνξνχζε ην θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά
ηεο θιήζεο απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην δίθηπν, φπνπ ζπκβαίλεη ε πξψηε
ζπγθέληξσζε (RCU ή ην αζηηθφ θέληξν), ελψ αλάινγα ην single transit θαη ην double transit
αθνξνχζε θαη ηε δηαβίβαζε απφ ην αληίζηνηρα πςειφηεξν ηεξαξρηθά επίπεδν.
χκθσλα κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά
δίθηπα:
«Σν κνληέιν θφζηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδνηηθέο ηερλνινγίεο δηαζέζηκεο θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην κνληέιν. Καηά ζπλέπεηα ην θεληξηθφ ηκήκα ησλ
ζηαζεξψλ θαη ησλ θηλεηψλ δηθηχσλ ζα κπνξνχζε θαηαξρήλ λα βαζίδεηαη ζε δίθηπν επφκελεο
γεληάο (NGN).
Σν πξνεπηιεγκέλν ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε
θαη εθείλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ, βξίζθεηαη θαηά θαλφλα εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη ην
πξψην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο. ε έλα δίθηπν PSTN ηνχην ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη
είλαη ε αλάληε πιεπξά ηεο θάξηαο γξακκήο ζηνλ (απνκαθξπζκέλν) ζπγθεληξσηή. Σν
επξπδσληθφ ηζνδχλακν ησλ NGN είλαη ε θάξηα γξακκήο ζηνλ DSLAM/MSAN

19

. Εθφζνλ ν

DSLAM/MSAN βξίζθεηαη ζε εξκάξην νδνχ, πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ν πξνεγνχκελνο
βξφρνο κεηαμχ ηνπ εξκαξίνπ θαη ηνπ θέληξνπ/MDF είλαη κεξηδφκελν κέζν θαη πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο θαηεγνξίαο θφζηνπο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε,
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζεκείν νξηνζέηεζεο ζρεηηθφ/αλεμάξηεην απφ ηελ θίλεζε ζα
εληνπίδεηαη ζην εξκάξην νδνχ. Αλ ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ
θαηαλέκεηαη απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία,
ηφηε ην ζεκείν νξηνζέηεζεο παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ (απνκαθξπζκέλνπ) ζπγθεληξσηή.»
χκθσλα κε ηε χζηαζε, ε απνδνηηθή ηερλνινγία γηα ην δίθηπν ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ην
νπνίν ζα κνληεινπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ, είλαη ε ηερλνινγία

19 Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi Service Access Node — Πνιππιέθηεο πξφζβαζεο ςεθηαθήο
ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο/Κφκβνο πξφζβαζεο πνιιψλ ππεξεζηψλ..
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NGN. Γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεξκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ζηε χζηαζε,
ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ην πψο ζα ιεηηνπξγεί ε δηαζχλδεζε ζε έλα απνδνηηθφ NGN δίθηπν.
ε έλα NGN δίθηπν αλακέλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο λα είλαη ζεκαληηθά
κηθξφηεξνο, κε ζπλέπεηα λα είλαη κεγαιχηεξεο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο
ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν θαη ηνπ ζεκείνπ δηαζχλδεζεο. Σν θφζηνο ηεξκαηηζκνχ ζα ιάβεη
ππφςε ηνπ ην κέξνο ηνπ δηθηχνπ απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν φπνπ
ζπκβαίλεη θαη ην πξψην επίπεδν ζπγθέληξσζεο (δειαδή ην MSAN ή DSLAM), κέρξη θαη ην
ζεκείν δηαζχλδεζεο.
Πξάγκαηη, θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ, ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ
δηαζχλδεζεο ζε έλα NGN δίθηπν κπνξεί λα είλαη πνιχ κηθξφο (π.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην 20
ζεκεία, Ηηαιία 16 ζεκεία, Γαιιία 5 ζεκεία, Γαλία 2 ζεκεία) θαη ζα εμαξηεζεί απφ ην κέγεζνο
αιιά θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο.
Αλ θαη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, είλαη παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο,
σζηφζν, κε ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιιεη ν ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ, ηεο γλσζηνπνίεζε φηη, κειεηάεη
ηα ζελάξηα κεηάβαζεο ζε ηερλνινγία ΗΡ, θαζψο επίζεο φηη απφ ηηο κέρξη ηψξα ηερληθέο
κειέηεο, είλαη ζαθέο φηη κία ηέηνηα κεηάβαζε ζε θάζε πεξίπησζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) έηε.
Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ ΟΣΔ ζε IP ηερλνινγία, ηα δίθηπα
παξφρσλ ζα κπνξνχλ λα δηαζπλδένληαη ηφζν ζην TDM φζν θαη ζην NGN δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.
Γηα παξφρνπο κε δπλαηφηεηα IP δηαζχλδεζεο, απηή κπνξεί λα πινπνηείηαη ζε δχν ( 2) ζεκεία,
ελψ νη πάξνρνη πνπ δελ δηαζέηνπλ IP δηαζχλδεζε, ζα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα
δηαζπλδένληαη ζηηο έληεθα (11) γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ζε ιηγφηεξεο, κέρξη λα
νινθιεξψζνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζε IP δηαζχλδεζε.
χκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή θαη ην νπνίν ζπλνδεχεη ηε
χζηαζε (SEC(2009) 600):
From a forward-looking perspective, a new operator would choose a packet-switched
network with all services delivered over an IP core network. Given that regulating termination
rates at the level of efficient costs aims at reflecting a situation which would prevail under
competitive circumstances, this implies the selection of the most efficient technologies
subject to the availability of such technologies in the timeframe considered by the model. In a
competitive market, a new entrant would opt for the most efficient available technology, i.e.
one based on NGN, for the purposes of building a core network. Hence, a BU model built
today could assume that the core network is NGN-based, to the extent that the costs of such
a network can be reliably identified.
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Αλ θαη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ είλαη παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο, σζηφζν, νη εμειίμεηο πνπ
πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, νδεγνχλ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ εθηίκεζε φηη ε NGN ηερλνινγία γηα ην
δίθηπν θνξκνχ (core δίθηπν) είλαη ε ηερλνινγία πνπ ζα πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί γηα ηνλ
απνδνηηθφ πάξνρν, ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ζηε χζηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα λα
ζεσξεζεί σο ε εθαξκνζζείζα ηερλνινγία δηθηχνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Παξάιιεια, θαη δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ αθφκα
ζήκεξα ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, ζα
ιακβάλεη ππφςε κηα κεηαβαηηθή πνξεία απφ ην TDM δίθηπν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα πξνο ην
NGN δίθηπν, κε παξάιιειε ζηαδηαθή κεηαθνξά ηνπ φγθνπ θίλεζεο απφ ηε κία ηερλνινγία
δηθηχνπ ζηελ άιιε. Ζ ΔΔΣΣ, ζεσξεί φηη ε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αξρηθά σο TDM θαη ε
ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπ ζε NGN, κε νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην 2018, είλαη κία
πξνζέγγηζε ξεαιηζηηθή γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Οη πξνζεγγίζεηο άιισλ θξαηψλ κειψλ, δείρλνπλ φηη νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο επέιεμαλ λα
κνληεινπνηήζνπλ NGN δίθηπν ή κεηάβαζε απφ παξαδνζηαθφ TDM ζε NGN δίθηπν, γηα ηνλ
απνδνηηθφ πάξνρν, αλεμάξηεηα αλ ην δίθηπν ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ είλαη TDM, NGN ή
πβξηδηθφ.
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3. Οξηζκόο ζρεηηθήο αγνξάο
3.1. Ιζηνξηθό
Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ αλαιχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξαθηηθή
θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Γηα ην ζθνπφ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε ηεο κηα ζεηξά παξαγφλησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπ SSNIP test φπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα εθαξκνζηεί.20 Με βάζε ην ελ
ιφγσ ηεζη, κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ζπληζηά ρσξηζηή ζρεηηθή
αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο κπνξνχζε λα επηβάιεη κηα κηθξή αιιά
νπζηψδε (έσο θαη 10%), κε πξνζσξηλή αχμεζε ηηκήο πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν,
ρσξίο λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απηή ε άλνδνο ηηκψλ λα θαηαζηεί
αζχκθνξε.21 Δάλ κηα ηέηνηα άλνδνο ηηκψλ ήηαλ αζχκθνξε, επεηδή νη θαηαλαισηέο ζα
κεηαπεδνχζαλ ζε άιια πξντφληα ή νη πξνκεζεπηέο άιισλ πξντφλησλ ζα άξρηδαλ λα
αληαγσλίδνληαη κε ηνλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν, ν θαζνξηζκφο αγνξάο ζα έπξεπε λα
επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Ο νξηζκφο ηεο αγνξάο εμεηάδεη ηελ
πηζαλή αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο πειαηψλ (φρη νξηαθψλ), δειαδή φρη
απαξαηηήησο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ.22
Μηα «ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά» πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία νη
ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δηαθξηηέο απφ γεηηνληθέο
πεξηνρέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο.
Ζ Αλαζεσξεκέλε χζηαζε ρεηηθψλ Αγνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθέξεη φηη νη
ΔΡΑ νθείινπλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζρεηηθέο αγνξέο «εθθίλεζεο θιήζεσλ απφ ην δεκφζην
ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε» θαη «ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε
κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε». Ζ εθθίλεζε
θιήζεσλ πεξηιακβάλεη «ηε κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξφπν πνπ
ζπκβαδίδεη κε ηα φξηα γηα ηηο αγνξέο δηαβίβαζεο θιήζεσλ θαη ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε. Αληίζηνηρα, ν ηεξκαηηζκφο
θιήζεσλ πεξηιακβάλεη «ηε κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξφπν πνπ

20 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο..
21 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο..
22 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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ζπκβαδίδεη κε ηα φξηα γηα ηελ αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο θιήζεσλ
ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε».
Αληηζέησο, νη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζηελ αγνξά ζηαζεξήο δεκφζηαο ηειεθσλίαο
δελ απνηεινχλ πιένλ ηκήκα ηεο Αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ. Γηα ην ιφγν
απηφ θαη θαη‘ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην ζεκείν 17 ηνπ πξννηκίνπ ηεο (Αλαζεσξεκέλεο)
χζηαζεο, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ζηελ ελ ιφγσ
αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη θαηά πφζν κε βάζε ηα εζληθά δεδνκέλα, ε αλσηέξσ αγνξά
ζπλερίδεη λα επηδέρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζεο.

3.2. Καζνξηζκόο νξίσλ κεηαμύ εθθίλεζεο θιήζεσλ, ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
θαη δηαβίβαζεο
Οη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηαζεξή εθθίλεζε, ηε δηαβίβαζε θαη ηνλ
ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ θαη ζπλίζηαληαη ζηε κεηαθνξά θσλήο ή/θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ εληφο δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο – εθθίλεζε θιήζεσλ, δηαβίβαζε ζηα δεκφζηα
ηειεθσληθά δίθηπα θαη αληίζηνηρα, ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε ζηαζεξά δίθηπα – ιακβάλεηαη
ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ηξεηο απηέο ππεξεζίεο απνηεινχλ έλα παθέην ππεξεζηψλ ηνπ
νπνίνπ ην απνηέιεζκα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο ησλ δηθηχσλ θαη ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ παξνρή θιήζεσλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ζ εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο
θιήζεσλ είλαη ακθφηεξεο ζπκκεηξηθέο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηα θπζηθά ζηνηρεία ηνπ
δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηνπο (ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζθαιίδεη
ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ δηθηχνπ) θαη ζην κεραληζκφ θαηαλνκήο
πφξσλ.
Ζ εθθίλεζε θιήζεσλ απφ ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηξέςεη ζηνλ πάξνρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηνχλ θιήζεηο (κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ δηθηχνπ ή κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηξίηνπ κέξνπο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή/πξν-επηινγή θνξέα), ελψ ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ παξέρεηαη
απφ έλαλ πάξνρν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί, φηη νη ζπλδξνκεηέο ηνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλνπλ θιήζεηο. Ζ ππεξεζία δηαβίβαζεο θαζνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηα ηκήκαηα πνπ
έρνπλ ήδε νξηζηεί γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ.
Καηά ηνλ πξνεγνχκελν θχθιν αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηα φξηα κεηαμχ
εθθίλεζεο, δηαβίβαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ, έιαβε ππφςε θπξίσο ηελ ηνπνινγία θαη ηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αλέιπζε ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο γηα
ηηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
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δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ή αγνξάδνπλ νη
άιινη πάξνρνη, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζε ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ηεο
ΔΔΣΣ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ πξφηεηλε λα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα ησλ ππεξεζηψλ
«εθθίλεζεο» θαη «ηεξκαηηζκνχ» ζην ζεκείν φπνπ εληνπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ
θφκβνπ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, κε ηελ ππεξεζία δηαβίβαζεο λα νξηνζεηείηαη κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. Σα δεδνκέλα φξηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο,
δηαβίβαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ έρνπλ νδεγήζεη ζην ηξέρνλ ζρήκα δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ
θαη ησλ παξφρσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν:


Οη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη δηαζπλδένληαη κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη ζηηο 11 πεξηνρέο πνπ
έρεη νξίζεη σο πεξηνρέο απιήο δηαβίβαζεο, ζηηο πεξηνρέο δηπιήο δηαβίβαζεο θαη ζε
κεγάιν αξηζκφ ηνπηθψλ θέληξσλ.



Οη πάξνρνη δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα ή δχν ζεκεία (Αζήλα, Θεζζαινλίθε).

Ζ απφθαζε γηα λα δηαζπλδεζεί έλαο πάξνρνο κε ηνλ ΟΣΔ ζε ηνπηθφ επίπεδν ιακβάλεηαη
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ αλακελφκελν φγθν θίλεζεο ηεξκαηηζκνχ ζην ηνπηθφ θέληξν
ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ ππνδνκψλ (κηζζσκέλε ρσξεηηθφηεηα, ίδηεο ππνδνκέο, θιπ.) πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαζχλδεζεο. Ζ δηαζχλδεζε ζε επίπεδν απιήο δηαβίβαζεο
ζηηο 11 πεξηνρέο πνπ έρεη νξίζεη ν ΟΣΔ απνηειεί ελ κέξεη (γηα κεξηθέο πεξηνρέο) εκπνξηθή
απφθαζε ησλ παξφρσλ, ελψ γηα άιιεο, θπξίσο απνκαθξπζκέλεο (π.ρ. Ρφδν, Μπηηιήλε),
γίλεηαη αλαγθαζηηθά ψζηε λα δέρνληαη θίλεζε απφ ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ πξνο αξηζκνχο ηνπ
αξηζκνδνηηθνχ θάζκαηνο ηνπ δηθηχνπ ηνπο. Σέινο, ε δηαζχλδεζε κε επίπεδν δηπιήο
δηαβίβαζεο γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ κέζσ
ελαιιαθηηθήο

φδεπζεο

ζε

πεξίπησζε

πξνβιεκάησλ

ζηηο

ππάξρνπζεο

ζπλδέζεηο

δηαζχλδεζεο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πινπνηείηαη ζε 1 ή 2
ζεκεία δηαζχλδεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη
πεξηζζφηεξνη πάξνρνη ιεηηνπξγνχλ έλα δίθηπν NGN θαη παξάιιεια έλα παξαδνζηαθφ δίθηπν
TDM, ην δεχηεξν ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Ζ
πθηζηάκελε δνκή θαη νη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηεο ζηηο θχξηεο νδνχο ησλ
δηθηχσλ ηνπο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε θίλεζε απφ ηε δηαζχλδεζε θσλήο απνηειεί πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη ζην δίθηπφ ηνπο, ηνπο επηηξέπεη λα
δηαζπλδένληαη ζε ιίγα ζεκεία, εζσηεξηθνπνηψληαο ηελ θίλεζε απφ ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο
έσο ηνλ ηεξκαηηζκφ.
Ζ κεηάβαζε ησλ δηθηχσλ, θαη θπξίσο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, απφ ηελ παξαδνζηαθή TDM
αξρηηεθηνληθή ηνπο ζε δίθηπα NGN νδεγεί αθελφο ζε αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο δηαζχλδεζεο (ΗΡ
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δηαζχλδεζε, αληί ηεο παξαδνζηαθήο TDM) θαη αθεηέξνπ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ζεκείσλ
δηαζχλδεζεο. Έηζη, ζηελ ηειηθή θάζε, ε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ αλακέλεηαη λα γίλεηαη ζε
δχν (2) ζεκεία ζε φιε ηελ Διιάδα, φπσο είλαη θαη ην ηξέρνλ κνληέιν ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ζε NGN αξρηηεθηνληθή θαη δηαζχλδεζε ζα εμαξηεζεί θπξίσο απφ ην
επηρεηξεκαηηθφ πιάλν γηα ηε κεηάβαζε ηνπ ΟΣΔ, δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ δηαζέηεη ην πιήξνπο
γεσγξαθηθήο θάιπςεο δίθηπν, ην νπνίν έρεη θαζνξίζεη κέρξη ζηηγκήο ην ζρήκα δηαζχλδεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε αλακέλεηαη έλα ζηαδηαθφ πιάλν κεηάβαζεο ζε αξρηηεθηνληθή NGN, ην
νπνίν –ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ΟΣΔ- ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. Καηά
ηελ ελ ιφγσ κεηάβαζε, πηζαλνινγείηαη φηη ζα ζπλππάξρνπλ ην παξαδνζηαθφ TDM δίθηπν θαη
ην NGN δίθηπν, ελψ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο, ζεκεία παξαδνζηαθήο TDM
δηαζχλδεζεο ζα αληηθαζίζηαληαη απφ θεληξνπνηεκέλα NGN ζεκεία.
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζηαδηαθά αλακελφκελεο εμειίμεηο πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηελ
νξηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο ηνπ ηξέρνληνο θχθινπ αλάιπζεο, έηζη ψζηε λα
απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα θαηά ηε κεηάβαζε ζην λέν δίθηπν. Δπηπιένλ πξέπεη
λα ππάξμεη κία ελδηάκεζε θαηάζηαζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη νκαιά απφ ηα δεθάδεο ζεκεία
δηαζχλδεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο TDM ζηα ιίγα ζεκεία δηαζχλδεζεο NGN.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζηνλ ηξέρνληα θχθιν αλάιπζεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιχςεη ην δηάζηεκα
κέρξη θαη ην 2016, πξνηείλεηαη λα νξηζηεί ην ζεκείν νξηνζέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο
αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ παξαδνζηαθή TDM αξρηηεθηνληθή
δηαζχλδεζεο, πξνηείλεηαη λα νξηζηεί ην ζεκείν νξηνζέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνχ ζηνλ θφκβν απιήο δηαβίβαζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ελψ φζνλ αθνξά ην δίθηπν
λέαο γεληάο, ζηνλ θεληξηθφ θφκβν ηνπ NGN δηθηχνπ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, νη
ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζην παξαδνζηαθφ TDM δίθηπν πεξηνξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ
θέληξσλ απιήο δηαβίβαζεο (δει. ε ηξέρνπζα δηπιή δηαβίβαζε), ελψ ζην δίθηπν λέαο γεληάο
εθιείπεη ε δηαβίβαζε αλ πθίζηαηαη έλαο κφλν θφκβνο δηαζχλδεζεο ή πεξηνξίδεηαη ζηελ
δηαδξνκή κεηαμχ ησλ θφκβσλ δηαζχλδεζεο φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ.
πλεπψο, ζην παξαδνζηαθφ δίθηπν TDM, νη ππεξεζίεο εθθίλεζεο ελζσκαηψλνπλ ηε
κεηαθνξά απφ ηνλ ηνπηθφ βξφρν ηνπ ζπλδξνκεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ «Local
Subscriber Unit (LSU)» - Σνπηθή Μνλάδα πλδξνκεηή - ή ηνπ «Remote Subscriber Unit
(RSU)» - Απνκαθξπζκέλε Μνλάδα πλδξνκεηή -, ηε κεηαγσγή ζην ηνπηθφ θέληξν ηνπ ΟΣΔ
κέρξη θαη ην θέληξν αλψηεξεο ηεξαξρίαο (θέληξν απιήο δηαβίβαζεο – single tandem).
Αληίζηνηρα ν ηεξκαηηζκφο πεξηιακβάλεη φιε ηε δηαδξνκή απφ ην ζεκεξηλφ θφκβν απιήο
δηαβίβαζεο σο ηνλ ηνπηθφ βξφρν ηνπ ζπλδξνκεηή, ελψ ε δηαβίβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα
ινηπά ζηνηρεία ηεο δξνκνιφγεζεο θιήζεσλ θαη εκπιέθεηαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ έλαο
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θφκβνο double tandem. Ζ δηαβίβαζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ
εθθίλεζεο, ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ ηεξκαηηζκνχ ή ζην δίθηπν ελφο ηξίηνπ κέξνπο.
Αληίζεηα, ζην δίθηπν λέαο γεληάο, ε εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ
γξακκή ηνπ ζπλδξνκεηή έσο ηνλ θφκβν ηνπ NGN δηθηχνπ πνπ πινπνηεί ηε δηαζχλδεζε IP
(SIP).

3.3. Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ από ην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
3.3.1. Δηζαγσγή
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην εχξνο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ
θαζνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε ησλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο
ηειεθσλίαο.
πλεπψο, ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο εθθίλεζεο θιήζεσλ πεγάδεη απφ:


Παξφρνπο έκκεζσλ ππεξεζηψλ, δει. Παξφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Πξνεπηινγή
Φνξέα (ΠΦ) θαη/ή Δπηινγή Φνξέα (ΔΦ) αγνξάδνληαο εθθίλεζε απφ ηνλ πάξνρν
εθθίλεζεο (ΟΣΔ).



Παξφρνπο ηεξκαηηζκνχ, δει. παξφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα ηεξκαηίδνπλ θιήζεηο, φπνπ
ε ιηαληθή θιήζε ρξεψλεηαη ζηνλ θαινχκελν ή φηαλ πξφθεηηαη γηα θιήζεηο κεξηδφκελεο
ρξέσζεο (called-party-pays or 'shared' basis). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θιήζεηο
αηεινχο ρξέσζεο, θιήζεηο κεξηδφκελεο ρξέσζεο, θιήζεηο ζε αξηζκνχο ηεο ζεηξά 807,
θιήζεηο πξνο ζχληνκνπο θσδηθνχο ησλ ζεηξψλ 10 θαη 11 (πιελ ηεο 118 θαη 116)
θαζψο θαη ησλ ζεηξψλ 181-183. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πάξνρνο ηεξκαηηζκνχ
νπζηαζηηθά αγνξάδεη ππεξεζίεο εθθίλεζεο απφ ηνλ πάξνρν εθθίλεζεο, θαη



ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ παξφρσλ πνπ αλαδεηά εθθίλεζε (θιήζεσλ εληφο θαη
εθηφο δηθηχνπ).

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηα εμήο δεηήκαηα:


Δάλ ε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαη ε ρνλδξηθή
εθθίλεζε θιήζεσλ ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πνπ δεηoχληαη απφ παξφρνπο
ΔΦ/ΠΦ θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ, αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ.



Δάλ ε αλάπηπμε δηθηχσλ πξφζβαζεο (δει. ε παξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ κέζσ ηδίσλ
ππνδνκψλ), απνδεζκνπνηεκέλσλ ηνπηθψλ βξφρσλ ή ζπλδέζεσλ κηζζσκέλσλ
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γξακκψλ, αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε
ζηαζεξψλ θιήζεσλ.


Δάλ ζα πξέπεη ε ηδηνπαξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα
αγνξά πξντφλησλ κε ηελ ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ.



Σν εχξνο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο.

3.3.2. ρεηηθή αγνξά πξντόλησλ
3.3.2.1.

Η ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο θαη ε
ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο πνπ
δεηoύληαη από παξόρνπο ΔΦ/ΠΦ θαη παξόρνπο ππεξεζηώλ, αλήθνπλ
ζηελ ίδηα αγνξά πξντόλησλ;

Υποθαηαζηαζηκόηεηα από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες
ηελ ελ ιφγσ ελφηεηα, ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ πνπ
δεηoχληαη απφ παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο,
ηέηνηνπ είδνπο πάξνρνη ηείλνπλ λα δεηνχλ ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ γηα
θιήζεηο, απφ ηειηθνχο ρξήζηεο ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, ή γηα θιήζεηο απφ ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
παξφρνπο ππεξεζηψλ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε απαηηνχκελε ρνλδξηθή εθθίλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θιήζεο δελ
ππνθαζίζηαηαη απφ ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε κηαο άιιεο θιήζεο πνπ αθνξά άιιν ηειηθφ ρξήζηε
ή άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ.
Ωζηφζν, νη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ ηείλνπλ λα δεηνχλ εθθίλεζε θιήζεο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο
θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ. Απηφ επηηξέπεη ζε έλαλ πάξνρν
ΔΦ/ΠΦ λα πξνζθέξεη κηα πιήξε δέζκε ππεξεζηψλ θιήζεσλ ζηνπο πειάηεο ιηαληθήο, ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη θιήζεηο ηφζν ζε ηειηθνχο ρξήζηεο φζν θαη ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ.
Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη, επνκέλσο, δήηεζε γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
εθθίλεζεο πνπ πξνζθέξνληαη σο δέζκε, πεξηιακβάλνληαο ηφζν θιήζεηο πξνο ηειηθνχο
ρξήζηεο φζν θαη πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ κέξνο κηαο
εληαίαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ.
Παξνκνίσο, νη πάξνρνη απεπζείαο πξφζβαζεο ηεξκαηηζκνχ αηηνχληαη ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε
θιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ, φηαλ
ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο θιήζεο (πρ. θιήζεηο αηεινχο
ρξέσζεο, θιήζεηο κεξηδφκελεο ρξέσζεο). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα
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ππνζηεξηρζεί φηη γη‘ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ππάξρεη δήηεζε γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
εθθίλεζεο θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη σο δέζκε.
Υποθαηαζηαζηκόηεηα από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς
Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά, έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ εθθίλεζεο
θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη ηηο ηηκέο θαηά 5-10%, ψζηε
ε αχμεζε απηή λα απνβεί θεξδνθφξνο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πθηζηάκελνη
πάξνρνη ιηαληθψλ θιήζεσλ ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, ζα
κπνξνχζαλ εχθνια λα ζηξαθνχλ ζηελ αγνξά θαηάιιεισλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο (π.ρ.
ΔΦ/ΠΦ), πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ιηαληθέο θιήζεηο ζε ηειηθνχο ρξήζηεο θαη αληηζηξφθσο. Ζ
κεηαζηξνθή απηή ζα ήηαλ νπζηαζηηθά άκεζε θαη ρσξίο κεγάιν πξφζζεην θφζηνο, θαζψο νη
αλαγθαίεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο, είλαη ιεηηνπξγηθά νη ίδηεο.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηε
ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο θαζψο θαη ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε
θιήζεσλ ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, πνπ δεηoχληαη απφ παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ θαη παξφρνπο
ππεξεζηψλ.
3.3.2.2.

Η αλάπηπμε δηθηύσλ ηνπηθήο πξόζβαζεο, αδεζκνπνίεησλ ηνπηθώλ
βξόρσλ ή κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ, αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά
πξντόλησλ κε ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ;

Υποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες
Πηζαλέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αληί ηεο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε
επίπεδν ρνλδξηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ηνπηθήο πξφζβαζεο, κέζσ
ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο (ΑΠ), ΑΠΣνΒ ή κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε θαηαζθεπή ελφο ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ ΑΠ πιήξνπο θάιπςεο δελ
απνηειεί βηψζηκν ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, σο
αληίδξαζε ζε κηα κηθξή αιιά νπζηψδε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηειεπηαίσλ. αθψο, νη
ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ δίθηπν
πξφζβαζεο αξθεηά γξήγνξα ή ζε απνδνηηθή θιίκαθα ειάρηζηνπ θφζηνπο, ψζηε λα
πεξηνξίζνπλ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ ζηαζεξήο εθθίλεζεο θιήζεσλ
ζηνρεχνληαο ζην λα κελ απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ θαηά έλα κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ πνζφ.
Σα

δίθηπα

ηνπηθήο

πξφζβαζεο

κπνξνχλ

επίζεο

λα

θαηαζθεπαζηνχλ

κε

βάζε

αδεζκνπνίεηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο. Ωζηφζν, θαη ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αλάπηπμε
δηθηχνπ πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣΒ δελ απνηειεί βηψζηκν ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ
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ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ. Οη απαηηνχκελεο επελδχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη
ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο πιήξνπο γεσγξαθηθήο θάιπςεο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ
ΑΠΣνΒ είλαη πνιχ κεγάιεο θαη ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ δελ κπνξεί λα είλαη άκεζε ή
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη πινπνίεζε ζπλεγθαηαζηάζεσλ,
θαηαζθεπή ή κίζζσζε δηθηχνπ θνξκνχ, θιπ. Δμάιινπ, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε
ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο
βξφρνπο: ελψ νη ηνπηθνί βξφρνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηειεθσλίαο, νη λενεηζεξρφκελνη θαηά θαλφλα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο
κφλν γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά παξέρνπλ παθέηα ππεξεζηψλ (doubleplay, triple-play, θιπ.) πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφζβεζε ησλ
επελδχζεψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ δελ
κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηνπηθνί βξφρνη, ε
νπνία πεξηιακβάλεη θαη παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, πθίζηαηαη ζεκαληηθή
ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ησλ
ηνπηθψλ βξφρσλ, ε νπνία ζα εκπνδίζεη ηελ απνδνηηθή κεηάβαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ σο αληίδξαζε ζε κηα κηθξή κελ αιιά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ πάλσ απφ ην
αληαγσληζηηθφ επίπεδν.
Μηα άιιε πηζαλή ελαιιαθηηθή επηινγή αληί ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ είλαη ε
κίζζσζε κηαο πθηζηάκελεο ζχλδεζεο δηθηχνπ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Σα
κηζζσκέλα θπθιψκαηα δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο εθθίλεζεο,
ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ, ηεο δηαθνξεηηθήο απαηηνχκελεο
αξρηθήο επέλδπζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ηηκνινγηαθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Ζ θίλεζε πνπ ζα
ρξεηάδνληαλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα

δηθαηνινγεί ηελ

νηθνλνκηθή δέζκεπζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνκήζεηα κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Δγθπκνλεί
φκσο ν θίλδπλνο φηη ε θίλεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κπνξεί λα κελ δηθαηνινγεί ηε δαπάλε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. πλεπψο, κηα κηζζσκέλε γξακκή δελ απνηειεί νηθνλνκηθά
απνδνηηθφ ππνθαηάζηαην γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ γηα πνιιέο
δξνκνινγήζεηο θαη ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα δηθαηνινγεζεί κφλν γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ
δξνκνινγήζεσλ, φπσο εθεί φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο κεγαιχηεξσλ πειαηψλ, π.ρ. ζηηο
εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ εηαηξηθψλ πειαηψλ.
Υποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ην θξίζηκν δήηεκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ έλαο
πθηζηάκελνο πάξνρνο ζπλδέζεσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα κεηαζηξαθεί γξήγνξα
θαη εχθνια κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ζηελ παξνρή ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε ηξίηα
κέξε, κε ηξφπν πνπ ζα πεξηφξηδε κηα αχμεζε θαηά 5-10% ησλ ηηκψλ ελφο ππνζεηηθνχ
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κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ θαη ην αληίζηξνθν. ηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ ΑΠ ή
κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ ε απνπζία επξείαο γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαζηζηά πξαθηηθά
αλέθηθηε ηελ άκεζε θαη ρσξίο αλάιεςε ζεκαληηθνχ θφζηνπο πξνζθνξά ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ παξφρσλ ΑΠΣνΒ, ε έλαξμε παξνρήο ρνλδξηθψλ
ππεξεζηψλ εθθίλεζεο ζε άιινπο παξφρνπο ζα απαηηνχζε ηελ αλάιεςε επηπξφζζεηνπ
θφζηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (ηηκνιφγεζε, δηαρείξηζε
πειαηψλ, θιπ.). Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο
ΑΠΣνΒ έρεη πνζνζηφ πεξίπνπ 10% φζνλ αθνξά ηηο γξακκέο πξφζβαζεο, θαζίζηαηαη θαλεξφ
φηη έλα πάξνρνο πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπηεί ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, ζα
πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ψζηε λα απνθηήζεη
πξφζβαζε ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί
φηη επί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο παξφρνπο ΑΠΣνΒ γηα
δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε ηξίηνπο.
πλεπψο, ε αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη νη πθηζηάκελνη πάξνρνη ζπλδέζεσλ ηειηθψλ
ρξεζηψλ δελ ζα κεηαζηξέθνληαλ ζρεηηθά γξήγνξα ή κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ή ζε επαξθψο
ζεκαληηθή θιίκαθα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζνπλ κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή αχμεζε
ηηκψλ.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη ε ηδηνπαξερφκελε αλάπηπμε δηθηχνπ, νη αδεζκνπνίεηνη ηνπηθνί
βξφρνη ή/θαη νη κηζζσκέλεο ζπλδέζεηο δηθηχνπ δελ αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ νη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο εθθίλεζεο ζηαζεξψλ θιήζεσλ (ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο).

3.3.2.3.

Θα πξέπεη ε ηδηνπαξνρή λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα αγνξά πξντόλησλ
κε ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ;

Έκκεζοη περηορηζκοί ζηελ ηηκοιόγεζε από ηελ σποθαηάζηαζε ζε επίπεδο ιηαληθής
δήηεζες
Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη επίζεο εάλ ελδείθλπηαη, σο απνηέιεζκα έκκεζεο πίεζεο ζηελ ηηκνιφγεζε
ηεο ιηαληθήο, λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ηδηνπαξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ ζηε ζρεηηθή αγνξά
πξντφλησλ. Ζ πξαθηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά θαλφλα εμαηξεί ηελ ηδηνπαξνρή απφ
ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, ε Δπηηξνπή παξεθθιίλεη απφ απηήλ
ηε γεληθή αξρή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ είλαη ηέηνηα
πνπ ε ηδηνπαξνρή αζθεί αληαγσληζηηθή πίεζε ζηηο πσιήζεηο πξνο ηξίηα κέξε (κέζσ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζε θαηάληε αγνξέο). ην πιαίζην απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη,
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απνπζία πξνγελέζηεξεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, ζα ππήξραλ ιίγεο (εάλ ππήξραλ)
«αγνξέο πξφζβαζεο» ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Πξαθηηθά, ην δήηεκα είλαη θαηά πφζνλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο (Υ) ν νπνίνο
πξνζθέξεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο έκκεζεο πξφζβαζεο (Τ)
ζα δερφηαλ πεξηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ απφ θαζεηνπνηεκέλνπο παξφρνπο
άκεζεο πξφζβαζεο (Ε) ζην επίπεδν ηεο ιηαληθήο (βι. ρήκα 2). Δάλ ηζρχεη θάηη ηέηνην, κηα
αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ απφ ηνλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν (Υ) ζα ηζνδπλακνχζε κε κηα αχμεζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο ησλ ζηαζεξψλ ππεξεζηψλ
πνπ ελζσκαηψλνπλ ην πξντφλ ρνλδξηθήο, εάλ ππνηεζεί φηη ε αχμεζε ζην επίπεδν ρνλδξηθήο
ζα κεηαθεξφηαλ ζην επίπεδν ιηαληθήο. Ωο απνηέιεζκα, νη πάξνρνη έκκεζεο πξφζβαζεο (Τ)
πηζαλφλ λα έραλαλ πειάηεο απφ ηνλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν άκεζεο πξφζβαζεο (Ε).
Δπνκέλσο, έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θιήζεσλ (Υ) ζα έραλε πσιήζεηο, ελψ ζα απμαλφηαλ ε ηδηνπαξνρή ησλ θαζεηνπνηεκέλσλ
παξφρσλ (Ε).
ρήκα 2: Έκκεζνο ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο
Τπνθαηάζηαζε από
πιεπξάο ιηαληθήο δήηεζεο
Καηαλαισηέο

Ληαληθέο ππεξεζίεο
επηθνηλσληώλ

Ληαληθέο ππεξεζίεο
επηθνηλσληώλ

Πάξνρνο έκκεζεο
πξόζβαζεο (Y)

Υνλδξηθή εθθίλεζε
θιήζεο

Πάξνρνο άκεζεο
πξόζβαζεο
(Z)

Τπνζεηηθόο
Mνλνπσιηαθόο πάξνρνο
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θιήζεο (X)

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη έλαο έκκεζνο πεξηνξηζκφο ζηελ ηηκνινγηαθή
δηάξζξσζε είλαη επαξθψο ηζρπξφο κφλν εάλ ην ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηεο εθθίλεζεο θιήζεσλ
ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ιηαληθή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θιήζε, είλαη επαξθψο
πςειφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ηκήκα θφζηνπο ηεο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε ζρέζε κε κηα
αζηηθή ή εζληθή θιήζε πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλαλ πάξνρν ΔΦ, είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν
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ηνπ 20%. πλεπψο, έλα ηκήκα θφζηνπο κηθξφηεξν ηνπ 20% δελ θαίλεηαη λα είλαη επαξθψο
πςειφ, ψζηε λα δεκηνπξγεί έλαλ αληίζηνηρα ηζρπξφ έκκεζν πεξηνξηζκφ ζηελ ηηκνιφγεζε,
πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ηελ έληαμε ηεο ηδηνπαξνρήο ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ κε ηε
ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ.

Υποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς
Όηαλ νη πάξνρνη πξνκεζεχνπλ ην ιηαληθφ ηνπο άθξν κε εθθίλεζε θιήζεσλ, κπνξνχλ επίζεο
λα πξνζθέξνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηα κέξε
(ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο). Όπνπ ε ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά
ηεο πξνζθνξάο δεκηνπξγεί έλαλ αξθεηά ηζρπξφ πεξηνξηζκφ ζηελ ηηκνιφγεζε, ε ηδηνπαξνρή
κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ αγνξά πξντφλησλ. Ο πεξηνξηζκφο ζα ζεσξνχληαλ επαξθψο ηζρπξφο
φηαλ νη πάξνρνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο (π.ρ. ζε δηθηπαθή
ππνδνκή, ρνλδξηθή ηηκνιφγεζε ή/θαη δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ) ή φηαλ δελ αληηκεησπίδνπλ
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ εκπνξηθά απηέο ηηο ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ηα δίθηπά ηνπο λα είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλα θαη κε
επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη θάιπςε, ψζηε λα απνηεινχλ κηα βηψζηκε ελαιιαθηηθή γηα ηνπο
πειάηεο ρνλδξηθήο.
Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, ελψ ήδε παξέρνπλ ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε παξφρνπο
(απεπζείαο πξφζβαζεο) ηεξκαηηζκνχ, (δει. ζε παξφρνπο πνπ θηινμελνχλ θαη ηεξκαηίδνπλ
θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ), δελ παξέρνπλ ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε παξφρνπο
ΔΦ/ΠΦ. Ζ έλαξμε παξνρήο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο ζε άιινπο παξφρνπο, ζα
απαηηνχζε ηελ αλάιεςε επηπξφζζεηνπ θφζηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ (ηηκνιφγεζε, δηαρείξηζε πειαηψλ, θιπ.). Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη ν
κεγαιχηεξνο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο ΑΠΣνΒ έρεη πνζνζηφ πεξίπνπ 10% φζνλ
αθνξά ηηο γξακκέο πξφζβαζεο, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη έλαο πάξνρνο πνπ ζέιεη λα
πξνκεζεπηεί ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην ζχλνιν
ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη επί ηνπ παξφληνο δελ
αλακέλεηαη

λα

ππάξμεη

εκπνξηθφ

ελδηαθέξνλ

απφ

ηνπο

παξφρνπο

ΑΠΣνΒ

γηα

δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε ηξίηνπο.
Φαίλεηαη ζπλεπψο λα είλαη δχζθνιν γηα ηνπο παξφρνπο απεπζείαο πξφζβαζεο λα
κεηαηξέςνπλ ηελ ηδηνπαξνρή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, εληφο επαξθψο ζχληνκνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα λα αξρίζνπλ λα παξέρνπλ ρνλδξηθή εθθίλεζε
θιήζεσλ ζε παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ, ζε πεξίπησζε κηαο αχμεζεο θαηά 5-10% ηεο ηηκήο ηεο
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ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα κελ ζπκπεξηιεθζεί ε
ηδηνπαξνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζην πεδίν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ΟΣΔ πξνζθέξεη ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζε παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ ή
ζε παξφρνπο (απεπζείαο ζχλδεζεο) ηεξκαηηζκνχ, (δει. ζε παξφρνπο πνπ θηινμελνχλ θαη
ηεξκαηίδνπλ θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ), ψζηε ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη
ρσξεηηθφηεηα απφ ηηο ηδηνπαξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο.
Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ, ελ απνπζία ξχζκηζεο, δελ ζα είρε επαξθέο θίλεηξν λα
πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά, θαζψο απηφ ζα νδεγνχζε ζε απψιεηα ζπλδξνκεηηθήο
βάζεο θαη ζπλεπψο δελ ζα ήηαλ επηθεξδήο.

Σσκπέραζκα
Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη ε ηδηνπαξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ απφ ηνπο
παξφρνπο θαη ηνλ ΟΣΔ δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ.

3.3.3. ρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ελ ιφγσ
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο
νπνίεο νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο, νχησο ψζηε λα
δηαρσξίδνληαη απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο.23
Οη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ αηεινχο ή κεξηδφκελεο ρξέσζεο πξνζθέξνπλ
θιήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν.
Ο ΟΣΔ ρξεψλεη γεσγξαθηθά εληαίεο ηηκέο γηα ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη
πξνζθέξεη επίζεο ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο ζε
εζληθφ επίπεδν. πλεπψο, ν ηηκνινγηαθφο πεξηνξηζκφο είλαη θνηλφο θαη δηαζθαιίδεη φηη ηπρφλ
πίεζε ζηνλ αληαγσληζκφ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο θαη ησλ
ζπλδξνκεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ν πεξηνξηζκφο ζηνλ
αληαγσληζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ θαη παξφρνπο άκεζεο πξφζβαζεο είλαη
εζληθφο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη παξφκνηεο ζε φιε
ηελ Δπηθξάηεηα θαη δελ δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ππν-αγνξψλ κέζα ζηελ
Δπηθξάηεηα.

23 Βι. Commission Notice on Market Definition, SMP Guidelines, θαη United Brands v. Commission, [1978]
ECR 207, γηα πξφζζεηεο θαηεπζχλζεηο.

46

Δπί ηεο βάζεο ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά, γηα ηελ
αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, αθνξά νιφθιεξε ηελ εζληθή Δπηθξάηεηα.

3.3.4. πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ππφ εμέηαζε ζρεηηθή αγνξά ζα πξέπεη λα
νξηζηεί σο ε αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1. Σε ρνλδξηθή παξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο θιήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο
θαη ησλ θιήζεσλ πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ), θαη
2. ηε ρνλδξηθή παξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο
(πνπ δελ είλαη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ), γηα ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο αξηζκνχο
παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα
ηκήκα ηεο θιήζεο (θιήζεηο αηεινχο ρξέσζεο, θιήζεηο κεξηδφκελεο ρξέσζεο,
θιήζεηο ζε αξηζκνχο ηεο ζεηξά 807, θιήζεηο πξνο ζχληνκνπο θσδηθνχο ησλ
ζεηξψλ 10 θαη 11 (πιελ ηεο 118 θαη 116), θαζψο θαη ησλ ζεηξψλ 181-183).
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3.4. Υνλδξηθέο αγνξέο ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δίθηπα ζε ζηαζεξή
ζέζε
3.4.1. Δηζαγσγή
Οη ππφ εμέηαζε ππεξεζίεο είλαη απηέο ηνπ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο
(γεσγξαθηθνί αξηζκνί), ζε ρσξηζηά δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Σν δίθηπν ηεξκαηηζκνχ είλαη
ην δίθηπν ζην νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο έλαο πειάηεο πνπ ιακβάλεη κηα θιήζε.
ηελ Διιάδα, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θιήζε πξνο έλα ζηαζεξφ αξηζκφ, είηε απφ ζηαζεξφ
είηε απφ θηλεηφ δίθηπν είηε απφ άιιν δίθηπν, ε θιήζε πεξλά απφ ηνλ πάξνρν εθθίλεζεο ζηνλ
πάξνρν ηεξκαηηζκνχ (γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο ζεσξείηαη ζελάξην πνπ δελ
πεξηιακβάλεη ηε δηαβίβαζε ηεο θιήζεο). Ο πάξνρνο ηεξκαηηζκνχ ρξεψλεη έλα ρνλδξηθφ
ηέινο ηεξκαηηζκνχ ηεο θιήζεο πξνο ηνλ θαινχκελν ζπλδξνκεηή ηνπ. Σν ηέινο ηεξκαηηζκνχ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πάξνρν εθθίλεζεο θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ θαινχληα, σο ηκήκα ηεο
ιηαληθήο ηηκήο πνπ πιεξψλεη ν ηειεπηαίνο γηα ηελ θιήζε.
Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ πεδίνπ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ε
ΔΔΣΣ δηεξεχλεζε ηα αθφινπζα δεηήκαηα:


Δάλ ε ζρεηηθή αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ζηαζεξή
ζέζε είλαη κηα αγνξά αλά δίθηπν.



Δάλ ν ηεξκαηηζκφο (ζε επίπεδν ρνλδξηθήο) θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ν
ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή
αγνξά πξντφλησλ.



Δάλ

ε

ηδηνπαξνρή

ηεξκαηηζκνχ

θιήζεσλ

ζε

ηειηθνχο

ρξήζηεο

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.


Σν εχξνο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο.
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3.4.2. ρεηηθή αγνξά πξντόλησλ
3.4.2.1.

Η ζρεηηθή αγνξά ππεξεζηώλ ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε
ζηαζεξή ζέζε είλαη κηα αγνξά αλά δίθηπν;

Τπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Ζ ΔΔΣΣ ζα κπνξνχζε θαηαξρήλ λα νξίζεη κηα πνιχ ζηελή ζρεηηθή αγνξά κε βάζε θάζε
ρσξηζηφ γεσγξαθηθφ αξηζκφ ζε έλα ζηαζεξφ δίθηπν, αιιά ζεσξεί φηη απηφ ζα απνηεινχζε
ππεξβνιηθά ζηελφ νξηζκφ δεδνκέλνπ φηη νη πάξνρνη ζηαζεξήο δελ επηβάινπλ δηαθνξεηηθέο
ρξεψζεηο ηεξκαηηζκνχ γηα θάζε ζπλδξνκεηηθφ αξηζκφ ζε έλα δίθηπν. πλεπψο, είλαη
νξζφηεξν νη ζρεηηθέο ρνλδξηθέο αγνξέο πξντφλησλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ εληαία αγνξά αλά δίθηπν, θαζψο δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε
παξφκνησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ εληφο θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ. Γηα
φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ εθαξκφδεηαη ν πεξηνξηζκφο
ηνπ θνηλνχ ηηκνινγίνπ.
Ο αγνξαζηήο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ, δειαδή έλαο πάξνρνο πνπ επηζπκεί λα ηεξκαηίζεη κηα
θιήζε ζε έλα ζηαζεξφ αξηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, δε δηαζέηεη άκεζα ππνθαηάζηαηα ηεο
ππεξεζίαο. Ο πάξνρνο πξέπεη λα δεηήζεη ηεξκαηηζκφ ηεο θιήζεο ζην δίθηπν ζην νπνίν έρεη
εθρσξεζεί ν αξηζκφο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε θιήζε παξαδίδεηαη ζην δίθηπν ηεξκαηηζκνχ
απεπζείαο απφ ην δίθηπν εθθίλεζεο ή απφ έλαλ ελδηάκεζν ηξίην πάξνρν δηαβίβαζεο. Ζ
θιήζε ζα ήηαλ αλεπηηπρήο εάλ γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα ηεξκαηηζηεί ζην δίθηπν ελφο άιινπ
παξφρνπ. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη δελ ππάξρεη ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά
ηεο δήηεζεο.
Τπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ δελ έρεη θάπνηα έλδεημε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, ππάξρνπλ
ηερληθέο ελαιιαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ κηα θιήζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζα κπνξνχζε
επηηπρψο λα ηεξκαηηζηεί ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηνπ παξφρνπ ηεξκαηηζκνχ. πλεπψο, είλαη
εχινγν λα ζεσξήζεη φηη ε ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ θάζε παξφρνπ εκπίπηεη ζηε δηθή ηεο
ρσξηζηή αγνξά θαη δελ ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη απφ
άιινπο παξφρνπο. πλεπψο, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο
ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ πξνρσξνχζε ζε αχμεζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θαηά 5
έσο 10%, δελ ζα ήηαλ πηζαλφ λα ππάξμεη ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ν ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε
ηειηθνχο ρξήζηεο, απνηειεί κηα ζεηξά απφ δηαθξηηέο αγνξέο πξντφλησλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ
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(αγνξέο αλά δίθηπν), θαη φρη κηα εληαία αγνξά πξντφλησλ πνπ απνηειείηαη απφ φια ηα
ζηαζεξά δίθηπα.

3.4.2.2.

Ο ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζε ηειηθνύο ρξήζηεο αλήθεη ζηελ ίδηα αγνξά κε
ηνλ ηεξκαηηζκό θιήζεσλ ζε παξόρνπο ππεξεζηώλ;

Τπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο
Οη θιήζεηο πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη θιήζεηο ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, νη νπνίεο
ηεξκαηίδνληαη απφ ηνλ πάξνρν ζηαζεξνχ δηθηχνπ πνπ ειέγρεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ κε ην
νπνίν ζπλδέεηαη ν θαινχκελνο αξηζκφο. Κιήζεηο ηέηνηνπ είδνπο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηελ
αξρή «ν θαιψλ πιεξψλεη».
Οη θιήζεηο πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ είλαη θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο.
Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ ρσξίο ρξέσζε (free-phone), πξφζζεηεο ρξέσζεο
(premium rate), ζχληνκσλ θσδηθψλ, κεξηδφκελνπ θφζηνπο (shared cost), θιήζεηο πξνο
πξνζσπηθνχο αξηζκνχο24 θαη θιήζεηο dial-up, γηα ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. Οη ελ ιφγσ θιήζεηο
ρξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κνληέια. πγθεθξηκέλα:


Οη ρξεψζεηο γηα θιήζεηο ρσξίο ρξέσζε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θαινχκελν,



νη ππεξεζίεο πξφζζεηεο ρξέσζεο θαη ζχληνκσλ θσδηθψλ ρξεψλνληαη ζηνλ θαινχληα,



νη ππεξεζίεο κεξηδφκελνπ θφζηνπο ρξεψλνληαη ηφζν ζηνλ θαινχληα φζν θαη ζηνλ
θαινχκελν.

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε εμέηαζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ ππνδεηθλχεη φηη, ν
ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο
ππεξεζηψλ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ην έλα δελ κπνξεί λα
ππνθαηαζηήζεη ην άιιν.

24 Ζ ππεξεζία πξνζσπηθψλ αξηζκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο λα δέρνληαη θιήζεηο ή/θαη κελχκαηα
SMS/MMS, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ αξηζκνχ, ζε θάζε ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί, φπσο
γεσγξαθηθνχο θαη αξηζκνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ησλ αζηηθψλ,
ππεξαζηηθψλ θαη θιήζεσλ πξνο θηλεηά.
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Τπνθαηάζηαζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο
Ζ παξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο εζληθνχ
δηθηχνπ ηνπηθήο πξφζβαζεο. Αληίζεηα, ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ
κπνξεί λα παξαζρεζεί ρσξίο πιήξε γεσγξαθηθή δηθηπαθή θάιπςε (π.ρ. ζε πεξηνρέο πςειήο
ζπγθέληξσζεο φπσο είλαη νη θεληξηθέο επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο). Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο
παξνρήο ζεκείσλ πξφζβαζεο γηα θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη πηζαλφ
λα ρεηξηζηνχλ ζεκαληηθφ φγθν θίλεζεο, είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο παξνρήο ελφο εζληθνχ
δηθηχνπ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ ρακειήο θίλεζεο.
Δλψ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο ζα κπνξνχζε, ζεσξεηηθά, λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ
ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ, σο αληίδξαζε ζε κηα αχμεζε ηηκψλ θαηά 5 έσο 10%, ην
αληίζηξνθν δελ ηζρχεη. Σν θφζηνο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ γηα ηελ παξνρή ηεξκαηηζκνχ ζε
ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζίαο
ηεξκαηηζκνχ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ.
Δπίζεο, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε
παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.
Απηφ νθείιεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ
πάξνρν ηεξκαηηζκνχ θαη λα κεηαζηξέθνληαη ζε αληαγσληζηηθά δίθηπα γηα ηε θηινμελία ηεο
πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ ηνπο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ δελ αλήθεη
ζην πεδίν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο ζε ζηαζεξφ δίθηπν.

3.4.2.3.

Η ηδηνπαξνρή ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε ηειηθνύο ρξήζηεο (γεσγξαθηθόο
ηεξκαηηζκόο) αλήθεη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντόλησλ;

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε θαηά πφζνλ ε ηδηνπαξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο (δει.
ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ on-net) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο
ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζε ρσξηζηά ζηαζεξά δίθηπα.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ηδηνπαξνρή ηεξκαηηζκνχ απνηειεί ηκήκα ηεο ίδηαο ζρεηηθήο αγνξάο
πξντφλησλ κε ηελ εμσηεξηθή παξνρή ηεξκαηηζκνχ (δει. ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ off-net). Σν
παξαπάλσ εδξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζηαζεξνί πάξνρνη κπνξνχλ εχθνια λα
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κεηαπεδήζνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηδηνπαξνρή ζηελ εμσηεξηθή παξνρή
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ. Λφγσ ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο κεηαμχ
ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο παξνρήο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ε ΔΔΣΣ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
ηδηνπαξνρή ηεξκαηηζκνχ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηελ εμσηεξηθή παξνρή ηεξκαηηζκνχ.

3.4.3. ρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Μηα ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ελ ιφγσ
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο
νπνίεο νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο νχησο ψζηε λα
δηαρσξίδνληαη απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο.
Οη ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ πξνζθέξνληαη πξνο θαη απφ θάζε ζηαζεξφ πάξνρν δηθηχνπ ζηελ
Διιάδα ππφ φξνπο πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη κε αλαθνξά ζηε γεσγξαθηθή ζέζε. Δλψ νη
πειάηεο ελφο παξφρνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ κπνξεί λα κελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε φιε ηελ
Δπηθξάηεηα, εάλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ιηαληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη θπξίσο ζε πειάηεο
ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηειηθφ ρξήζηε
δηαηίζεηαη ζε εζληθή βάζε θαη ην εζληθφ ηέινο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ δελ δηαθνξνπνηείηαη
κεηαμχ πεξηνρψλ. Γελ είλαη πηζαλφ νη πειάηεο ιηαληθήο λα ηθαλνπνηνχληαλ απφ κηα ππεξεζία
πνπ επέηξεπε ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ (θαη ζπλεπψο ηε ιήςε θιήζεσλ) κφλν απφ κηα
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή
αγνξά γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο
αθνξά νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.

3.4.4. πκπέξαζκα
Σα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ είλαη ηα εμήο:


ν ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη κηα αγνξά αλά δίθηπν,



ν ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ δελ εκπίπηεη ζηελ ίδηα
ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο
ζην ζηαζεξφ δίθηπν,



ε ηδηνπαξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζε έλα ζηαζεξφ δίθηπν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, θαη



ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη νιφθιεξε ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
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3.5. Υνλδξηθή δηαβίβαζε ζην ζηαζεξό δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν
3.5.1. Δηζαγσγή
Ζ δηαβίβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δξνκνιφγεζεο κηαο θιήζεο ζε εζληθφ επίπεδν
πνπ δελ ζπληζηνχλ εθθίλεζε ή ηεξκαηηζκφ. πλεπψο, ε δηαβίβαζε πεξηιακβάλεη

ηε

κεηαγσγή (switched conveyance) κεηαμχ ησλ δηαβηβαζηηθψλ θέληξσλ (switches) θιήζεσλ νη
νπνίεο εθθηλνχλ απφ έλα ζηαζεξφ δίθηπν ζηελ Διιάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιήζεσλ πνπ
ηεξκαηίδνπλ ζε έλα δίθηπν θηλεηήο ζηελ Διιάδα) θαζψο θαη θιήζεσλ νη νπνίεο ηεξκαηίδνπλ
ζε έλα ζηαζεξφ δίθηπν ζηελ Διιάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ έλα
θηλεηφ δίθηπν ζηελ Διιάδα). Δπηπξνζζέησο, πεξηιακβάλεη ην κέξνο ηεο εζληθήο δηαβίβαζεο
κηαο δηεζλνχο θιήζεο κεηαμχ πςειψλ ηεξαξρηθψλ θέληξσλ (double tandem).
Οη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο παξέρνληαη είηε δεζκνπνηεκέλεο καδί κε ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ ή
εθθίλεζεο θιήζεσλ, είηε αδεζκνπνίεηεο κεηαμχ ηξίησλ δηθηχσλ.
ε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν θχθιν αλάιπζεο, ε πξνηεηλφκελε αιιαγή ζηα φξηα γηα ηηο
ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηηο ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο

δηαβίβαζεο.

πγθεθξηκέλα,

ζηελ

πεξίπησζε

ηεο

παξαδνζηαθήο

TDM

αξρηηεθηνληθήο, ε κεηαηφπηζε ηνπ νξίνπ γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ζηνλ θφκβν
απιήο δηαβίβαζεο (single tandem) πεξηνξίδεη ηηο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζην ηκήκα ηνπ
δηθηχνπ κεηαμχ ησλ θφκβσλ απιήο δηαβίβαζεο, δειαδή ζην επίπεδν ηεο ζεκεξηλήο δηπιήο
δηαβίβαζεο. ηελ πεξίπησζε δε ηεο δηαζχλδεζεο NGN, ε πηζαλή δηαβίβαζε πεξηνξίδεηαη
πεξαηηέξσ ζηηο δηαδξνκέο κεηαμχ ησλ θφκβσλ δηαζχλδεζεο (κία δηαδξνκή ζηελ πεξίπησζε
δχν θφκβσλ ή θακία ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε δηαζχλδεζε γίλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν).
Ζ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ φζνλ αθνξά ηε ζρεηηθή αγνξά γηα ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο
επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ:


Δάλ αλήθνπλ νη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ ζηελ ίδηα
αγνξά πξντφλησλ.



Δάλ εκπίπηεη ε αλάπηπμε δηθηχνπ ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ κε ηηο ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο.



Δάλ ζα πξέπεη ε ηδηνπαξνρή ησλ παξφρσλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αγνξά πξντφλησλ
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο.



Σν εχξνο ηεο γεσγξαθηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο.
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3.5.2. ρεηηθή αγνξά πξντόλησλ
3.5.2.1.

Αλήθνπλ νη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ θιήζεσλ
ζηελ ίδηα αγνξά πξντόλησλ;

Υποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες δήηεζες
Οη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θιήζεσλ (θιήζεηο πξνο γεσγξαθηθνχο
θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο) δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα απφ ηελ πιεπξά
ηεο δήηεζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη αγνξαζηέο δηαβίβαζεο γηα κηα θαηεγνξία θιήζεσλ δελ ζα
ήηαλ πηζαλφ λα κεηαζηξαθνχλ ζηε αγνξά δηαβίβαζε κηαο άιιεο θαηεγνξίαο θιήζεσλ σο
αληίδξαζε ζε κηα κηθξή αιιαγή ησλ ηηκψλ. Ζ αγνξά ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θιήζεσλ δηαζθαιίδεη ηελ «απφ άθξν ζε άθξν» ζπλδεζηκφηεηα ησλ
θιήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Μπνξεί, σζηφζν, λα ππνζηεξηρζεί, φηη ελδερνκέλσο λα
ππάξρεη δηαθξηηή δήηεζε ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη πηζαλψο δήηεζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο γηα
ππεξεζίεο δηαβίβαζεο θιήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ παξέρνληαη σο δέζκε,
ηεθκεξηψλνληαο έηζη έλαλ επξχηεξν νξηζκφ αγνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε απαίηεζε ησλ
ζπλδξνκεηψλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ θιήζεηο πξνο φιεο ηηο θαηεγνξίεο
αξηζκψλ (επίπεδν ιηαληθήο), ζα κπνξνχζε έκκεζα λα επεξεάζεη ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ
ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο. Απφ ηελ άπνςε απηή, φηαλ έλαο πάξνρνο ρνλδξηθήο δηαζέηεη ηελ
αλαγθαία δηαζχλδεζε θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα, δελ είλαη πηζαλφ λα
πξνζθέξεη κφλν κηα πεξηνξηζκέλε ππεξεζία δηαβίβαζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
αξηζκψλ.

Πξάγκαηη,

νη

πεξηζζφηεξνη

πάξνρνη

ρνλδξηθψλ

ππεξεζηψλ

δηαβίβαζεο

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο δηαβίβαζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ.
Υποθαηάζηαζε από ηελ πιεσρά ηες προζθοράς
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν πξνζθνξάο, έλαο πάξνρνο πνπ δηαζέηεη ην
ζρεηηθφ δίθηπν δηαβίβαζεο ζα κπνξνχζε λα κεηαζηξαθεί κεηαμχ ηεο παξνρήο δηαβίβαζεο
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ, σο αληίδξαζε ζε κηα κηθξή, αιιά νπζηψδε αχμεζε
ηηκψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, κφλν ν ΟΣΔ θαη έλαο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο παξφρσλ
παξέρνπλ δηαβίβαζε θιήζεσλ πξνο γεσγξαθηθνχο θαη κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαίλεηαη φηη
δελ ζα ππήξραλ πξνθαλείο θξαγκνί ζε έλα πθηζηάκελν πάξνρν ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο, ν
νπνίνο δηαζέηεη ηε ζρεηηθή δηαζχλδεζε, ζην λα κεηαζηξαθεί ζηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ
δηαβίβαζεο ζρεηηθά γξήγνξα θαη ρσξίο λα επηβαξχλεηαη κε ζεκαληηθφ πξφζζεην θφζηνο.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη ππάξρεη κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ ρνλδξηθήο
δηαβίβαζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ.
54

3.5.2.2.

Η αλάπηπμε δηθηύνπ αλήθεη ζηελ ίδηα αγνξά πξντόλησλ κε ηε ρνλδξηθή
δηαβίβαζε;

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε θαηά πφζνλ ε αλάπηπμε δηθηχνπ απνηειεί πηζαλφ ππνθαηάζηαην ηεο αγνξάο
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζε ζηαζεξφ δίθηπν. Ζ αλάπηπμε δηθηχνπ παξφρνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε αθνξά ζηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή ε δηαζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν θέληξνπ απιήο δηαβίβαζεο (ππνθαζηζηψληαο
έηζη ην ζηνηρείν ηεο δηαβίβαζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθθίλεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ
θιήζεσλ ζε επίπεδν double-tandem) θαζψο θαη ε

απεπζείαο κε άιινπο παξφρνπο

(ππνθαζηζηψληαο έηζη ηελ απνδεζκνπνηεκέλε δηαβίβαζε).
ην σο άλσ πιαίζην ζεκεηψλεηαη φηη νη πάξνρνη θηλεηψλ δηθηχσλ θαηά θαλφλα ιεηηνπξγνχλ
εζληθά δίθηπα θνξκνχ. Δπίζεο, νξηζκέλνη ζηαζεξνί πάξνρνη έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθά ηα
δίθηπα θνξκνχ ηνπο, εηδηθά ζε θχξηεο νδνχο ηεο Διιάδαο (π.ρ. Αζήλα – Θεζζαινλίθε, Αζήλα
– Πάηξα, θιπ). θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα παξάδεηγκα, πάξνρνο έρεη
επελδχζεη ζε δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ κε ζπλνιηθψλ κήθνο > 4.000 ρικ ζε εζληθφ επίπεδν.
Ωζηφζν, ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη ζεκαληηθφ ρξφλν
πινπνίεζεο. Ζ αξρηθή άπνςε ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη ε πθηζηακέλε ππνδνκή δηθηχνπ δελ
απνηειεί θαζεαπηή απφδεημε ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη φηη ν θχξηνο
ιφγνο αλάπηπμεο δηθηχνπ είλαη ε αληαπφθξηζε ζηνλ απμαλφκελν φγθν θίλεζεο.
Ζ αλάπηπμε δηθηχνπ δελ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη βξαρππξφζεζκε ππνθαηάζηαζε απφ
ηελ πιεπξά ηεο ρνλδξηθήο δήηεζεο. Ωζηφζν απνηειεί έλδεημε ζηαδηαθήο κεηαζηξνθήο κε ηελ
πάξνδν ησλ εηψλ πξνο κηα κεηνχκελε εμάξηεζε απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ
θνξέα θαη ηελ ηδηνπαξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο.
εκεηψλεηαη δε φηη φινη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη είλαη δηαζπλδεκέλνη ζηα θέληξα απιήο
κεηαγσγήο ηνπ ΟΣΔ θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο, νπφηε νη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο εζληθήο
δηαβίβαζεο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ππάξρνπζεο δηαζπλδέζεηο κε ηα ζεκεξηλά θέληξα δηπιήο δηαβίβαζεο γηα ελαιιαθηηθή
δξνκνιφγεζε θίλεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπφ ηνπο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα.
Ζ ΔΔΣΣ δηεξεχλεζε ην θαηά πφζν νη κηζζσκέλεο γξακκέο ρνλδξηθήο εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα
ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο. ην πιαίζην απηφ
ζεκεηψλεηαη φηη νη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο αθνξνχλ ηε κεηαγσγή/δξνκνιφγεζε θιήζεσλ
(«conveyance of switched/routed calls») ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Δλψ ε κεηαθνξά
θιήζεσλ κεηαμχ ζηαζεξψλ ζεκείσλ κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ, κε
ηελ πξνυπφζεζε δηαζεζηκφηεηαο απνθιεηζηηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ
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ησλ ζεκείσλ απηψλ, θαηά ηε κεηαγσγή/δξνκνιφγεζε δηαβίβαζεο, είλαη πηζαλφ νη θιήζεηο λα
κεηαθέξνληαη κεηαμχ πνιιαπιψλ ηειηθψλ ζεκείσλ. Δλ φςεη απηήο ηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγηθήο
δηαθνξάο, δελ είλαη πηζαλφ νη αγνξαζηέο κεηαγσγήο/δξνκνιφγεζεο κέζσ ππεξεζηψλ
δηαβίβαζεο

λα

κεηαζηξαθνχλ

ζε

επαξθή

βαζκφ

ζηελ

αγνξά

απνθιεηζηηθά

ρξεζηκνπνηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο ή κηζζσκέλσλ γξακκψλ κεηαμχ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ,
σο αληίδξαζε ζε κηα αχμεζε θαηά 5 έσο 10% ζηηο ηηκέο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο, νχησο ψζηε
λα θαηαζηήζνπλ ηελ αχμεζε απηή κε θεξδνθφξν. Δπηπξφζζεηα, νη κηζζσκέλεο γξακκέο είλαη
ζεκαληηθά αθξηβφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο κεηαγσγήο/δξνκνιφγεζεο κέζσ δηαβίβαζεο θαη
δηθαηνινγνχληαη νηθνλνκηθά κφλν εάλ ππάξρεη ζεκαληηθφο φγθνο θίλεζεο ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε φδεπζε. Θα ππάξρνπλ αξθεηέο νδεχζεηο γηα ηηο νπνίεο ε απεπζείαο
δηαζχλδεζε δελ ζα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, θαη ε εθαξκνγή ηνπ SSNIP test δελ είλαη
πηζαλφ λα απνδείμεη φηη νη πάξνρνη ζα κεηαζηξέθνληαλ ζηελ ρσξεηηθφηεηα απφ άθξν ζε
άθξν ζε αξθεηά ζεκαληηθφ αξηζκφ νδεχζεσλ ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο κηθξέο απμήζεηο ηηκψλ
ζηελ παξνρή ζηαζεξψλ ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη ε απεπζείαο δηαζχλδεζε κε αλάπηπμε δηθηχνπ θαη νη κηζζσκέλεο
γξακκέο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε.

3.5.2.3.

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηδηνπαξνρή ζηελ αγνξά πξντόλησλ
ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ δηαβίβαζεο;

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ελδείθλπηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ηδηνπαξνρή ησλ παξφρσλ πνπ δελ
πξνζθέξνπλ επί ηνπ παξφληνο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο δηαβίβαζεο ζηε ζρεηηθή
αγνξά πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ην ελδερφκελν νη Πάξνρνη Κηλεηψλ
Γηθηχσλ θαη νη άιινη πάξνρνη ζηαζεξήο λα κεηαζηξαθνχλ αξθεηά γξήγνξα θαη κε ζρεηηθά
ρακειφ θφζηνο απφ ηελ ηδηνπαξνρή κεηαγσγήο/δξνκνιφγεζεο θιήζεσλ κέζσ ησλ δηθηχσλ
θνξκνχ ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο γηα ηε κεηαγσγή/δξνκνιφγεζε θιήζεσλ
πξνο άιινπο παξφρνπο σο αληίδξαζε ζε κηθξέο απμήζεηο ηηκψλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη
ππάξρεη εθηεηακέλε θαηαζθεπή δηθηχσλ θνξκνχ απφ παξφρνπο θηλεηήο θαη ζηαζεξήο, νη
νπνίνη επί ηνπ παξφληνο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο απεπζείαο δηαζχλδεζε κε άιινπο παξφρνπο
δηθηχσλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο, αληί γηα ππεξεζίεο δηαβίβαζεο.
Δπί ηνπ παξφληνο, κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πξνζθέξεη
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη πάξνρνη θηλεηήο θαη φινη νη
ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δηθηχσλ ζηαζεξήο είλαη απεπζείαο δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, ην
ζρεηηθφ εξψηεκα είλαη θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή
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ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο δηαβίβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ ηνλ ΟΣΔ ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο, ζα απαηηνχληαλ πξφζζεηεο επελδχζεηο (π.ρ., ζε ππνδνκή
δηθηχνπ, ρνλδξηθή ηηκνιφγεζε ή/θαη δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ). χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή θαη ηηο δηαζπλδέζεηο, θάπνηνη απφ
ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εζληθήο
δηαβίβαζεο. Γελ είλαη φκσο ζαθέο θαηά πφζν νη Πάξνρνη Γηθηχσλ Κηλεηήο θαη νη ελαιιαθηηθνί
πάξνρνη ζηαζεξήο έρνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα κεηαζηξαθνχλ ζηελ παξνρή
ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο σο αληίδξαζε ζε κηθξέο αιιαγέο ηηκψλ, ηδίσο δεδνκέλεο ηεο
ζπξξίθλσζεο ηεο αγνξάο δηαβίβαζεο. Μηα ηέηνηα ππνθαηάζηαζε ζα έπξεπε λα είλαη εχινγα
πηζαλή θαη ζηελ πξάμε γηα λα ιεθζεί ππφςε. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη δελ είλαη
πηζαλή ε χπαξμε επαξθνχο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο
Παξφρνπο Γηθηχσλ Κηλεηήο θαη ηνπο παξφρνπο ζηαζεξψλ δηθηχσλ ησλ ρνλδξηθψλ
ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο σο αληίδξαζε ζε κηα κηθξή αιιά νπζηψδε αχμεζε ηηκψλ.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί αξρηθά φηη ε ηδηνπαξνρή δελ αλήθεη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηε
ρνλδξηθή δηαβίβαζε.

3.5.3. ρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή εθείλε ζηελ νπνία νη ζρεηηθέο
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θαη αγνξά ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη δχλαληαη
λα δηαθξηζνχλ απφ άιιεο γεηηνληθέο πεξηνρέο.
Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο παξφρσλ πνπ πξνζθέξνπλ
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζηελ Διιάδα. Αλ θαη κφλν ην δίθηπν δηαβίβαζεο ηνπ ΟΣΔ
πξνζθέξεη πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε, νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ παξφκνηεο ζε φιε ηελ Διιάδα.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην παξαδνζηαθφ TDM δίθηπν ηειεθσλίαο, νη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο
πεξηνξίδνληαη κεηαμχ ησλ έληεθα πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο έρεη ρσξίζεη ν ΟΣΔ ην δίθηπφ ηνπ,
αιιά νη πεξηνρέο απηέο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Σέινο, ν ΟΣΔ
πξνζθέξεη

ρνλδξηθή

δηαβίβαζε

ππφ

φξνπο,

πξνυπνζέζεηο

θαη

ηηκέο

πνπ

δελ

δηαθνξνπνηνχληαη κε αλαθνξά ζηε γεσγξαθηθή ζέζε.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηε ζρεηηθή αγνξά
πξντφλησλ δηαβίβαζεο πνπ νξίζηεθε αλσηέξσ είλαη εζληθή.
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3.5.4. πκπέξαζκα
Σν αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο δηαβίβαζεο
ζην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο είλαη ην εμήο:


Τπάξρεη κηα εληαία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο θιήζεσλ.



Ζ αλάπηπμε δηθηχνπ δελ αλήθεη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ κε ηε ρνλδξηθή
δηαβίβαζε.



Ζ ηδηνπαξνρή δηαβίβαζεο απφ ηνπο παξφρνπο δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε
ρνλδξηθή αγνξά δηαβίβαζεο.



Σν γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο αγνξάο είλαη εζληθφ.
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4. Σεζη ησλ 3 θξηηεξίσλ – Υνλδξηθή δηαβίβαζε ζην ζηαζεξό δεκόζην
ηειεθσληθό δίθηπν
4.1. Ιζηνξηθό
Γεδνκέλνπ φηη ε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηε ιίζηα ηεο Αλαζεσξεκέλεο χζηαζεο ρεηηθψλ
Αγνξψλ, πξέπεη λα εθαξκνζζεί ην ηεζη ησλ 3 θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ ε αγνξά
εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο
Διιάδαο. Σα ηξία θξηηήξηα αθνξνχλ ζην θαηά πφζνλ:
1. Ζ αγνξά ππφθεηηαη ζε πςεινχο θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ,
2. Ζ αγνξά έρεη ηέηνηα δνκή ψζηε λα κελ ηείλεη πξνο απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ
κέζα ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, θαη
3. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αξθεί αθεαπηήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ αζηνρηψλ ηεο αγνξάο.
Μηα ζρεηηθή αγνξά πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά θαη ηα ηξία θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα
ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε.

4.2. Υνλδξηθή δηαβίβαζε ζην ζηαζεξό ηειεθσληθό δίθηπν
4.2.1. Φξαγκνί εηζόδνπ
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εληνπίδεη δχν θαηεγνξίεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αληαγσληζκνχ ζηνλ
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:
(α) θξαγκνχο δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, θαη
(β) θξαγκνχο λνκηθνχ ή ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα.
Έλαο δηαξζξσηηθφο θξαγκφο πθίζηαηαη φηαλ ην επίπεδν δήηεζεο, ε θαηάζηαζε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ε ζρεηηθή δηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο, είλαη ηέηνηαο κνξθήο πνπ δεκηνπξγνχλ
ζπλζήθεο αζπκκεηξίαο κεηαμχ ησλ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ λενεηζεξρφκελσλ, νη
νπνίεο εκπνδίδνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή είζνδν ζηελ αγνξά. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ φηαλ ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειφ, κε αλαθηήζηκν
θφζηνο.
Οη λνκηθνί ή ξπζκηζηηθνί θξαγκνί δελ βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά πξνέξρνληαη
απφ λνκηθά, δηνηθεηηθά ή άιια ζεζκηθά κέηξα, πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο ζπλζήθεο
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εηζφδνπ ή/θαη ζηε ζέζε ησλ παξφρσλ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ δε γλσξίδεη θαλέλα λνκηθφ
ή ξπζκηζηηθφ θξαγκφ πνπ λα ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο εηζφδνπ ζηε ρνλδξηθή εζληθή αγνξά
ζηαζεξήο δηαβίβαζεο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ εζηίαζε ζηνπο δηαξζξσηηθνχο θξαγκνχο θαη αλέιπζε ηνπο θξαγκνχο
απηνχο ππφ ην παξαθάησ πξίζκα:


Σν επίπεδν κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ.



Σν βαζκφ ειέγρνπ ππνδνκήο πνπ δε κπνξεί εχθνια λα αληηγξαθεί, θαη



ηελ χπαξμε θξαγκψλ κεηαζηξνθήο ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο.

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, ιφγσ ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο ζηα φξηα κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ, ε αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζπξξηθλψλεηαη. πγθεθξηκέλα, κε ηε λέα
νξηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ε θίλεζε
δεζκνπνηεκέλεο απιήο δηαβίβαζεο θαζίζηαηαη «ηεξκαηηζκφο» ή «εθθίλεζε». Παξάιιεια, ε
εζληθή δηαβίβαζε δηεζλψλ θιήζεσλ έρεη ζρεδφλ εθιείςεη ιφγσ ηεο χπαξμεο απεπζείαο
δηαζπλδέζεσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ παξφρσλ, ηφζν ζηα δηεζλή θέληξα ηνπ ΟΣΔ, φζν θαη ζε
data centers (π.ρ. θέληξν ηεο Med Nautilus ζηε Μεηακφξθσζε). Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη νη
αλάγθεο γηα ρνλδξηθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο έρνπλ κεησζεί αξθεηά, θπξίσο ιφγσ ηεο
αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη ηεο πινπνίεζεο απεπζείαο
δηαζπλδέζεσλ κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.

Επίπεδο κε αλαθηήζηκοσ θόζηοσς θαη οηθολοκηώλ θιίκαθος θαη ζθοπού
Οη νηθνλνκίεο θιίκαθνο γεληθά αλαθέξνληαη ζην πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη
έλαο πάξνρνο κεγάιεο θιίκαθνο, έλαληη ελφο κηθξφηεξνπ παξφρνπ σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο
ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαζψο απμάλεη ε παξαγσγή. Οη νηθνλνκίεο ζθνπνχ, αθνξνχλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο παξνρήο κηαο ζεηξά ζπλαθψλ ή
ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πάλσ απφ ηελ ίδηα ηερλνινγηθή πιαηθφξκα.
Με ηε ζεκαληηθή αιιαγή ησλ νξίσλ ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο, ε νπνία είρε σο
απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ εχξνπο πεξηνρψλ γηα ηηο ππεξεζίεο εζληθήο δηαβίβαζεο, δελ
απαηηείηαη πιένλ επξείαο θιίκαθαο δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί θάπνηνο πάξνρνο εζληθήο δηαβίβαζεο εκπνξηθά βηψζηκνο. Παξάιιεια, ε
δηαζχλδεζε κε ηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαζψο θαη κε απηά ησλ παξφρσλ
θηλεηήο γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζεκείσλ, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.
πλεπψο, ζχκθσλα κε ηε λέα νξηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο, δελ απαηηείηαη
πιένλ ε αλάιεςε ζεκαληηθνχ κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν,
60

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε δηαζχλδεζε κε ηα δίθηπα ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ.
Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκίεο ζθνπνχ, έλαο λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο πηζαλφηαηα ζα
θάλεη ρξήζε ηνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο κεηαμχ ησλ θφκβσλ δηαζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ηνπ ΟΣΔ
θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ιηαληθήο (ηδηνπαξνρή).
εκεηψλεηαη δε φηη ε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηαβίβαζε
ησλ ππεξεζηψλ θιήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην θπζηθφ κέζν κεηάδνζεο είλαη θπξίσο νπηηθέο
ίλεο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην απαηηνχκελν κε αλαθηήζηκν
θφζηνο γηα είζνδν ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εζληθήο ζηαζεξήο δηαβίβαζεο έρεη
κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ δελ απνηεινχλ αμεπέξαζην
θξαγκφ εηζφδνπ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εζληθήο δηαβίβαζεο.

Έιεγτος σποδοκώλ
Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη θηλεηήο έρνπλ εζληθά δίθηπα θνξκνχ
θαη είλαη απεπζείαο δηαζπλδεδεκέλνη κε φινπο ζρεδφλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηα δίθηπα κεηαθνξάο
ηνπο θαη επίζεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ άιισλ παξφρσλ ζηαζεξήο
θαη θηλεηήο. Ζ αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ε απεπζείαο δηαζχλδεζε (Πίλαθαο 10), ζπλεπψο,
θαίλεηαη λα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ππνδνκή δηθηχνπ κπνξεί λα αληηγξαθεί.
Πίλαθαο 10: Απεπζείαο δηαζύλδεζε κεηαμύ παξόρσλ δηθηύνπ
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ΟΣΔ, φινη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΑΠΣνΒ θαη νη ηξεηο πάξνρνη θηλεηήο είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμχ
ηνπο. πλεπψο ν θχξηνο φγθνο θίλεζεο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ αληαιιάζζεηαη απεπζείαο κεηαμχ
ησλ παξφρσλ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ θιήζεσλ, ρσξίο λα πθίζηαηαη αλάγθε γηα
ππεξεζίεο αδεζκνπνίεηεο δηαβίβαζεο. Ωζηφζν, νη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο είλαη αθφκα
απαξαίηεηεο γηα ηελ θίλεζε πνπ εθθηλεί ή ηεξκαηίδεη ζε κηθξφηεξνπο ελαιιαθηηθνχο.

Φραγκοί κεηαζηροθής
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θξαγκνί εηζφδνπ σο απνηέιεζκα θξαγκψλ ζηε
κεηαζηξνθή κεηαμχ πξνκεζεπηψλ δηαβίβαζεο. Σν θφζηνο πνπ κπνξεί λα επηβαξχλεη έλαλ
αγνξαζηή δηαβίβαζεο σο απνηέιεζκα ηεο κεηαζηξνθήο ζε άιινλ πξνκεζεπηή, ζα κπνξνχζε
λα πεξηιακβάλεη ζπκβάζεηο κε καθξά δηάξθεηα, πξνθαηαβνιή ηειψλ δηαζχλδεζεο, ην
ρξφλν/πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαζηξνθή θαη νχησ θαζεμήο.
Οη ζπκβάζεηο δηαζχλδεζεο θαηά θαλφλα ζπλάπηνληαη γηα έλα αξρηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
παξαηείλνληαη ζησπεξά γηα δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ελφο έηνπο εάλ θαλέλα κέξνο δελ
γλσζηνπνηήζεη ζην άιιν πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. Οη
ζπκθσλίεο απηέο δελ είλαη πηζαλφ αθεαπηέο λα εκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ηε κεηαζηξνθή.
Παξάιιεια, ε εκπεηξία απφ ηελ επίηεπμε απεπζείαο δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ πνιιψλ παξφρσλ
θαζηζηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο επθνιφηεξεο ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφο θξαγκφο κεηαζηξνθήο.
Δπίζεο, ε χπαξμε αξθεηψλ παξφρσλ πνπ έρνπλ δηαζπλδεζεί ηφζν κε φια ηα θέληξα απιήο
δηαβίβαζεο ηνπ ΟΣΔ φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο ζηαζεξήο/θηλεηήο ρακειψλεη
ηνπο θξαγκνχο ζηε κεηαζηξνθή, ιφγσ ηεο χπαξμεο αξθεηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ αληί ηνπ
ΟΣΔ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
Σσκπέραζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ πςεινί θαη κφληκνη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ
αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.
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4.2.2. Γπλακηθή ηεο αγνξάο – απνπζία ηάζεο πξνο απνηειεζκαηηθό
αληαγσληζκό
Γεδνκέλνπ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά δελ ππάξρνπλ πςεινί θαη
κφληκνη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ θαηά ζεηξά
θξηηεξίνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ.

4.2.3. Αλεπάξθεηα δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ
Γεδνκέλνπ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά δελ ππάξρνπλ πςεινί θαη
κφληκνη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά θξηηεξίνπ
απφ ηελ ΔΔΣΣ.

4.2.4. πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ θαηαιήγεη αξρηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζηελ
Διιάδα, ηα ηξία θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά γηα ηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. πγθεθξηκέλα, νη δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ δελ είλαη πιένλ
πςεινί (απνηπρία ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ) θαη ζπλεπψο ε αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο δελ
πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα ππφθεηηαη ζε ex ante ξχζκηζε.
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5. Αλάιπζε αγνξάο
5.1. Ιζηνξηθό
Έρνληαο ήδε νξίζεη ηηο ζρεηηθέο αγνξέο αλαθνξηθά κε ηε xνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζην
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ην xνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ
θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε
ζρεηηθά κε ην εάλ νη ελ ιφγσ αγνξέο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ
θάπνηα επηρείξεζε ή επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. ην ζεκείν 27 ηνπ
Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεηαη φηη κηα ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη επαξθψο
αληαγσληζηηθή ―φηαλ ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ
αγνξά‖. Σν Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ, νξίδεη φηη:
―Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά εθφζνλ, είηε αηνκηθά είηε ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, επξίζθεηαη ζε ζέζε ηζνδχλακε πξνο δεζπφδνπζα ζέζε,
ήηνη ζε ζέζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο πνπ ηεο επηηξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,
αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη, ηειηθά, ηνπο θαηαλαισηέο ‖.
Δπίζεο, φηαλ κηα επηρείξεζε έρεη ΗΑ ζε κηα ζρεηηθή αγνξά, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη ΗΑ
θαη ζε κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε αγνξά, εάλ ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηα
πνπ επηηξέπεη ε ηζρχο ζηε κία αγνξά λα επεθηείλεηαη ζηελ άιιε αγνξά, εληζρχνληαο έηζη ηελ
ηζρχ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.25
χκθσλα κε ην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ θαη ηελ Οδεγία Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ
ππνρξενχηαη λα εθηηκήζεη ηε ΗΑ ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ δίθαην θαη λα ιάβεη
ππφςε «ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ» ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο.26 Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα εξεπλεζεί εάλ πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ΗΑ ζε ζρέζε κε ηηο
αγνξέο xνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε θαη xνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε
αλαιχνληαη θαησηέξσ, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:


Σελ ηζρχ ζηελ αγνξά ηνπ(σλ) ηζρπξφηεξνπ(σλ) παξφρνπ(σλ) κε αλαθνξά ζην κεξίδην
αγνξάο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, φζν
θαη ελφςεη ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο.

25
26

Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 14(3).
Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 16(1).
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Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη
αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνπο παξφρνπο, ηδίσο ελφςεη ησλ πθηζηάκελσλ θξαγκψλ
εηζφδνπ θαη επέθηαζεο.



Σελ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ησλ παξφρσλ πνπ αγνξάδνπλ ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ρνλδξηθήο.

5.2. Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
Ζ ΔΔΣΣ πηνζέηεζε ηνλ νξηζκφ κηαο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη:


Σε ρνλδξηθή παξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
θιήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ησλ
θιήζεσλ πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ), θαη



Σε ρνλδξηθή παξνρή εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο (πνπ δελ
είλαη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ) γηα θιήζεηο πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ φπνπ ην
θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα ηεο θιήζεο (π.ρ. θιήζεηο
αηεινχο ρξέσζεο, κεξηδφκελεο ρξέσζεο).

ε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ηεο χπαξμεο ΗΑ ζηελ σο άλσ ζρεηηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ αμηνιφγεζε
ηνπο εμήο παξάγνληεο:


Σα απφιπηα θαη ζρεηηθά κεξίδηα αγνξάο,



Σελ

χπαξμε

θξαγκψλ

εηζφδνπ

θαη

ηελ

πηζαλφηεηα

αλάπηπμεο

δπλεηηθνχ

αληαγσληζκνχ,


Σα νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο παξφρνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ
(θάζεηε ελνπνίεζε), θαη



Σελ χπαξμε αληαγσληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ππφ ηε κνξθή αληηζηαζκηζηηθήο
αγνξαζηηθήο ηζρχνο.

5.2.1. Δμέιημε ησλ Μεξηδίσλ Αγνξάο
Σα πςειά κεξίδηα αγνξάο είλαη ζπρλά αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Παξφιν
πνπ έλα πςειφ κεξίδην αγνξάο δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα ζεκειηψζεη ηελ θαηνρή
ζεκαληηθήο ηζρχνο (δεζπφδνπζαο ζέζεο) ζηελ αγνξά, είλαη απίζαλν κηα εηαηξεία ρσξίο
ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζρεηηθήο αγνξάο λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε.
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Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, κεγάια κεξίδηα αγνξάο ηα νπνία
ππεξβαίλνπλ ην 40% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο απνηεινχλ έλδεημε ηεο χπαξμεο αηνκηθήο
δεζπφδνπζαο ζέζεο27, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ωζηφζν νη Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο νξίδνπλ επίζεο φηη ε χπαξμε ΗΑ δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί κφλν ζηε βάζε κεγάισλ
κεξηδίσλ ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) λα θαινχληαη λα
πξνβνχλ ζε εθηελή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, πξηλ
θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ΗΑ28.
Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ν ππνινγηζκφο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζα έπξεπε λα
πεξηιακβάλεη ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ κέζσ επηινγήο/πξνεπηινγήο θαη ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ
ζε παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο (πνπ δελ είλαη πάξνρνη ΔΦ/ΠΦ), γηα ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ
πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα
έλα ηκήκα ηεο θιήζεο. Ζ ΔΔΣΣ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ζηνηρεία απφ ηνπο παξφρνπο αλαθνξηθά
κε ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ, (εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ), πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ
φπνπ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα ηεο θιήζεο, ηφζν γηα ηνλ
ΟΣΔ, φζν θαη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, αιιά δελ δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ εθηφο δηθηχνπ γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θιήζεσλ.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ ππνιφγηζε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ βάζεη δχν δηαθνξεηηθψλ
ζελαξίσλ:
ελάξην 1: Ζ ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ
κέζσ ΔΦ/ΠΦ, θαζψο θαη ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ φπνπ
ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα ηεο θιήζεο, ηφζν εληφο φζν θαη
εθηφο δηθηχνπ.
ελάξην 2: Πξνθεηκέλνπ, λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ππνινγηζκνί ηνπ ελαξίνπ 1 δελ νδεγνχλ ζε
ππεξεθηίκεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ππνινγίδεη ηα κεξίδηα θάλνληαο ηηο
ππνζέζεηο φηη:
(α) φιεο νη θιήζεηο ηνπ ΟΣΔ πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ φπνπ ην θαινχκελν κέξνο
πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα ηεο θιήζεο, αθνξνχλ θιήζεηο εληφο δηθηχνπ θαη

27 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 75
28 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 78
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(β) φιεο νη θιήζεηο ησλ ΟLOs πξνο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ην θαινχκελν
κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηκήκα ηεο θιήζεο, αθνξνχλ θιήζεηο εθηφο δηθηχνπ.29
χκθσλα κε ην ελάξην 1, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ (κε βάζε ηνλ φγθν θίλεζεο) αλέξρεηαη ζε 90%
ην 2012 απφ 96,04% ην 2010. Δλψ ζχκθσλα κε ην ελάξην 2, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ
(κε βάζε ηνλ φγθν θίλεζεο) αλέξρεηαη ζε 87,97% ην 2012 απφ 95,53% ην 2010. Ζ ΔΔΣΣ
ζεκεηψλεη φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ έρεη παξακείλεη πςειφ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα.
Πίλαθαο 11: Μεξίδηα αγνξάο ΟΣΔ θαη άιισλ παξόρσλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο
εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε

2010

2011

2012

OTE

96,04%

93,90%

90,00%

Άιινη πάξνρνη

3,96%

6,10%

10,00%

OTE

95,53%

93,01%

87,97%

Άιινη πάξνρνη

4,47%

6,99%

12,03%

ελάξην 1

ελάξην 2

Πεγή: EETT

5.2.2. Φξαγκνί εηζόδνπ θαη δπλεηηθόο αληαγσληζκόο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε απεηιή εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ζε καθξνπξφζεζκν ή βξαρππξφζεζκν
ρξνληθφ νξίδνληα, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ
θνηλνπνηνχκελσλ θνξέσλ, ηνπιάρηζηνλ φπνπ ε είζνδνο απηή είλαη πηζαλή (θαη φρη
ππνζεηηθή), έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή. Ζ απεηιή εηζφδνπ κεηψλεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί
θξαγκνί εηζφδνπ.

29 εκεηψλεηαη φηη ην ζελάξην 2 παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν δπλαηφ κεξίδην αγνξάο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ν
ΟΣΔ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά.
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Οη ππεξεζίεο εθθίλεζεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κφλν απφ ην θνξέα πνπ ειέγρεη ηελ ηνπηθή
ζχλδεζε ηνπ πειάηε. Ζ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ,
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κφλν ελφο παξφρνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ κε πιήξε
γεσγξαθηθή θάιπςε, ηνπ ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πάξνρνο επηζπκεί λα παξέρεη
ππεξεζίεο παλειιαδηθά, κπνξεί λα ιάβεη ππεξεζίεο εθθίλεζεο θιήζεσλ κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ
δεδνκέλνπ φηη ν ηειεπηαίνο είλαη ν κνλαδηθφο πάξνρνο κε ππνδνκέο ηνπηθήο πξφζβαζεο
πιήξνπο γεσγξαθηθήο θάιπςεο.
Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο ΑΠΣνΒ έρεη
πνζνζηφ πεξίπνπ 10% φζνλ αθνξά ηηο γξακκέο πξφζβαζεο, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη έλα
πάξνρνο πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπηεί ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, ζα πξέπεη λα
απεπζπλζεί ζην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.
Δπηπιένλ, ε ππθλφηεηα θαη ε γεσγξαθηθή πιεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ δεκηνπξγεί
ρακειφηεξν θφζηνο κεηάδνζεο γηα ηνλ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε νπνηνλδήπνηε αληαγσληζηή πάξνρν
δηθηχνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ δίθηπα θαισδηαθήο
ηειεφξαζεο ζηελ Διιάδα θαη νη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο ελαιιαθηηθήο επηινγήο
ζην κέιινλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ηδίσο εάλ ιεθζνχλ ππφςε ηα ηεξάζηηα θφζηε πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ζε αζηηθέο θαη κε πεξηνρέο θαζψο
θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, ζηελ Διιάδα, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ δεκηνπξγνχλ
πξαγκαηηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ κε ηε κνξθή πςεινχ αξρηθνχ κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο
ζηελ πεξίπησζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ. Σν κεηνλέθηεκα
θφζηνπο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ έλαληη ηνπ ΟΣΔ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφ,
θαζψο ν λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ
επηηπγράλεη ν ΟΣΔ.
Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ φρη κφλν κε ηελ πινπνίεζε/ αλάπηπμε
ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθήο εθθίλεζεο, αιιά θαη ηελ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ
ππνδνκψλ απηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο επηηπγράλεη
επίζεο ρακειφηεξν θφζηνο αλά κνλάδα ζηε δηθηπαθή ππνζηήξημε, φπσο ε ζπληήξεζε ηνπ
δηθηχνπ.
Ο ΟΣΔ έρεη επίζεο έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ ζθνπνχ πνπ
απνιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηα θνηλά θφζηε γηα ηελ παξνρή κηα ζεηξάο απφ δηαθνξεηηθέο
ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε θνηλήο ππνθείκελεο ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Οη
νηθνλνκίεο ζθνπνχ έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ
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ζηηο νπνίεο επηκεξίδεηαη ην θφζηνο, κε απνηέιεζκα έλαο πάξνρνο πνπ πξνζθέξεη ηελ
επξχηεξε δπλαηή πνηθηιία ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ λα κπνξεί θαη λα κεηψζεη
ηα θνηλά θφζηε πνπ πξέπεη λα αλαθηεζνχλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη λα βειηηψλεη
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαθηά ην ζχλνιν ηνπ θνηλνχ θφζηνπο ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
απμήζεη αηζζεηά ηηο ζρεηηθέο ηηκέο.
Ζ ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη ν ΟΣΔ έρεη κηα ζεηξά απφ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ ηνπ, φπσο ε πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ.
Μέζσ ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ, ν ΟΣΔ νπζηαζηηθά απνθιείεη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ απφ
έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε θξαγκψλ
εηζφδνπ ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ απφ ζηαζεξή ζέζε.

5.2.3. Αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρύο
Δάλ έλαο πάξνρνο αθνινπζεί ζηελ αγνξά πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ θαηαρξεζηηθέο,
νη πειάηεο δχλαληαη ζεσξεηηθά λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ. Όηαλ νη
αγνξαζηέο είλαη κεγάινη θαη ηζρπξνί, κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα
απφπεηξα αχμεζεο ησλ ηηκψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ πηζαλφηεηα θαη/ ή
ηελ χπαξμε ηέηνηαο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά, θαζψο ε χπαξμε
αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ζπληζηά ζπρλά έλαλ ζεκαληηθφ ζρεηηθφ παξάγνληα ζηηο
αγνξέο ρνλδξηθήο.
εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη ε αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο δχλαηαη λα πθίζηαηαη κφλν φηαλ
κεγάινη πειάηεο ρνλδξηθήο (ζηελ πεξίπησζε απηή, πειάηεο ρνλδξηθήο φπσο νη ελαιιαθηηθνί
πάξνρνη) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα (εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ) λα ζηξαθνχλ ζε
αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο (π.ρ. λα κελ αγνξάζνπλ ή λα αιιάμνπλ πάξνρν) ζπλεπεία κηαο
αχμεζεο ησλ ηηκψλ ή κηαο επαπεηινχκελεο αχμεζεο ηηκψλ.
Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη αλεπαξθήο ε αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ, ιφγσ ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο παξνρήο ρνλδξηθήο
εθθίλεζεο θιήζεσλ ζε παξφρνπο ΔΦ θαη ΦΠ.

5.2.4. πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί αξρηθά ηε ζέζε φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, δεδνκέλνπ ηνπ
κεξηδίνπ ηνπ ζηελ αγνξά, ηεο χπαξμεο θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ηεο έιιεηςεο δπλεηηθνχ
αληαγσληζκνχ. Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία φηη νη άιινη πάξνρνη δελ ζα κπνξνχζαλ
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λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ζηνλ ΟΣΔ, απνπζία ξχζκηζεο ησλ ρνλδξηθψλ
ηηκψλ εθθίλεζεο ηνπ ΟΣΔ (δει. ν ΟΣΔ ζα έρεη ζαθψο ηελ ηζρχ επί ησλ ηηκψλ).
πλεπψο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί σο έρσλ ΗΑ ζηε ρνλδξηθή αγνξά εθθίλεζεο
θιήζεσλ ζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί πηζαλφ θάπνηνο ελαιιαθηηθφο
πάξνρνο λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιεη θάπνηνλ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηνλ ΟΣΔ, εληφο
ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο.

5.3. Υνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζε ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε
Ζ ΔΔΣΣ έρεη νξίζεη δηαθξηηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ αλά δίθηπν γηα ηελ παξνρή
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ζηαζεξά δίθηπα. ρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο
χπαξμεο ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ, ε ΔΔΣΣ αμηνιφγεζε ηνπο αθφινπζνπο
παξαγφληεο:


Σα απφιπηα κεξίδηα αγνξάο,



Σελ χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ θαη δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ,



Σελ ηζρχ επί ηελ ηηκψλ, θαη



Σελ χπαξμε αληαγσληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ππφ ηε κνξθή αληηζηαζκηζηηθήο
αγνξαζηηθήο ηζρχνο.

5.3.1. Δμέιημε ησλ Μεξηδίσλ Αγνξάο
Ζ εμέηαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο σο ηεθκεξίσλ ηζρχνο ζηελ αγνξά αλαιχεηαη αλσηέξσ ζηελ
Δλφηεηα 5.2.1. Ζ ΔΔΣΣ έρεη νξίζεη αγνξέο αλά δίθηπν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. Καλέλαο πάξνρνο, εθηφο ηνπ παξφρνπ πνπ
ειέγρεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηειηθφ ρξήζηε θαη
γεσγξαθηθφ αξηζκφ, δελ κπνξεί λα ηεξκαηίζεη θιήζεηο ζε απηφλ. πλεπψο, θάζε πάξνρνο
ζηαζεξνχ δηθηχνπ θαηέρεη κεξίδην 100% ζηνλ ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ
δηθηχνπ ηνπ. Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ηα πνιχ κεγάια κεξίδηα
αγνξάο – δειαδή απηά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 50% - απνηεινχλ, εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ, έλδεημε χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο.
Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηνλ φγθν θίλεζεο (ζε ιεπηά) πνπ ηεξκαηίδεη (α) ζην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ θαη (β) ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ.
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Πίλαθαο 12: ‘Όγθνο θίλεζεο ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε ιεπηά
2008

2009

2010

2011

2012

Κίλεζε πνπ ηεξκαηίδεη ζην δίθηπν
ηνπ ΟΣΔ (δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά)
19,460

16,682

14,812

13,344

11,892

3,862

4,840

5,807

6,384

8,022

Κίλεζε πνπ ηεξκαηίδεη ζην δίθηπν
ησλ άιισλ Παξφρσλ
(δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά)
Πεγή: EETT

5.3.2. Φξαγκνί εηζόδνπ θαη δπλεηηθόο αληαγσληζκόο
Παξά ην απφιπην κεξίδην αγνξάο (100%) ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ, νη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα αληηκεησπίζνπλ
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο εάλ είλαη εθηθηή ε είζνδνο λέσλ παξφρσλ ζηελ αγνξά. Ζ απεηιή
εηζφδνπ ζηελ αγνξά, είηε καθξνπξφζεζκα είηε γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη έλαο
απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηνπιάρηζηνλ φπνπ ε είζνδνο απηή είλαη
πηζαλή (θαη φρη ππνζεηηθή), έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή.
Γεδνκέλεο

ηεο

χπαξμεο

απφιπησλ

θξαγκψλ

εηζφδνπ

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

φζνη

πξνκεζεχνληαη ρνλδξηθά ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ
αξρηθή ζέζε φηη ε ηζρχο θάζε παξφρνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο πνπ απνιακβάλεη κνλνπσιηαθή
ζέζε ζηελ παξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπφ ηνπ δελ ζα αιιάμεη
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ
βηψζηκα ππνθαηάζηαηα ηνπ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
ζηαζεξή ζέζε. Οη πάξνρνη ζηαζεξψλ δηθηχσλ δελ απεηινχληαη απφ δπλεηηθφ αληαγσληζκφ
ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ, θαζψο θάζε πάξνρνο ζηαζεξνχ δηθηχνπ έρεη ηνλ
έιεγρν ηεο ππνδνκήο πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα αλαπαξαρζεί (θαζψο δελ είλαη δπλαηή ε
αληηγξαθή ηεο πξφζβαζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο θιήζεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηειηθφ
ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ).

5.3.3. Ιζρύο επί ησλ ηηκώλ
Ζ δπλαηφηεηα ελφο παξφρνπ λα αζθεί ηζρχ επί ησλ ηηκψλ ζπλήζσο απνηειεί ηζρπξή έλδεημε
ηνπ φηη ν πάξνρνο έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Οη
ηζρχνπζεο ηηκέο ηεξκαηηζκνχ ησλ παξφρσλ δηθηχσλ ζηαζεξήο ξπζκίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ζ
ΔΔΣΣ ζεσξεί σζηφζν, φηη εάλ δελ ππήξρε ξχζκηζε, νη πάξνρνη δηθηχσλ ζηαζεξήο ζα είραλ
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ηζρχ επί ησλ ηηκψλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο κε άιινπο παξφρνπο, δεδνκέλνπ ηνπ
νξηζκνχ ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνχ ζε ζηαζεξά δίθηπα αλά κεκνλσκέλν δίθηπν, φπνπ θάζε
πάξνρνο ζηαζεξνχ δηθηχνπ βξίζθεηαη ζε κνλνπσιηαθή ζέζε θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηεξκαηηζκνχ ζην δίθηπν ηνπ.

5.3.4. Αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρύο
Ζ χπαξμε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο δηαπηζηψλεηαη φηαλ ν αγνξαζηήο ελφο
πξντφληνο ή ππεξεζίαο δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ ηηκή πνπ ρξεψλεηαη γηα ην πξντφλ ή ηελ
ππεξεζία απηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. Ζ πίεζε ζηνλ πξνκεζεπηή κπνξεί λα αζθεζεί εάλ ν
αγνξαζηήο κπνξεί λα ζέζεη κηα αμηφπηζηε απεηιή σο πξνο ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ ελ φςεη
κηαο απφθαζεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ πσιείηαη.
Ζ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο: άξλεζε αγνξάο
ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ (ελψ ζπλερίδεηαη ε παξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ), άξλεζε
δηαζχλδεζεο, ή ακνηβαία αχμεζε ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη θακία απφ
απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο δελ απνηειεί ζνβαξή απεηιή πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ ηζρχ
ελφο παξφρνπ (απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο) ζηελ αγνξά ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ.


Άξλεζε αγνξάο ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ: νη δηαζπλδεδεκέλνη πάξνρνη δελ
έρνπλ νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο ζηαζεξνχ
ηεξκαηηζκνχ ιφγσ κηαο αχμεζεο ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ. Δάλ έλαο πάξνρνο
απνθάζηδε λα ζηακαηήζεη λα παξαδίδεη θιήζεηο γηα ηεξκαηηζκφ ζε έλα ζηαζεξφ
πάξνρν, απηφ ζα έβιαπηε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ
πιένλ λα εμαζθαιίζνπλ ζπλδεζηκφηεηα απφ άθξν ζε άθξν. Ζ δεκία απηή ζα ήηαλ
ζεκαληηθφηεξε φηαλ έλαο κηθξφο πάξνρνο ζα έπαπε λα παξαδίδεη θιήζεηο ζε έλαλ
κεγάιν πάξνρν (φπσο ν ΟΣΔ). ηελ πεξίπησζε απηή, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη
νη ζπλδξνκεηέο πνπ ζηεξνχληαη ηε ζπλδεζηκφηεηα απφ άθξν ζε άθξν ζα κεηέβαηλαλ
ζε αληαγσληζηέο παξφρνπο.



Άξλεζε δηαζχλδεζεο: Δπίζεο, είλαη απίζαλν έλαο πάξνρνο λα δηαθφςεη ηε
δηαζχλδεζε σο απνηέιεζκα αχμεζεο ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ ελφο παξφρνπ
ζηαζεξήο. Όινη νη πάξνρνη πνπ ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζρχ ηνπο ζηελ αγνξά, ππέρνπλ κηα γεληθή ππνρξέσζε λα
δηαζπλδένληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλδεζηκφηεηα απφ άθξν ζε άθξν θαη
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ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο.30 Δπηπιένλ, νη πάξνρνη ζηαζεξήο ζα έραλαλ
πειάηεο εάλ δελ είραλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ζπλδεζηκφηεηα απφ άθξνζε-άθξν γηα φιεο ηηο θιήζεηο πνπ εθθηλνχλ ζηα δίθηπά ηνπο.


Ακνηβαία αχμεζε ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ: Ζ απεηιή ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ παξφρνπ
φηη ζα απμήζεη ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ ηνπ είλαη επίζεο απίζαλν λα πεξηνξίζεη ηελ
αχμεζε ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηαζπλδεφκελνπ παξφρνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
ζε αληαγσληζηηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο πάξνρνο πνπ δεηά
ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε ζηαζεξφ δίθηπν ζηεξείηαη νηαζδήπνηε δπλαηφηεηαο λα
αληηδξάζεη κε αχμεζε ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ηνπ δεδνκέλνπ φηη ππφθεηηαη ζε έιεγρν
ηηκψλ αλαθνξηθά κε ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ηνπ.

Σσκπέραζκα
Κάζε ζηαζεξφο πάξνρνο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα A ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο, ζα
πξέπεη λα θαζνξηζζεί σο έρσλ ΗΑ ζηε ρνλδξηθή παξνρή ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ, νη πάξνρνη πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α, νη νπνίνη είλαη κνλνπσιηαθνί
πάξνρνη ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, δελ ππφθεηληαη ζε θάπνηνλ
απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ, είηε ηψξα είηε κειινληηθά, θαη ζπλεπψο είλαη
αλαγθαία ε ex ante ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην δίθηπν ηνπο.

30 Σν Άξζξν 8.3 (β) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεη φηη ζα πξέπεη νη ΔΡΑ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο «ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε Δπξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα απφ άθξν ζε άθξν». Σν Άξζξν
5.1 (α) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε νξίδεη φηη νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα επηβάιινπλ «ζην βαζκφ πνπ είλαη
αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο απφ άθξν ζε άθξν, ππνρξεψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηηηνινγεκέλεο επηβνιήο ηεο
ππνρξέσζεο δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ ηνπο φπνπ απηφ δελ ζπκβαίλεη ήδε».
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6. Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
6.1. Αλάγθε Ex ante Ρύζκηζεο
Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο31 νξίδνπλ φηη ν ζθνπφο επηβνιήο ex ante ππνρξεψζεσλ ζε
παξφρνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο έρνληεο ΗΑ, είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη πάξνρνη
δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο κε ζθνπφ είηε λα πεξηνξίζνπλ ή λα
ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά, είηε λα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο απηή
ζε γεηηνληθέο αγνξέο. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη ex ante ππνρξεψζεηο κφλν ζε αγνξέο
φπνπ ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ΗΑ, 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.
Απηφ είλαη ην πλεχκα ηεο Νέαο χζηαζεο, ε νπνία αλαθέξεη32: «Σν γεγνλφο φηη ε παξνχζα
χζηαζε πξνζδηνξίδεη ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε δελ ζεκαίλεη φηη δηθαηνινγείηαη πάληνηε θαλνληζηηθή
ξχζκηζε, νχηε φηη ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο ζα επηβιεζνχλ νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο εηδηθέο νδεγίεο. πγθεθξηκέλα, δελ κπνξεί λα επηβιεζεί, ή πξέπεη λα
απνζπξζεί, ξχζκηζε εάλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηηο αγνξέο απηέο ρσξίο
ξχζκηζε, εάλ δειαδή θαλέλαο θνξέαο δελ δηαζέηεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΕΚ. Οη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη
ελδεδεηγκέλεο θαη λα βαζίδνληαη ζην ραξαθηήξα ηνπ εληνπηδφκελνπ πξνβιήκαηνο, λα είλαη
αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο 2002/21/ΕΚ, θαη,
ζπγθεθξηκέλα, λα κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, λα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα
ππάξρεη ζηξέβισζε ή πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ, λα ελζαξξχλνπλ απνδνηηθέο
επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο, λα πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή

ρξήζε

θαη

δηαρείξηζε

ησλ

ξαδηνζπρλνηήησλ

θαη

ησλ

πφξσλ

αξηζκνδφηεζεο.»
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηζηνξηθνχο, ή άιινπο ιφγνπο, κηα αγνξά δελ είλαη επαξθψο
αληαγσληζηηθή, ή/θαη ππάξρνπλ πςεινί κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, ην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ δελ ζεσξείηαη επαξθέο αθεαπηνχ γηα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε

31 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 16.
32 εκείν 18 ηνπ Πξννηκίνπ
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αληαγσληζκνχ. Οη ex ante ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ΔΡΑ ζε επηρεηξήζεηο κε
ΗΑ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο
Οδεγίεο, 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 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΙΑ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη κφλν ν νξηζκφο κηαο επηρείξεζεο
σο θαηέρνπζαο ΗΑ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θαηάιιεισλ
θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη
ηδίσο κε ην

Άξζξνπ 16 (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην33, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηελ εζληθή

λνκνζεζία απφ ην άξζξν 43 παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ Νφκνπ 4070/2012. Σν Άξζξν 8 (2) ηεο
Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε νξίδεη φηη νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα επηβάινπλ ηνπιάρηζηνλ κία (1)
θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ζηελ επηρείξεζε πνπ έρεη νξηζζεί σο θαηέρνπζα ΗΑ.
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.

6.2. Πξνβιήκαηα αληαγσληζκνύ ειιείςεη ex ante ξύζκηζεο
Ζ θαησηέξσ αλάιπζε πεξηγξάθεη ηφζν ηα ππαξθηά φζν θαη ηα πηζαλνινγνχκελα
πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θιήζεσλ θαη ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ. εκεηψλεηαη δε φηη ε απαξίζκεζε ησλ πξνβιεκάησλ
απηψλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, αιιά ελδεηθηηθή ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληφπηζε
ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ρνλδξηθψλ αγνξψλ δηαζχλδεζεο. Οξηζκέλα απφ ηα
πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ή/ θαη νη απνηπρίεο ηεο αγνξάο θαίλνληαη ππνζεηηθέο ζην πιαίζην
εμέηαζεο κηαο αγνξάο, νπζηαζηηθά επεηδή αληηκεησπίδνληαη / πξνιακβάλνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.
Σα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θαη ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ θαηά θχξην ιφγν εκπίπηνπλ ζηε γεληθφηεξε θαηεγνξία ηεο θάζεηεο
επέθηαζεο ηζρχνο ζηελ αγνξά (vertical leveraging of market power). Δπίζεο, ηα αλσηέξσ
πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ δχλαληαη λα εληνπίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο νξηδφληηαο

33 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 114.
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επέθηαζεο, ήηνη φηαλ ε ηζρχο κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά επεθηείλεηαη ζε κηα άιιε,
ζπλδεδεκέλε, ελδερφκελα αληαγσληζηηθή, αγνξά πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν ηεο
αιπζίδαο παξαγσγήο.

6.2.1. Άξλεζε ζπλαιιαγήο/άξλεζε πξόζβαζεο
Δίλαη πηζαλφ έλαο θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζε κία (ή πεξηζζφηεξεο) αγνξέο
ρνλδξηθήο

πνπ παξέρεη έλα νπζηψδεο ζηνηρείν (νπζηψδε επθνιία) ζε αληαγσληζηέο, ζε

αγνξέο θαησηέξσλ ζηαδίσλ, λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζην πξντφλ ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο.
Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε είζνδνο ζηηο αγνξέο ιηαληθήο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξνρή
ηεο πξφζβαζεο, ζα πεξηφξηδε ηελ ηζρχ ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ ζηελ αγνξά ιηαληθήο θαη,
ζπλεπψο, θαη ηα έζνδά ηνπ. Μαθξνπξφζεζκα, ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ιηαληθήο, ηελ
νπνία ε ρνλδξηθή πξφζβαζε ζα δηεπθφιπλε, δχλαηαη λα επηηξέςεη θάπνην βαζκφ θάζεηεο
ελνπνίεζεο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ιηαληθήο.
Αξλνχκελνο ηελ πξφζβαζε ζε νπζηψδε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο, ν πάξνρνο κε
δεζπφδνπζα ζέζε κπνξεί λα εδξαηψζεη ηελ ηζρχ ηνπ ηφζν ζηηο αγνξέο αλψηεξσλ, φζν θαη ζε
απηέο θαησηέξσλ, ζηαδίσλ. Μπνξεί λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ απφ ηελ αγνξά ρνλδξηθήο ζηε
δπλεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά ιηαληθήο, θαη κπνξεί επίζεο λα πξνζηαηεχζεη ηε δεζπφδνπζα
ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο απφ ελδερφκελε κειινληηθή είζνδν απφ εδξαησκέλνπο
αληαγσληζηέο ζηε ιηαληθή (ε νπνία αλαθέξεηαη νξηζκέλεο θνξέο σο «αληίζηξνθε ελνπνίεζε»
- "backward integration"). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο γηα ηελ θνηλσληθή
επεκεξία είλαη ζαθψο αξλεηηθά.
Οη θάζεηα ελνπνηεκέλνη θνηλνπνηεκέλνη πάξνρνη πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ
αγνξά κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε αγνξέο ιηαληθήο αξλνχκελνη λα
παξάζρνπλ πξφζβαζε ζε επθνιίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη ζε ππεξεζίεο
πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Οη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο είλαη
παξαδείγκαηα ηέηνησλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη εάλ δελ
παξερφηαλ ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ απφ έλα δεζπφδνλ δίθηπν, νη αγνξέο θαησηέξσλ ζηαδίσλ
ζα νδεγνχληαλ ζε κνλνπψιην.

6.2.2. Κάζεηε επέθηαζε κε άιια κέζα πιελ ηεο ηηκνιόγεζεο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ιφγσ επηβνιήο ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο, ν πάξνρνο κε ΗΑ
δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη δηαθξηηηθή ηηκνιφγεζε, ελδέρεηαη λα πξνβεί ζε άιιεο πξαθηηθέο
δηαθξηηηθήο

κεηαρείξηζεο.

πγθεθξηκέλα

ελδέρεηαη

λα

παξέρνληαη

ππεξεζίεο

ππφ
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επλντθφηεξνπο φξνπο ζην ιηαληθφ ηνπο άθξν ηνπ Οξγαληζκνχ κε ΗΑ, κε απνηέιεζκα νη
αληίζηνηρεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο λα ππνιείπνληαη ζε
πνηφηεηα. Παξάιιεια ε επηρείξεζε κε ΗΑ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ιφγσ ηεο
εδξαησκέλεο ηεο παξνπζίαο ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Διιείςεη ex ante ξχζκηζεο, δχλαηαη λα αλαθχςεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ (δηά
άιισλ κέζσλ πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο), ηα
νπνία έρνπλ σο αθνινχζσο:


Με παξνρή ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζε πειάηεο ρνλδξηθήο κε απηή πνπ
παξέρεηαη ζην δηθφ ηνπ δίθηπν.



Σαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, φπσο ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη έλαο
ελαιιαθηηθφο

πάξνρνο

γηα

λα

δηαζπλδεζεί,

ρξνλνβφξεο

δηαπξαγκαηεχζεηο

ζπκβάζεσλ ή παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο θαη πιεξνθνξηψλ κφλν κεηά
απφ ρξνλνβφξεο δηαπξαγκαηεχζεηο.


Δπηβνιή κε εχινγσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, φπσο ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, πηζηνιεπηηθνί
έιεγρνη, πεξηνξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ή επηηξεπφκελσλ ζεκείσλ
δηαζχλδεζεο θαη πξαθηηθέο κε εχινγεο ζχδεπμεο.



ρεδηαζκφο ζεκείσλ δηαζχλδεζεο θαη πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ ηνπνινγία δηθηχνπ
ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ
ηνπ, πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο δηαζχλδεζεο γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο.



Απαίηεζε λα ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαζπλδεδεκέλνη αληαγσληζηέο ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή
δηθηχνπ, θαη



Γηαθξηηηθή

ρξήζε

πιεξνθνξηψλ

πνπ

ιακβάλνληαη

φηαλ παξέρεηαη

ζε

έλα

λενεηζεξρφκελν δηαζχλδεζε, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε θαηέρνπζα ΗΑ λα ζηνρεχζεη
ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ (παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ην ζθνπφ
επαλαπξνζέιθπζεο πειαηψλ ή πξνθεηκέλνπ λα πσιήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πξντφλ).

6.2.3. Κάζεηε επέθηαζε κέζσ ηηκνιόγεζεο
Ζ επηβνιή παξνρήο πξφζβαζεο ζε πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο αληαγσληζηέο
είλαη ζπλήζσο έλα αλαπνηειεζκαηηθφ κέηξν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ παξνρήο απηήο (ηεο πξφζβαζεο). Ζ επέθηαζε ηζρχνο ζηελ αγνξά κε ηε
ρξέσζε ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ γηα ηελ επηβιεζείζα πξφζβαζε, νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
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ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ
ηδίσο ηα εμήο:


Τπεξβνιηθέο ηηκέο/ δηεπηδφηεζε: εάλ επηβαιιφηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ εθθίλεζεο

θιήζεσλ ή ηεξκαηηζκνχ ρσξίο λα ξπζκίδνληαη νη ηηκέο ηνπο, ν πάξνρνο κε ΗΑ είλαη πηζαλφ
λα φξηδε ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο. Πξάγκαηη, εάλ ν πάξνρνο κε ΗΑ ζεσξνχζε φηη δελ ζα
ππήξρε ξπζκηζηηθή αληίδξαζε, ζα ήηαλ πηζαλφ λα νξίζεη κηα ηηκή ηφζν πςειή, ψζηε
νπζηαζηηθά λα ζπληζηά άξλεζε παξνρήο.


Σηκνινγηαθέο Δηαθξίζεηο: Έλαο θάζεηα ελνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζηηο αγνξέο

εθθίλεζεο θιήζεσλ ή/ θαη ηεξκαηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε ηηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο
γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρξεψλνληαο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο απφ
απηέο πνπ εκκέζσο ρξεψλεη ζηνλ ίδην ή ην ζπγαηξηθφ απηνχ άθξν, γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο.
Απηφ ζα αχμαλε ζπγθξηηηθά ην θφζηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, γεγνλφο ην νπνίν ζα
δπζρέξαηλε ηνλ αληαγσληζκφ ζε ιηαληθέο αγνξέο θαησηέξσλ ζηαδίσλ.


Λεζηξηθή (επηζεηηθή) ηηκνιφγεζε: νη πάξνρνη κε ΗΑ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ

ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κε ζθνπφ λα απνθιείζνπλ ηελ είζνδν ησλ
αληαγσληζηψλ ηνπο ζηελ αγνξά ιηαληθήο. Μπνξεί λα ππάξρεη θίλεηξν επέθηαζεο ηζρχνο ζηηο
ιηαληθέο αγνξέο θαηψηεξσλ ζηαδίσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ή πεξηνξηζκνχ
αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ καθξνπξφζεζκα.


πκπίεζε πεξηζσξίνπ: πκπίεζε πεξηζσξίνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζηηο πεξηπηψζεηο

φπνπ κηα εηαηξεία κε ΗΑ ε νπνία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο έλα πξντφλ ην νπνίν είλαη αλαγθαίν
γηα ηελ παξνρή ελφο πξντφληνο ιηαληθήο, ην πσιεί ζε θάπνηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
θαησηέξσλ

ζηαδίσλ

θαη

ηαπηφρξνλα

παξέρεη

έλα

πξντφλ

θαησηέξσλ

ζηαδίσλ

αληαγσληδφκελε ηνπο ίδηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ αγνξά ιηαληθήο. πκπίεζε
πεξηζσξίνπ πθίζηαηαη φηαλ ην πεξηζψξην αλάκεζα ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαησηέξσλ
ζηαδίσλ ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ θαη ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ρνλδξηθήο είλαη ηφζν κηθξφ πνπ
απνδνηηθέο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θεξδνθφξεο. Ζ ζπκπίεζε
πεξηζσξίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, είηε νξίδνληαο ηελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
ππεξβνιηθά πςειά, είηε νξίδνληαο ηελ ηηκή ηεο ππεξεζίαο θαησηέξσλ ζηαδίσλ ππεξβνιηθά
ρακειά, είηε ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ έρεη απνηειέζεη κηα απφ ηηο
πην ζπλήζεηο κνξθέο πξαθηηθψλ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηάθνξα Κξάηε Μέιε
ηεο ΔΔ.
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6.3. Γηαζέζηκεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
Ζ EETT ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ θαη ην Άξζξν 8
(2) ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο, λα επηβάιεη ππνρξέσζε ή ππνρξεψζεηο ζε επηρεηξήζεηο κε ΗΑ.
Ζ ΔΔΣΣ έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη επαξθή πξφζβαζε, δηαζχλδεζε θαη
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ππεξεζηψλ κε ηελ επηθχιαμε νπνησλδήπνηε άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ
κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ νξίδνληαη σο πάξνρνη κε ΗΑ ζχκθσλα κε ηα
Άξζξα 9-13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε θαη ηα άξζξα 46 έσο 54 ηνπ Νφκνπ. Οη
ππνρξεψζεηο απηέο είλαη νη εμήο:


Τπνρξέσζε πξφζβαζεο ζε θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ (Άξζξν 12 Οδεγίαο
Πξφζβαζεο, άξζξν 51 Νφκνπ);



Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο (Άξζξν 9 Οδεγίαο Πξφζβαζεο, άξζξν 50 παξ. 1 (α) Νφκνπ),



Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο (Άξζξν 10 Οδεγίαο Πξφζβαζεο, άξζξν 50 παξ. 1 (β)
Νφκνπ),



Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ (Άξζξν 11 Οδεγίαο Πξφζβαζεο, άξζξν 50 παξ.
1 (γ) Νφκνπ), θαη



Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο (Άξζξν 13 Οδεγίαο Πξφζβαζεο,
άξζξν 52 Νφκνπ )

6.3.1. Τπνρξέσζε πξόζβαζεο ζε θαη ρξήζεο εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ
Σν Άξζξν 51 ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα πξφζβαζε ή ρξήζε εηδηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη
ζπλαθψλ ππνδνκψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεηήκαηα:



ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο πξφζβαζεο ζε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία ή /θαη επθνιίεο ηνπ
δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε κε ελεξγά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ
ή/θαη ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, ψζηε αλάκεζα ζε άιια, λα
είλαη εθηθηή ε επηινγή ή ε πξνεπηινγή θνξέα

ή/θαη ε κεηαπψιεζε ηεο

ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο,



ηελ θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ πξφζβαζε,



ηε κε αλάθιεζε ήδε ρνξεγεζείζαο πξφζβαζεο ζε επθνιίεο,
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ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο γηα κεηαπψιεζε απφ
ηξίηνπο,



ηελ παξνρή αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο
ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ή ησλ
ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ,



ηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο ή άιισλ κνξθψλ απφ θνηλνχ ρξήζεο ζπλαθψλ
επθνιηψλ,



ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

δηαηεξκαηηθψλ

ππεξεζηψλ

πνπ

παξέρνληαη

ζε

ρξήζηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επθνιηψλ γηα ππεξεζίεο επθπψλ δηθηχσλ ή πεξηαγσγήο
ζε θηλεηά δίθηπα, ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ή
παξφκνηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ·


ηε δηαζχλδεζε δηθηχσλ ή επθνιηψλ δηθηχνπ,



ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο ππεξεζίεο, φπσο ππεξεζία ηαπηνπνίεζεο,
εληνπηζκνχ ζέζεο θαη παξνπζίαο.

6.3.2. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Σν Άξζξν 50 παξ. 1 (α) ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα
ηελ Πξφζβαζε, ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο, βάζεη ησλ νπνίσλ:
α) απαηηείηαη απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε ΗΑ ε δεκνζίεπζε ζπγθεθξηκέλσλ
πιεξνθνξηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ
παξνρήο θαη ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε φξσλ πεξηνξηζκνχ ζηε
πξφζβαζε θαη/ή ζηε ρξήζε εθφζνλ επηηξέπνληαη νη ελ ιφγσ φξνη απφ ηα θξάηε κέιε
ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηκψλ.
β) ηδίσο, εάλ έλαο πάξνρνο κε ΗΑ ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα
επηβάιεη ζηνλ πάξνρν ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Πξφζβαζεο ή
δηαζχλδεζεο, ε νπνία (Πξνζθνξά), εθφζνλ ν ελ ιφγσ πάξνρνο ππέρεη ππνρξεψζεηο φζνλ
αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπν ππνδνκήο ρνλδξηθήο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ
ηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β. Ζ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο
αλαιπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα εμαλαγθάδνληαη λα
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πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αηηνχκελεο ππεξεζίεο. Ζ ελ
ιφγσ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ
πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ αλά ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη κηα πεξηγξαθή
ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ.

6.3.3. Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο
Σν Άξζξν 50 παξ. 1 (β) ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην 10 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε, ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο θαη νξίδεη φηη νη πάξνρνη κε ΗΑ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ
ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη δηαζθαιίδεη φηη νη πάξνρνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο
ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηηο παξερφκελεο γηα ηηο δηθέο
ηνπο ππεξεζίεο ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο ή ησλ εηαίξσλ ηνπο.

6.3.4. Τπνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ
Σν Άξζξν 50 παξ. 1 (γ) ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο
γηα ηελ Πξφζβαζε, ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ
παξφρνπ, ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαζχλδεζε δηθηχσλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.34 Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ππνρξεψζεη έλαλ θάζεηα ελνπνηεκέλν

34 χκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο επηεκβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο ππφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
(2005/698/ΔΚ), νη ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη ζε εθείλνπο ηνπο
παξφρνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο έρνληεο εκαληηθή Ηζρχ ζε κία «ζρεηηθή αγνξά» θαηφπηλ ηεο
δηαδηθαζίαο αλάιπζεο αγνξψλ, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ αθνξά
απνθιεηζηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο πνπ εμεηάδνληαη. Απηφ θαζίζηαηαη πξνθαλέο ζηελ εηζαγσγηθή
παξάγξαθν 5 ηεο ελ ιφγσ χζηαζεο ε νπνία αλαθέξεη ζρεηηθά: «Φνξείο εθκεηάιιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί φηη δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηζρχ, θαζψο θαη ζε
αληαγσληζηηθέο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ιάβεη απηφ ην ραξαθηεξηζκφ. Γηα λα εθηειεί ηα ξπζκηζηηθά ηεο
θαζήθνληα, ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αγνξέο φπνπ νη
θνξείο εθκεηάιιεπζεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή ηζρχ. Όηαλ έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε δηαρσξηζκνχ
ινγαξηαζκψλ ζε θνηλνπνηεκέλν θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αγνξέο, ε
επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ελδερνκέλσο λα θαιχπηεη αγνξέο φπνπ ν θνξέαο
εθκεηάιιεπζεο δελ έρεη ζεκαληηθή ηζρχ, π.ρ. ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ.»
Ζ πην πάλσ ζέζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνζζείζα κε ζπλέπεηα δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο Δπξσπαηθήο
Δπηηξνπήο θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζχκθσλα κε ην «Άξζξν 7», ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 11 ηεο
Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε (ην νπνίν αλαθέξεη ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο «ζε ζρέζε κε ηε δηαζχλδεζε
θαη ηελ πξφζβαζε» κε γεληθνχο φξνπο, θαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ην νπνίν κέηξν εκθαλψο επεθηείλεηαη απφ θνηλνχ ζηηο ξπζκηδφκελεο θαη κε
ξπζκηδφκελεο αγνξέο), θαζψο θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζε «δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ ή δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ππεξεζίεο

81

82

πάξνρν λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηηκνινγήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη λα απνθεχγεηαη
ελδερφκελε άδηθε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε
δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ε ΔΔΣΣ κπνξεί
λα επηβάιεη ζε παξφρνπο κε ΗΑ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ησλ
ινγηζηηθψλ αξρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα έζνδα απφ ηξίηα κέξε.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα
δεκνζηεχεη ηέηνηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην
λφκν (ηδίσο ηήξεζε δηαηάμεσλ πεξί επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ).

6.3.5. Έιεγρνο ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζε
Σν Άξζξν 52 ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο θαη θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α. Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιεη ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ θαη
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ ηχπσλ
δηαζχλδεζεο θαη/ή πξφζβαζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζεκαίλεη φηη έλαο πάξνρνο κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο ηηκέο ζε
ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ή λα ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο.
β. Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ επέλδπζε, κεηαμχ άιισλ, ζηα δίθηπα λεψηεξεο γελεάο,
ηελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ επέλδπζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ
εθζέζεσλ, ρσξίο λα θαζνξίδεη ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ζεκαληηθήο ηζρχνο ζε ζρεηηθή αγνξά).
Πξφζζεηε ππνζηήξημε ππάξρεη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ην
Δπξσπατθφ θνηνλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Άξζξν 14(3)
ηεο ηζρχνπζαο Οδεγίαο Πιαίζην αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: «Εάλ επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή
ηζρχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά (πξψηε αγνξά), είλαη δπλαηφλ λα νξηζηεί σο έρνπζα ζεκαληηθή ηζρχ θαη ζε
κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηήλ αγνξά (δεχηεξε αγνξά), εάλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ζηε πξψηε αγνξά ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο αγνξάο, κε
απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηφλ λα
ιεθζνχλ ζηε δεχηεξε αγνξά επαλνξζσηηθά κέηξα κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9, 10, 11 θαη 13 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΕΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε) θαη, εάλ ηα ελ
ιφγσ κέηξα απνδεηρζνχλ αλεπαξθή, είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ επαλνξζσηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 17 ηεο νδεγίαο 2002/22/ΕΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία).»
Δπηπξφζζεηα ην αλαζεσξεκέλν Άξζξν 13(1) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε πξνβιέπεη ζαθψο ηε ρξήζε
ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιφγεζεο σο κέηξν γηα ηνλ έιεγρν πεξηπηψζεσλ «ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ», θαη
ζπλεπψο εκπιέθεη απφ θνηλνχ ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο αγνξέο.
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λα επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο έρσλ ΗΑ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή απφδνζεο
επί ηνπ επαξθνχο επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο θηλδχλνπο

πνπ

ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ πιάλν δηθηχνπ.
γ. Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα δηαζθαιίδεη φηη ν κεραληζκφο αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ή ε
επηβαιιφκελε κεζνδνινγία ηηκνιφγεζεο πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηνλ βηψζηκν
αληαγσληζκφ, θαη κεγηζηνπνηεί ην φθεινο γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
δ. Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ έλαλ πάξνρν λα αηηηνινγεί πιήξσο ηηο ηηκέο
πνπ επηβάιιεη θαη λα δχλαηαη λα απαηηεί πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ.
ε. ε πεξίπησζε ππνρξέσζεο θαζνξηζκνχ ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο, ηνλ θαλφλα φηη ν
πάξνρνο πνπ έρεη νξηζζεί σο θαηέρσλ ΗΑ θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ηα ηέιε
ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ θφζηνπο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ελφο εχινγνπ ζπληειεζηή
απφδνζεο ηεο επέλδπζεο.
ζη. Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα εμαζθαιίζεη φηη φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
θνζηνιφγεζεο επηβάιιεηαη, πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ
ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, ηνπ νπνίνπ ε θαηαιιειφηεηα ζα επηβεβαηψλεηαη θαη ζα
δεκνζηεχεηαη ζε εηήζηα βάζε δήισζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε.
δ. Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα εμαζθαιίζεη φηη ε ζπκκφξθσζε κε ην ζχζηεκα
θνζηνιφγεζεο ειέγρεηαη απφ αξκφδην αλεμάξηεην θνξέα θαη φηη δεκνζηεχεηαη ζε εηήζηα βάζε
δήισζε ζρεηηθά κε ηε ελ ιφγσ ζπκκφξθσζε.
Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ή, ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ππνρξεψζεηο εθηφο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Οδεγία γηα ηελ
Πξφζβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.35
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
απνηπρίαο ηεο αγνξάο πνπ έρεη εληνπηζζεί, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο
ζηφρνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηα Άξζξα 8 (2), (3) θαη (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (ηελ πξνψζεζε
ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ). Απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη
απφ ηελ ΔΔΣΣ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληαγσληζκνχ πνπ έρεη
εληνπηζηεί, θαη πξέπεη λα είλαη αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ελ φςεη ησλ ζηφρσλ πνπ
νξίδνληαη ζην Άξζξν 8 (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.

35 Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε, Άξζξν 8(3).
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6.4. ύζηαζε 2009/396/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ ζε ζηαζεξά θαη
θηλεηά δίθηπα
Ζ χζηαζε (2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ παξέρεη ηηο βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ
ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ. χκθσλα κε ηε χζηαζε, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αζπκκεηξίεο
ζηα επίπεδα ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, ηφζν ζε
εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ππφ ξχζκηζε θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζχγθιηζε ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν απνηειεί ηνλ βαζηθφ
ζηφρν ηεο χζηαζεο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, ε χζηαζε δίλεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηηο ΔΡΑ. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο χζηαζεο
είλαη νη εμήο:


Καηά ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, ζηνπο θνξείο
εθκεηάιιεπζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο (ΔΡΑ) σο
δηαζέηνληεο ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ,
νη ΔΡΑ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηέιε ηεξκαηηζκνχ κε βάζε ηηο δαπάλεο ελφο
απνδνηηθνχ θνξέα εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζρεηηθή κέζνδνο θφζηνπο πνπ ζα πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη είλαη ε απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε (bottom-up approach) κε
κνληέια θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ επαπμεηηθνχ νξηαθνχ θφζηνπο (pure-LRIC).



Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη φηη νη ξπζκηδφκελεο ηηκέο ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ζα είλαη ζπκκεηξηθέο, ελψ ην κνληέιν ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζε απνδνηηθέο ηερλνινγίεο, δηαζέζηκεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ην κνληέιν.



Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ επαπμεηηθνχ θφζηνπο ζπλεπάγεηαη φηη θαηά
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο νη ΔΡΑ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ
παξέρεη ην πιήξεο θάζκα ησλ ππεξεζηψλ θαη ην ζπλνιηθφ καθξνπξφζεζκν θφζηνο
ηνπ ελ ιφγσ θνξέα ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ζε ηξίηνπο ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ρνλδξηθήο (avoidable cost). Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ν
ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ/επαπμεηηθνχ θφζηνπο ηεο
παξνρήο ζε ηξίηνπο ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο.
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Καζψο ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξνο
ηεξκαηηζκφ θίλεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ θίλεζε (δειαδή κε φιν ην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θφζηνο πνπ κεγεζχλεηαη κε
ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θίλεζεο) θαη ησλ δαπαλψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θίλεζε (δειαδή κε φιν ην θφζηνο πνπ δελ κεγεζχλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ
ηεο θίλεζεο), έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο. Όπσο είλαη
ινγηθφ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο, ελψ νη δαπάλεο πνπ δελ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε απνθιείνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε. Δλ ζπλερεία,
απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε, κφλν νη δαπάλεο νη νπνίεο ζα
απνθεχγνληαλ ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ
ρνλδξηθήο ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν

δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ζηξέβισζεο ηνπ

αληαγσληζκνχ κέζσ δηαηήξεζεο πςειψλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Γειαδή, ε ξχζκηζε
εμαηξεί νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο, θνηλφ ή κεκνλσκέλν, ην νπνίν δελ αθνξά ζηελ
ππεξεζία παξνρήο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ


Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απνδνηηθή θιίκαθα κεγέζνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο,
πξέπεη νη ΔΡΑ λα ιάβνπλ ππφςε φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δχλαηαη λα
δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο δίθηπα ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαδξνκέο πςειήο ππθλφηεηαο θαη ελδερνκέλσο λα κηζζψζνπλ
ζρεηηθή ρσξεηηθφηεηα απφ ην δίθηπν ησλ θαηεζηεκέλσλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο.
Δπνκέλσο, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εληαίαο απνδνηηθήο θιίκαθαο γηα ην ππφδεηγκα
θνξέα εθκεηάιιεπζεο νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε
πξνψζεζεο απνηειεζκαηηθήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη,
ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κηθξφηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ κε ρακειφ κνλαδηαίν θφζηνο. Δπηπιένλ, νη
κηθξφηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο ησλ κεγαιχηεξσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξχηεξεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αγνξάδνπλ ρσξεηηθφηεηα ρνλδξηθήο
αληί λα παξέρνπλ νη ίδηνη ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ.



Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο απφ ηηο ΔΡΑ. Ζ χζηαζε αλαθέξεη σο παξάδεηγκα
απφθιηζεο ηελ πεξίπησζε φπνπ νη ΔΡΑ δελ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ
εγθαίξσο ην ζπληζηψκελν κνληέιν (θπξίσο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ), κε
απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ΔΡΑ λα εθαξκφζνπλ κηα ελαιιαθηηθή
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κέζνδν πνπ ηεθκεξησκέλα ζα παξέρεη

απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε ηελ παξνχζα

χζηαζε θαη απνδνηηθά ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.


Απφθιηζε κπνξεί λα ππάξμεη θαη φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο
απνδνηηθήο θιίκαθαο κεγέζνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα
ΔΡΑ κπνξεί λα απνδείμεη φηη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ
θξάηνπο-κέινπο ζα ζπλεπαγφηαλ δηαθνξεηηθή ειάρηζηε απνδνηηθή θιίκαθα.

6.5. Πξνβιήκαηα Αληαγσληζκνύ ζηηο αγνξέο δηαζύλδεζεο
Ζ εηαηξεία HELLAS ONLINE ππέβαιιε ην κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 21943/11-06-2012 αίηεκα
επίιπζεο δηαθνξάο, κε ην νπνίν αηηήζεθε ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο πνπ αλέθπςε κεηαμχ
απηήο θαη ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.», αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο
ησλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο
Γηαζχλδεζεο (Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 612/011/14-07-2011, ΦΔΚ 1758/Β/3-08-2011).
H EETT, κε ηελ απφθαζή ηεο ΑΠ 695/59/27-6-2013, έθξηλε φηη είλαη εχινγν θαη αλαινγηθφ λα
ρξεψλεη ε εηαηξεία HELLAS ONLINE ηελ ΟΣΔ Α.Δ. γηα ηηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο πνπ
παξέρεη ε ίδηα ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ, αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο ζε ζρέζε κε
ηα θφζηε πνπ ρξεψλεη ν ΟΣΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο
ΔΔΣΣ, ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο πνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα εθαξκφδεη ζρεηηθά κε
ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ηεο HELLAS ONLINE αθνινπζεί,
απφ 1/12/2012, ηνλ παξαθάησ αιγφξηζκν:
Πνζνζηφ Έθπησζεο = 1 – (Αξηζκφο Εεχμεσλ επζχλεο HOL – Αξηζκφο Εεχμεσλ επζχλεο
OTE)/ πλνιηθφ αξηζκφ Εεχμεσλ *100%, εθφζνλ Αξηζκφο Εεχμεσλ επζχλεο HOL > Αξηζκφο
Εεχμεσλ επζχλεο OTE
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηέινο ζχλδεζεο πφξηαο θαη ηέινο
ζχλδεζεο δηαζχλδεζεο, γηα ηηο δεχμεηο δηαζχλδεζεο νη νπνίεο απνηεινχλ επζχλε ηεο
HELLAS ONLINE. Σέινο, νθείιεη λα θαηαβάιεη θαη ην θφζηνο κεηάδνζεο γηα ηηο δεχμεηο
δηαζχλδεζεο πνπ είλαη επζχλε ηεο HOL θαη γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία HOL έρεη πινπνηήζεη ην
θχθισκα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, κέρξη ην ΦΤΠ ηεο ΟΣΔ Α.Δ.
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6.6. Τθηζηάκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο βάζεη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ
ππ’ αξηζκ. 573/017/22.07.2010 (2νο γύξνο αλάιπζεο)
Με ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππ‘ αξηζκ. 573/017/22.07.201036 ζρεηηθά κε ηνλ «Οξηζκφ
αγνξψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε, ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε,
ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο Επηρεηξήζεσλ
κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο γχξνο αλάιπζεο)», ε
ΔΔΣΣ φξηζε ηηο εμήο αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ:
−

Μηα ρνλδξηθή αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.

−

Γηαθξηηέο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ήηνη κηα
αγνξά ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ, θαη δηαθξηηέο ρνλδξηθέο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, αλά
δίθηπν θάζε εηαηξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα I ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο.

−

Μηα ρνλδξηθή αγνξά δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ
δίθηπν.

Γεδνκέλνπ φηη ε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ
δίθηπν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ηεο Νέαο χζηαζεο ρεηηθψλ Αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ
εθάξκνζε ην ηεζη ησλ 3 θξηηεξίσλ θαη ζπκπέξαλε φηη, ιφγσ ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ
Διιάδα, ε αλσηέξσ αγνξά πιεξνί ζσξεπηηθά θαη ηα ηξία θξηηήξηα. πλεπψο ε ΔΔΣΣ
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρνλδξηθή αγνξά (εζληθήο) δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην
ηειεθσληθφ δίθηπν έπξεπε λα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζε ex−ante ξχζκηζε.
ε ζπλέρεηα, θαηφπηλ αλάιπζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ΔΔΣΣ ζπκπέξαλε φηη νη
νξηζζείζεο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη φξηζε
ηνλ ΟΣΔ σο επηρείξεζε κε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ
δηθηχσλ γηα :
(α) ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή
ζέζε,
(β) ηηο δηαβηβαζηηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρνληαη ζε
ζηαζεξή ζέζε θαη
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γ) ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπ
πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.
Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ θαζφξηζε ηνπο εμήο παξφρνπο σο έρνληεο ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην αληίζηνηρν δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπο ζε ζηαζεξή ζέζε:


ΑΛΓΟΝΔΣ ΑΔ



COSMOLINE



COSMOTE ΑΔ



CYTA ΔΛΛΑ



FORTHNET ΑΔ



HELLAS ONLINE



ΝΔΣ ΟΝΔ ΑΔ



ON TELECOMS ΑΔ



VIVODI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.



VOICENET



VODAFONE−PANAFON



WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔΒΔ

6.6.1. Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ ΟΣΔ
Με ηελ Απφθαζε ηεο ππ‘ αξηζκ. 573/017/22.07.201037, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ηε δηαηήξεζε ησλ
θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ, δπλάκεη ηνπ πξψηνπ γχξνπ
αλάιπζεο ησλ ελ ιφγσ ζρεηηθψλ αγνξψλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 406/034/11.10.2006 – ΦΔΚ
1669/B/14.11.2006), δει.:


Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ, γηα ηηο αγνξέο
εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε
αλαιχεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ,
ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο, θαζψο θαη ζε
ππνρξέσζε

παξνρήο

ζπλαθψλ

επθνιηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ζπλεγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ζπλάπηεη πκθσλίεο Δπηπέδνπ
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Τπεξεζηψλ (―Βasic Service Level Agreements‖ (εθεμήο SLAs)) γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο
δηαζχλδεζεο θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη
θαιφπηζηα θάζε εχινγν αίηεκα γηα ηελ παξνρή SLAs «πέξαλ ηνπ Βαζηθνχ»
(Advanced SLAs).


Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο (κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο) γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο,
ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ν ΟΣΔ
νθείιεη λα παξέρεη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο, ζπλαθείο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο,
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα πνπ παξέρεη θαη ζηηο δηθέο ηνπ
ππεξεζίεο ή ζε απηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λα κε
δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ ρνλδξηθψλ πειαηψλ ηνπ.



Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο
θιήζεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

δεκνζίεπζεο

Πξνζθνξάο

Αλαθνξάο

Γηαζχλδεζεο. Ζ ΔΔΣΣ, κε ηελ ΑΠ 612/011/14-7-201138 , ελέθξηλε ηελ ππνβιεζείζα
απφ ηνλ ΟΣΔ Πξνζθνξά Αλαθνξά Γηαζχλδεζεο 2011, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ
573/017/22.07.2010 (ΦΔΚ 1353/Β/01.9.2010).


Τπνρξέσζε

ειέγρνπ

ηηκψλ

θαη

θνζηνιφγεζεο

ησλ

ππεξεζηψλ

εθθίλεζεο,

ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ. πγθεθξηκέλα ν
ΟΣΔ έρεη ππνρξέσζε παξνρήο θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο,
δηαβίβαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ θαη γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζεκαηνδνζία, νη
πφξηεο δηαζχλδεζεο θαη ε Δπηινγή θαη Πξνεπηινγή Φνξέα, βάζεη ηεο Μεζνδνινγίαο
Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε εθηίκεζε θφζηνπο βάζεη ηνπ
ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/CC) πνπ πξνθχπηεη απφ έλα κνληέιν top down, θαζψο θαη
ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο ζε θνζηνζηξεθείο ηηκέο πνπ ζα
ππνινγίδνληαη κε βάζε LRAIC bottom−up κνληέια ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ
OTE θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ.


Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ
θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ .

6.6.2. Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ελαιιαθηηθνύο
ηηο εηαηξείεο ΑΛΓΟΝΔΣ ΑΔ, COSMOLINE, COSMOTE ΑΔ, CYTA ΔΛΛΑ , FORTHNET ΑΔ,

38 ΦΔΚ 1758/B/3.08.2011

89

90

HELLAS ON LINE, ΝΔΣ ΟΝΔ ΑΔ, ON TELECOMS ΑΔ, VIVODI ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.,
VOICENET, VODAFONE−PANAFON θαη WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔΒΔ
επηβιήζεθαλ νη εμήο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο:


Τπνρξέσζε ρνλδξηθήο παξνρήο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε άιινπο παξφρνπο δηθηχσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ππνζηήξημε
πιεξνθνξηθήο ζε άιινπο παξφρνπο δεκφζησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ. Τπνρξέσζε
ακεξνιεςίαο (κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο). πγθεθξηκέλα νη πάξνρνη έρνπλ
ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ φκνηνπο φξνπο, ζε φκνηεο πεξηπηψζεηο, ζε φινπο ηνπο
παξφρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ γηα θιήζεηο ζε
ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηνχο
ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα.



Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο, ππν ηελ νπνία νθείινπλ:
o

Να παξέρνπλ άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
νηθνλνκηθψλ

πιεξνθνξηψλ,

αλαθνξηθά

κε

ηελ

δηαζχλδεζε,

θαηφπηλ

αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο ηεο, θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην
επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ.
o

Να δεκνζηεχνπλ ζην δηθηπαθφ ηνπο ηφπν ην αξηζκνδνηηθφ ηνπο θάζκα θαη ηηο
ρνλδξηθέο ρξεψζεηο ηεξκαηηζκνχ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα
επηθαηξνπνηνχληαη, ην αξγφηεξν ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηηκψλ.

o

Να

δεκνζηεχνπλ θαη λα θνηλνπνηνχλ ζε θάζε δηαζπλδεδεκέλν κε απηνχο

πάξνρν θαη ζηελ ΔΔΣΣ ηηο πξνηεηλφκελεο ρξεψζεηο γηα ηελ δηαζχλδεζε,
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, θαζψο θαη ππνρξέσζε
δεκνζίεπζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ησλ ρνλδξηθψλ ρξεψζεσλ ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπφ ηνπο.


Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηνλ ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, ε νπνία
αθνξά ζηελ επηβνιή κηαο αλψηαηεο ηηκήο ηεξκαηηζκνχ γηα θιήζεηο πξνο ηειηθνχο
ρξήζηεο (ηηκή νξνθήο), ε νπνία γηα θάζε έηνο ζα ηζνχηαη κε ην κεζνζηαζκηθφ ηέινο
απινχ ηεξκαηηζκνχ (single termination) ηνπ ΟΣΔ, φπσο απηφ εθάζηνηε νξίδεηαη,
δπλάκεη ηεο Απφθαζεο ηνπ Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΟΣΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.



Πεξαηηέξσ, ζηνπο παξφρνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο επηβιήζεθε
ε ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΔΣΣ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο, φια ηα ζρεηηθά
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ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ bottom−up κνληέινπ γηα ηα
ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξήο, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηε Ρχζκηζε ησλ Σειψλ Σεξκαηηζκνχ ηαζεξήο θαη Κηλεηήο ζηελ ΔΔ.

6.7. Πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ΟΣΔ
Γεδνκέλεο ηεο δηαπίζησζεο ΗΑ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ρνλδξηθνχ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα επηβάιεη ππνρξεψζεηο
πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη πάξνρνη κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ θαηάιιεια κε ην δίθηπφ ηνπ. Ζ
εμέηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηηο θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεηαη
θαησηέξσ αθνξά ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:


Πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ.



Γηαθάλεηαο.



Ακεξνιεςίαο.



Διέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο.



Λνγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.

6.7.1. Η ππνρξέσζε πξόζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ
θαη ζπλαθώλ επθνιηώλ
χκθσλα κε ην Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο 2002/19/EK γηα ηελ Πξφζβαζε, φπσο ηζρχεη, ε ΔΔΣΣ
κπνξεί λα επηβάιεη ζηνπο παξφρνπο κε ΗΑ ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο
εηδηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ζπλαθνχο ππνδνκήο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ
ζεσξεί φηη ε άξλεζε πξφζβαζεο ή ε επηβνιή φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ κε παξφκνην
απνηέιεζκα, ζα νδεγνχζε ζηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο
ζε επίπεδν ιηαληθήο ή ζα έβιαπηε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
απνπζία ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ, δελ ζα
δηαζθαιίδεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηθηχσλ, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηελ νινθιήξσζε
θιήζεσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ. Δπηπξφζζεηα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ
ηελ αλάιπζε (Κεθάιαην 5), δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
λα αλαπαξάγνπλ ην ηνπηθφ δίθηπν πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ, ην νπνίν ζα απαηηείην πξνθεηκέλνπ
λα παξέρνπλ αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο (πιήξνπο γεσγξαθηθήο θάιπςεο).
Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη νη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο δηαθάλεηαο, κε-δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο ή ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ δελ επαξθνχλ, είηε απφ κφλεο ηνπο, είηε
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ζπλδπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο
ζηηο αγνξέο ιηαληθήο, απαηηείηαη θάπνηα άιιε πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθή ξχζκηζε. Δηδηθφηεξα,
ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ζπλεπψο λα δηαηεξεζνχλ νη ήδε επηβιεζείζεο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο
γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θάησζη:
1. Να παξέρεη ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ. Οη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο εθθίλεζεο
ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:


Δθθίλεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο ΔΦ/ΠΦ λα παξέρνπλ απηέο ηηο θιήζεηο.



Δθθίλεζε θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ
φηαλ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο θιήζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα ηεξκαηίδνπλ
ηηο θιήζεηο απηέο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην δίθηπφ
ηνπο39.

2. Να παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ.
3. Να κελ αλαθαιεί ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ πνπ ήδε
παξέρεη.
4. Να παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπλαθείο επθνιίεο40, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζπλεγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε
ζηηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο. Μέζσ ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, ν λένο πάξνρνο
δχλαηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζπλδέζεη ην δίθηπφ ηνπ κε απηφ ηνπ ΟΣΔ, ρξεζηκνπνηψληαο ίδηα κέζα. Ζ
ππνρξέσζε ζπλεγθαηάζηαζεο ζα πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο, θπζηθή
ζπλεγθαηάζηαζε, απνκαθξπζκέλε θαη εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, νη νπνίεο
θξίλνληαη θαηάιιειεο, θαηά πεξίπησζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο φισλ ησλ
πξνζθεξφκελσλ επηινγψλ ζπλεγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηα
πιαίζηα ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Τπεξεζηψλ Γηαζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ην

39 Δηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εθθίλεζεο θιήζεσλ πεξηιακβάλεη ηε ρνλδξηθή παξνρή εθθίλεζεο
θιήζεσλ γηα ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη πεξηνξηζκφο
απφ ην Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο (ΔΑ) ή ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Αξηζκνδνηηθψλ
πφξσλ ηνπ ΔΑ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ψζηε ε αλψηαηε ιηαληθή ρξέσζε λα κελ είλαη πςειφηεξε απφ ηε
ρξέσζε γηα θιήζε ζε γεσγξαθηθφ αξηζκφ εληφο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (ρξέσζε αζηηθήο θιήζεο) ή
λα παξέρνληαη αηειψο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θιήζεηο αηεινχο ρξέσζεο, θιήζεηο κεξηδφκελεο ρξέσζεο,
θιήζεηο ζε αξηζκνχο ηεο ζεηξάο 807, θιήζεηο πξνο ζχληνκνπο θσδηθνχο ησλ ζεηξψλ 10 θαη 11 (πιελ ηεο
118 θαη 116) θαζψο θαη ησλ ζεηξψλ 181-183.
40 Ζ Οδεγία Πιαίζην, νξίδεη ηηο ‗ζπλαθείο επθνιίεο‘ σο ‗ηηο επθνιίεο εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα δίθηπν
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη/ή ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη επηηξέπνπλ ή/θαη ππνζηεξίδνπλ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζίαο‘
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άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε, σο ηζρχεη. Δπίζεο ν ΟΣΔ ζα πξέπεη
λα παξέρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζεκαηνδνζίαο θαη ζε ππεξεζίεο δεχμεσλ
δηαζχλδεζεο (πνξηψλ δηαζχλδεζεο).
5. Να παξέρεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο αλνηθηή πξφζβαζε ζε ηερληθέο
δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή εηθνληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ.
Δπηπξφζζεηα, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη δίθαηνο
αληαγσληζκφο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
6. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη σο άλσ ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε
φξνπο ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα. ην πιαίζην απηφ,
επηβάιιεηαη ε χπαξμε πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (Service Level
Agreements (SLAs)) θαη κάιηζηα γηα φια ηα πξντφληα, θαη γηα φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο φπσο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ε πκθσλία Δπηπέδνπ
Τπεξεζίαο (SLA), ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο
ξήηξεο θαη φξνη αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ νη νπνίεο θαη ζα
ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ κεξψλ κε απηά. Ζ βαζηθή/
ειάρηζηε πνηφηεηα ησλ παξακέηξσλ ππεξεζηψλ (Βαζηθφ Δπίπεδν πκθσληψλ
Τπεξεζηψλ (Βαζηθφ SLA)), θαζψο θαη νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο ξήηξεο ή φξνη
αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Βαζηθνχ SLA, ζα πξέπεη λα
απνηεινχλ κέξνο ηεο βαζηθήο ιίζηαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ζρεηηθήο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο πνπ ζα δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο Πξφζβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ SLA, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
δηαηεξεζεί ε επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ηεο ππνρξέσζεο λα δεκνζηνπνηεί δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο (βιέπε επίζεο θαησηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε
‗δηαθάλεηαο‘). Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή
πίζηε φια ηα εχινγα αηηήκαηα αλαθνξηθά κε SLAs πέξαλ ηνπ βαζηθνχ.
Ζ δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ κπνξεί λα πινπνηείηαη είηε κε ηερλνινγία
TDM, είηε κε ηερλνινγία IP. πλεπψο, θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηερλνινγηθήο
νπδεηεξφηεηαο, φιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε, αλεμαξηήησο ηεο
ηερλνινγίαο κε ηελ νπνία πινπνηείηαη.
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Αλ θαη ην ζεκείν νξηνζέηεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ TDM δηθηχνπ, γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ
εθθίλεζε νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζην επίπεδν ηνπ ζεκεξηλνχ θφκβνπ απιήο δηαβίβαζεο, νη
πάξνρνη δχλαληαη λα αηηνχληαη ηηο αλσηέξσ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ,
ζε επίπεδν ηνπηθνχ θφκβνπ θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο
πξφζβαζεο λα επηβιεζνχλ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ πνπ παξέρνληαη
ζε ηνπηθφ θέληξν ηνπ ΟΣΔ.
Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ησλ θάησζη ππνρξεψζεσλ:
(α) Να κελ ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο αζηηθά θέληξα (ΑΚ), ρσξίο λα ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) έηε λσξίηεξα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη ηελ ΔΔΣΣ.
(β) Να ελεκεξψλεη αλαιπηηθά ηελ ΔΔΣΣ θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ηνπιάρηζηνλ
ελλέα (9) κήλεο λσξίηεξα απφ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζην δίθηπν δηαζχλδεζεο.
Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο, δελ επαξθεί αθεαπηήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αζηνρίαο/ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.

6.7.2. Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
χκθσλα κε ην Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη, φπνπ ην ζεσξεί
θαηάιιειν, λα επηβάιεη ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπο νπνίνπο ε ΔΔΣΣ επηδηψθεη λα απνηξέςεη
κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ ππαξρνπζψλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο:
(i)

πεξηπηψζεηο φπνπ ν πάξνρνο κε ΗΑ δηαθξίλεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη

(ii)

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν πάξνρνο κε ΗΑ πξνβαίλεη ζε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
ιηαληθψλ ηνπ ππεξεζηψλ (ή απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ), θαη απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ πνπ ηνλ αληαγσλίδνληαη ζηελ αγνξά ιηαληθήο.

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε κφλε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ε νπνία κπνξεί λα ζηνρεχζεη άκεζα ηα
παξαπάλσ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, δειαδή λα δηαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ δελ θάλεη
δηαθξίζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, φζν θαη πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ ηνπ
άθξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ
επηρεηξήζεσλ), είλαη ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνζδηνξίδεη θαησηέξσ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα ηνλ ΟΣΔ, σο πάξνρν κε ΗΑ, ζηηο
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αγνξέο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα:


Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο ζηηο
άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο θαη νη
πιεξνθνξίεο ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ δηαζχλδεζε πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη επί ηε
βάζεη πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο, νη νπνίεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο
πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ
ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ). Οπνηαδήπνηε εμαίξεζε απφ ηελ αξρή απηή
ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία (δει. ην βάξνο απφδεημεο ελαπφθεηηαη
ζηνλ ΟΣΔ ψζηε θάζε ηπρφλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ηνπ λα βαζίδεηαη ζε
αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, (θνζηνινγηθά) απνδεδεηγκέλνπο).



Καηά ηελ παξνρή
παξαηεξνχληαη

νπνησλδήπνηε

αδηθαηνιφγεηεο

ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο δελ πξέπεη

θαζπζηεξήζεηο,

νχηε

ζπλδπαζηηθέο

λα

ππεξεζίεο

(νκαδνπνηεκέλεο ππεξεζίεο) ή δηεπθνιχλζεηο εθηφο θαη εάλ απηέο δηθαηνινγνχληαη επί
ηε βάζεη ηερληθψλ ιφγσλ, θαη φρη κε εχινγνη φξνη ζπκβάζεσλ.


Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
δηαζχλδεζεο, ζε θάπνηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
ΟΣΔ ή ην ιηαληθφ ηνπ άθξν θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξέρεηαη πξνο ην
ζθνπφ απηφ έγγξαθε ξεηή δέζκεπζε.

Δπεηδή ε ηηκνιφγεζε κηαο ππεξεζίαο δηαζχλδεζεο είλαη δπλεηηθά πξνβιεκαηηθή (π.ρ. κπνξεί
λα νδεγεί ζε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε ή ζε ζπκπίεζε ηηκψλ) θαη κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ
ΟΣΔ λα απνθηήζεη έλα αζέκηην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ, ε πξνηεηλφκελε
απφ ηελ ΔΔΣΣ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο επηβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ λα απνδεηθλχεη φηη νη
παξαθξαηήζεηο (retentions) ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ηνλ
ηεξκαηηζκφ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο
παξέρεη ή ιακβάλεη. Δηδηθφηεξα νη ρξεψζεηο ρνλδξηθήο γηα ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ θαη γηα ηνλ
ηεξκαηηζκφ δελ πξέπεη λα δηαθέξνπλ κε βάζε ην εάλ παξαθξαηψληαη απφ ηνλ ΟΣΔ (απφ ηα
έζνδα ιηαληθήο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ) ή εάλ ρξεψλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ ηέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο δχλαληαη λα
δηθαηνινγνχληαη απφ αληηθεηκεληθέο δηαθνξέο ζηα θφζηε.
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6.7.3. Η ππνρξέσζε δηαθάλεηαο
Οη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα, ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζή, ζα
εθαξκνζζνχλ ζηηο δχν αγνξέο δηαζχλδεζεο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ θαζνξίζζεθε σο έρσλ ΗΑ.
Δθηφο απφ εμαζθάιηζε πιήξνπο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ αληαγσληζηψλ ελφο
παξφρνπ κε ΗΑ, ε επηβνιή ηεο ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηνρεχεη επίζεο
ζην λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηπρφλ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ πάξνρν κε
ΗΑ.
Πξάγκαηη, ε ΔΔΣΣ είλαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ηεο
δηαθάλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο. Ζ
ππνρξέσζε δηαθάλεηαο επηηξέπεη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ηηκψλ λα είλαη
δηαθαλήο θαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη εζσηεξηθέο
ηηκέο κεηαθνξάο. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε βνεζάεη ζεκαληηθά ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηνλ έιεγρν
ζπκκφξθσζεο, φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηηο ρνλδξηθέο
αγνξέο δηαζχλδεζεο. Βνεζάεη επίζεο ζην λα δηαπηζησζεί ηπρφλ ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε,
νξηζκέλεο κνξθέο ηηκνινγηαθήο δηάθξηζεο θαζψο θαη πηζαλέο πξαθηηθέο ζπκπίεζεο
πεξηζσξίνπ.
Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ νθέιε
ζηελ αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο:


Δκπνδίδεη δπλεηηθέο αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο απφ παξφρνπο κε ΗΑ, θαζψο
επηηξέπεη ζηελ ΔΔΣΣ θαη ζηελ αγνξά λα παξαθνινπζεί ελεξγά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παξφρσλ απηψλ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο απνηειεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο
ησλ ηηκψλ ή/θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ παξνρήο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο

εθθίλεζεο

θαη

ηεξκαηηζκνχ

θιήζεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζηηο ελ ιφγσ ρξεψζεηο ή/θαη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξηλ
ηελ πινπνίεζή ηνπο.


Γηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα γηα αγνξαζηέο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνχ

θιήζεσλ,

δηακέζνπ

ηεο

επηβνιήο

ππνρξέσζεο

πξνεγνχκελεο

εηδνπνίεζεο ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηηο ρξεψζεηο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν γηα
ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ, σο αληίδξαζε ζε αιιαγέο ηειψλ ζην επίπεδν
ρνλδξηθήο.
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Δπηηαρχλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο δηαθσλίεο δηακέζνπ ηεο
δηαζθάιηζεο ζηνπο παξφρνπο φηη, νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν
κε ΗΑ ρσξίο δηαθξίζεηο.41

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη εχινγν θαη αλαινγηθφ λα ππνρξεψζεη ηνλ ΟΣΔ, φπσο ζπλερίζεη λα
δεκνζηεχεη Πξνζθνξά Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο (ΠΑΓ). Ο ζθνπφο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ είλαη
επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη
μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαζχλδεζε, ε νπνία άιισο ζα ήηαλ
πηζαλφλ κε δηαζέζηκε. Κάηη ηέηνην βνεζά ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα εηζέιζνπλ ζηελ
αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ.
Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζνχλ νη αθφινπζεο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ
ΟΣΔ φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο:
Τπνρξέσζε δεκνζίεπζεο ΠΑΓ κε ειάρηζην πεξηερφκελν απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη

1.

ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο. Δηδηθφηεξα ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεη ΠΑΓ ε
νπνία είλαη επαξθψο αλαιπηηθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εχινγεο αλάγθεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε). Ζ
ΠΑΓ ηνπ ΟΣΔ ζα αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ θαη πξέπεη λα
ελεκεξσζεί/ δηεπξπλζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα λέα ζηνηρεία δηαζχλδεζεο πνπ
απαηηνχληαη ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο (ηδίσο IP). ηα πιαίζηα ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ λα δεκνζηεχεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία δηεπξπκέλε ΠΑΓ, ν
OTE

ζα

δεκνζηεχεη

επηπξφζζεηεο

εηδηθέο

πιεξνθνξίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ηηκνινγηαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, φξσλ
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή θαη ρξήζε θαη ηηκέο αλαθνξηθά κε ηηο ππάξρνπζεο θαη
ηηο φπνηεο θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο ζε παξφρνπο. Σν Παξάξηεκα Β ηεο
παξνχζαο δηαβνχιεπζεο πεξηέρεη κηα ιίζηα κε ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε ΠΑΓ. Γεδνκέλνπ φηη ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα
επηθαηξνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ
πξνηείλεη ε ΠΑΓ ηνπ ΟΣΔ λα αλαζεσξείηαη είηε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΔΣΣ, ή
θαηφπηλ ζεκειησκέλνπ αηηήκαηνο, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
αδεηνδνηεκέλνπ παξφρνπ. Δηδηθφηεξα:
o

Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ (πξψηε) αλαζεσξεκέλε ΠΑΓ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ
ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε σο άλσ Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. Δηδηθφηεξα γηα ηε
δηαζχλδεζε κε ηερλνινγία IP o ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ΠΑΓ,

41 Βι. εκείν 16 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε
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ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ην
ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε σο άλσ Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί λα
επηβάιεη αιιαγέο ζηελ ΠΑΓ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ θξίλεη φηη
αηηηνινγνχληαη ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο.
o

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο ΠΑΓ, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη
εληφο εχινγεο πεξηφδνπ, εάλ νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο είλαη θαηάιιειεο θαη
αηηηνινγεκέλεο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο
γηα ηελ δηαζχλδεζε θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπνπ απηέο δηθαηνινγνχληαη.

o

ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
ππνβάιιεηαη απφ άιιν πάξνρν (πέξαλ ηνπ ΟΣΔ), ε ΔΔΣΣ, 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 ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη.

ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην θξίλεη θαηάιιειν, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δηεμάγεη δεκφζηα
δηαβνχιεπζε παξέρνληαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ηεο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο νη νπνίεο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ζρεηηθή
αγνξά, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.
ε θάζε πεξίπησζε ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα έρνπλ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο πξνηνχ ε αλαζεσξεκέλε
πξνζθνξά αλαθνξάο ηεζεί ζε εθαξκνγή.
2.

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα
παξέρεη άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαζχλδεζε, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο, θαη
ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ.

3.

Καηφπηλ ηεο επηβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρήο πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη εχινγν θαη αλαινγηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο
δηαθάλεηαο λα επηβάιεη ζηνλ ΟΣΔ ηελ ππνρξέσζε:


Να θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ, γηα θάζε ζχκβαζε δηαζχλδεζεο ηελ νπνία
ππνγξάθεη, ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο, (ζπκβαιιφκελα κέξε,
εκεξνκελία ππνγξαθήο θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο) θαζψο θαη Γήισζε
πκκφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο κε ηελ εγθξηζείζα ΠΑΓ.
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Να θνηλνπνηεί

ζηελ

ΔΔΣΣ,

θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο,

θάζε ζχκβαζε

δηαζχλδεζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε παξφρνπο κε βάζε ηε δεκνζηεπκέλε ΠΑΓ,
θαζψο θαη θάζε «πέξαλ ηνπ βαζηθνχ» (―advanced‖) SLA πνπ ηπρφλ
πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, βάζεη εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.
4.

Ο ΟΣΔ, θαηφπηλ ιήςεο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ ΔΔΣΣ, έρεη ηελ ππνρξέσζε
λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ή/θαη λα δεκνζηεχεη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν νξηζκέλνπο δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο κε θαηάιιειε κνξθή, δηαζθαιίδνληαο ηελ αξρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
απνξξήηνπ θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θξίζηκσλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ (ιρ.
κέζεο ή ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο, ή αλαιπηηθά ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη
ην φλνκα ηνπ παξφρνπ). Σν σο άλσ κέηξν ζα επηηξέςεη ζηελ ΔΔΣΣ λα επνπηεχεη
θαιχηεξα, θαζψο θαη λα πξνιακβάλεη ηελ φπνηα ηπρφλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο
άιινπ παξφρνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο.

Ωζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπλδπαζκφ κφλν
κε ηελ ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο δελ επαξθεί γηα λα
αληηκεησπίζεη ηηο πηζαλέο απνηπρίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο ελ ιφγσ
ζρεηηθέο αγνξέο, θαζψο είλαη αλεπαξθείο νη πεξηνξηζκνί ηνπ ΟΣΔ ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη νη
ρξεψζεηο ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ νξίδνληαη
κε ακεξφιεπην ηξφπν θαη ζε απνδνηηθφ επίπεδν. Πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξφζζεηεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ ππνρξεψζεσλ επηβνιήο
πξφζβαζεο, κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο.

6.7.4. Η ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο
χκθσλα κε ην Άξζξν 13(1) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο
αλαγθαίεο θαη αλαινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο θαη ειέγρνπ
ηηκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θνζηνζηξέθεηαο ησλ ηηκψλ θαη εθαξκνγήο
θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξφζβαζεο ή
δηαζχλδεζεο

ζηηο

πεξηπηψζεηο

πνπ

ε

εμέηαζε

ηεο

αγνξάο

ππνδεηθλχεη

έιιεηςε

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ΟΣΔ δχλαηαη λα εθαξκφδεη ππεξβνιηθέο
ηηκέο ζε ππεξεζίεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ ή ηηκέο νη νπνίεο
δεκηνπξγνχλ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ εηο βάξνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο
θαη ηνπ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ απνηπρηψλ
ζηηο ελ ιφγσ ζρεηηθέο αγνξέο.
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6.7.4.1. Η ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ
Με βάζε ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ξχζκηζεο ηειψλ εθθίλεζεο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνζηνζηξεθψλ ηειψλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζεο
αξρέο: ε ελζάξξπλζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ε απνζηνιή ησλ θαηάιιεισλ
κελπκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κειινληηθέο
εμειίμεηο, ε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ, ε δηεπθφιπλζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ
δηαζχλδεζεο, ε επαξθήο δηαθάλεηα θαη ε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη ακεξνιεςία.
Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο απηέο, νη θνζηνζηξεθείο ηηκέο ζα
πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ππνινγίδνληαη κε βάζε κηα κεζνδνινγία ―Forward-Looking‖
Μαθξνπξφζεζκνπ Μέζνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (FL-LRAIC/MMEK). Σν ΜΜΔΚ απνηειεί
θνζηνινγηθή

κεζνδνινγία

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

επξέσο,

ε

νπνία

ππνινγίδεη

ην

απνηειεζκαηηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαχμεζεο
καθξνπξφζεζκα θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη έρεη ήδε πξνθχςεη ζπγθεθξηκέλε
παξαγσγή. Ο παξάγνληαο ‗καθξνπξφζεζκα‘ αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν
φια ηα θφζηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ) είλαη κεηαβιεηά. Ζ
κεζνδνινγία απηή νδεγεί ζε κηα δέζκε ηηκψλ πνπ αληαλαθινχλ ηα πξαγκαηηθά θφζηε ησλ
πφξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνπο παξφρνπο.
εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο
αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, έρεη πξνηείλεη θάπνηεο
αιιαγέο ζηηο επαπμήζεηο ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο top-down LRIC/CCA ηνπ ΟΣΔ, νη
νπνίεο εθηηκά φηη ζα ζπληειέζνπλ ζην λα μεπεξαζηνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ
αληηκεηψπηδε ν ΟΣΔ θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θιήζεσλ πξνο κε
γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο παξφρσλ ππεξεζηψλ φηαλ ην θαινχκελν κέξνο πιεξψλεη
ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο θιήζεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ε δπλαηφηεηα
λα ηεξκαηίδνπλ ηηο θιήζεηο απηέο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην δίθηπφ
ηνπο (π.ρ. θιήζεηο freephone, θιήζεηο κεξηδφκελνπ θφζηνπο, θάξηεο, ζχληνκνη θσδηθνί).
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη γηα ηηο
ππεξεζίεο εθθίλεζεο θιήζεσλ (νξίδνληαο μερσξηζηή ηηκή γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
εθθίλεζεο πνπ παξέρνληαη ζε επίπεδν ηνπηθνχ θφκβνπ) θαη γηα νξηζκέλεο ζπλαθείο επθνιίεο
(πφξηεο δηαζχλδεζεο, ζεκαηνδνζία), θαζψο θαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΦ/ΠΦ, ηηκέο κε βάζε
ηηο εθηηκήζεηο θφζηνπο πνπ βαζίδνληαη ζην πξφηππν ΜΜΔΚ-ΣΚ (LRAIC-CAA), φπσο
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πξνθχπηνπλ απφ έλα κνληέιν ―top-down‖.42 ρεηηθά κε ηηο άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε
ζπλεγθαηάζηαζε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν
bottom-up πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ.
Οη ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ λα επηβιεζνχλ ζηνλ
ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εθθίλεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ
ΔΔΣΣ

482/051/26-05-2008

(ΦΔΚ

1151/Β/2008)

κε

ζέκα

«Μεζνδνινγίεο/Αξρέο

Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο
επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο
εθάηνζηε ηζρχεη. Οη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ
ΟΣΔ ζα ειέγρνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ
ΔΔΣΣ. Μεηά ηνλ έιεγρν δεκνζηεχεηαη Γήισζε πκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο πεξί εκπνξηθνχ απνξξήηνπ.
Πεξαηηέξσ, νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, πξέπεη λα
δηακνξθψλνληαη ψζηε λα πξνάγνπλ ηνλ δίθαην, βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε νη ηηκέο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ λα κελ
δεκηνπξγνχλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη ηηκέο λα
δηακνξθψλνληαη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξαθηηθέο ζπκπίεζεο ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ
ππεξεζηψλ εθθίλεζεο ή ηηο ζπλαθείο επθνιίεο θαη ζηηο ηηκέο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ
ιηαληθήο πνπ πξνζθέξεη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν
ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε ΔΔΣΣ, κεηαμχ άιισλ, δχλαηαη λα εμάγεη ηηκέο,
εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ (benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο ππ‘ φςηλ ηηο
δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο), φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 52 παξ. 4 ηνπ Νφκνπ 4070/2012).

6.7.4.2. Η ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο ζηελ αγνξά
ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
χκθσλα κε ηελ ππ‘ αξηζ. 2009/396/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή
ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ
πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο ελφο απνδνηηθνχ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα

42 Σν νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ ΟΣΔ (θαη ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο
βειηησηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαηφπηλ ηνπ εηήζηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ.
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είλαη ζπκκεηξηθά, ελψ ε αμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξέρνλ θφζηνο θαη
ζηε ρξήζε πξνζέγγηζεο απφ ηα θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom up), κε κνληέια
καθξνπξφζεζκνπ

νξηαθνχ/επαπμεηηθνχ

θφζηνπο

(LRIC)

σο

ζρεηηθή

κεζνδνινγία

θνζηνιφγεζεο.
ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη εχινγν θαη
αλαινγηθφ λα επηβάιιεη θαλνληζηηθά ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε κηα κέζνδν
ηηκνιφγεζεο, ε νπνία λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή χζηαζε ηεο ΔΔ.
Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο
δαπάλεο ελφο απνδνηηθνχ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα είλαη ζπκκεηξηθά. Ζ ΔΔΣΣ ζπκθσλεί
κε ηε ζέζε ηεο ΔΔ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ απνδνηηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
ηξέρνλ θφζηνο θαη ζηε ρξήζε πξνζέγγηζεο απφ ηα θάησ πξνο ηα επάλσ κε κνληέια
καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο (LRIC) σο ζρεηηθή κέζνδν θφζηνπο.
ην πιαίζην απηφ, ε EETT αλέζεζε ζε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, ην ζρεδηαζκφ ηνπ bottom-up
θνζηνινγηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηε χζηαζε (2009/396/ΔΚ) ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ. Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ
βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ ΠΓ επί ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο εζηάιεζαλ απφ ηελ ΔΔΣΣ.
Ζ ΔΔΣΣ δηελέξγεζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν
Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνχ
ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ (EE
L 124/67, 20.5.2009). ηελ ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηελεξγήζεθε θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 24-5-2013 έσο 24-6-2013, παξνπζηάζηεθαλ νη αξρέο, ε κεζνδνινγία θαη νη
βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ «θαζαξνχ επαπμεηηθνχ»
θφζηνπο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ, ζε κεκνλσκέλα δίθηπα, ζε ζηαζεξή
ζέζε.
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ θαζνξηζκνχ ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ κνληέινπ, ε
ΔΔΣΣ, πξνηίζεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα δηελεξγήζεη λέα δεκφζηα δηαβνχιεπζε
ζρεηηθά κε ην νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο
(Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνχ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα, ην
νπνίν επί ηνπ παξφληνο, αλαπηχζζεη.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο γηα ηηο
ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ζην πιαίζην ηεο νξηζζείζαο αγνξάο, κε βάζε ην
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νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Bottom Up
Pure LRIC) πνπ αλαπηχζζεη ε ΔΔΣΣ. Σν ίδην ηέινο ηεξκαηηζκνχ ζα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θίλεζε παξαδίδεηαη ζε επίπεδν ηνπηθνχ θφκβνπ.
H EETT εθηηκά φηη θαηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζήο ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ,
ηελ αλάιπζε θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο, ην
νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Bottom Up
Pure LRIC) ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνζηνζηξεθνχο ηέινπο ηεξκαηηζκνχ ζα έρεη
νξηζηηθνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, δελ έρεη
αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί ην σο άλσ κνληέιν, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή
ηεξκαηηζκνχ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκνιφγεζεο (benchmarking),
κε πξνζσξηλή ηζρχ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ. Αλαιπηηθά, ε ΔΔΣΣ γηα ηε
κέζνδν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκνιφγεζεο (benchmarking) ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζε ηηκή ησλ
ηηκψλ γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ, έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο
Απφθαζεο, έρνπλ αλαπηχμεη ην κνληέιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χζηαζε. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ελαιιαθηηθή κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ
πξνθχπηνπλ απνδνηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηε χζηαζε θαη ηα νπνία είλαη
ζπκβαηά κε ηα αληίζηνηρα ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.
Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ θνζηνζηξεθνχο ηέινπο ηεξκαηηζκνχ απφ ην πξναλαθεξζέλ κνληέιν, ε
ΔΔΣΣ ζα εθδψζεη άκεζα απφθαζε κε ηελ νπνία ζα επηθαηξνπνηεί ηελ ηηκή ζηφρνπ γηα ηα ηέιε
ηεξκαηηζκνχ, ψζηε λα ππάξμεη ελαξκφληζε κε ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ ηνπ κνληέινπ. Ζ ελ ιφγσ
απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ ΔΔ.
ε θάζε πεξίπησζε, ην ππνινγηζζέλ απφ ην, ππφ αλάπηπμε, Bottom Up Pure LRIC κνληέιν
ή απφ ηε κέζνδν ζπγθξηηηθήο ηηκνιφγεζεο, ζα εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ
ζην ζεκείν ζην νπνίν έρεη νξηνζεηεζεί ν ηεξκαηηζκφο ζηελ παξνχζα αλάιπζε, φζν θαη ζην
ηνπηθφ θέληξν ηνπ ΟΣΔ.

6.7.4.3. Αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο πνπ εμαηξείηαη ιόγσ ηεο πηνζέηεζεο
κεζνδνινγίαο BU Pure LRIC ζηελ αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ απφ ην νηθνλνκνηερληθφ κνληέιν πνπ αλαπηχζζεη ε
ΔΔΣΣ, εθαξκφδνληαο ηα νξηδφκελα ζηε χζηαζε (2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ
ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
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ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρακειφηεξσλ απφ απηά πνπ ζα πξνέθππηαλ εάλ εθαξκνδφηαλ ε
κεζνδνινγία ΜΜΔΚ, ε νπνία ππνινγίδεη ην κέζν καθξνπξφζεζκν απνηειεζκαηηθφ θφζηνο
επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα θαη κία επαχμεζε γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ θνηλνχ θφζηνπο, θαη ε
νπνία ρξεζηκνπνηείην ζην παξειζφλ απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνζηνζηξεθνχο
ηέινπο ηεξκαηηζκνχ.
Απφ ηελ ελ ιφγσ δηαθνξά ζηα ηέιε πξνθχπηεη έλα κέξνο θφζηνπο ην νπνίν ν ΟΣΔ κπνξεί λα
επηδηψμεη λα αλαθηήζεη απφ άιιεο ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ
Αηηηνινγηθνχ ηεο χζηαζεο, «ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία απνθέξεη
νθέιε ζηνλ θαινχληα θαη ζηνλ θαινχκελν (εάλ ν παξαιήπηεο δελ είρε φθεινο δελ ζα δερφηαλ
ηελ θιήζε), γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ππνδειψλεη φηη θαη ηα δχν κέξε ζπκκεηέρνπλ
ζηε δεκηνπξγία θφζηνπο. Η ρξήζε αξρψλ αηηηαθήο ζπλάθεηαο ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ ππνδεηθλχεη φηη ν δεκηνπξγφο ηνπ θφζηνπο πξέπεη λα επσκηζηεί απηέο
ηηο δαπάλεο.».
Ζ ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο αηηηαθήο ζπλάθεηαο (principle of cost causality),
πξνηείλεη ε αλάθηεζε ηνπ σο άλσ θφζηνπο λα γίλεη απφ ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο
θαη ηειεθσλίαο πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο ηνπ, νη νπνίνη ελ πξνθεηκέλσ
είλαη νη θαινχκελνη.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδξνκεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ή θαη ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο, κέζσ WLR ή/θαη CPS, ν ΟΣΔ δχλαηαη λα επηδηψμεη ηελ αλάθηεζε κέξνπο ηνπ σο
άλσ θφζηνπο, απφ ηηο ρνλδξηθέο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ WLR θαη CPS. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ ΔΔΣΣ, ην νπνίν ζα εμεηαζζεί ζην πιαίζην ηνπ
εηήζηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο εθθίλεζεο θαη ην
πνζνζηφ ηνπ retail-minus γηα ηελ ππεξεζία WLR. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην αίηεκα ηνπ ΟΣΔ ζα
πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλν θαη ν ΟΣΔ θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη:
α) ην θφζηνο πνπ επηζπκεί λα αλαθηήζεη απφ ηηο ππεξεζίεο WLR θαη CPS δελ πεξηιακβάλεη
ηκήκα θφζηνπο ην νπνίν, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα αλαθηεζεί, απφ ηηο
αληίζηνηρεο ιηαληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ θαη
β) ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηζπκεί λα αλαθηήζεη θαηαλέκεηαη αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ηε
ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζίσλ (ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο).
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6.7.5. Η ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ
χκθσλα κε ην άξζξν 50 Παξ. 1γ ηνπ Νφκνπ 4070/2012, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα απαηηεί απφ κηα
επηρείξεζε κε θάζεηε δηάξζξσζε λα θαζηζηά δηαθξηηέο θαη δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο
πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο ηηκνινγήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε
ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο θαη λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε άδηθε δηεπηδφηεζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ε ΔΔΣΣ κε απφθαζή ηεο, κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία,
ρσξίο λα ζίγνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν, πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
γηα θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ ΔΔΣΣ παξνπζίαζε αλσηέξσ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο
εληνπηζζέλησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο. Ζ
ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο κπνξεί ζπρλά λα απαηηεί ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ κε απηή. Γεδνκέλεο ηεο
δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, σο κέζνπ απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ
αλαιχζεθαλ πξηλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ελδείθλπηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ε επηβνιή
ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ε νπνία ζα παξέρεη
ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ΔΔΣΣ, λα παξαθνινπζήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
Ο ζηφρνο ηεο επηβνιήο κηαο ππνρξέσζεο ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ είλαη λα δνζεί
έλα πςειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα πξνέθππηαλ
(κφλν) απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ λα αληαλαθινχλ, κε ηελ
κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο ζαλ
απηέο λα ιεηηνπξγνχζαλ σο ρσξηζηή απηφλνκε επηρείξεζε. Απηφ είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ
λα εκπνδίζεη ηνλ ΟΣΔ απφ ην λα πξνβεί ζε δηαθξίζεηο ππέξ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ, θαη λα εκπνδίζεη ή λα
δπζρεξάλεη αζέκηηεο πξαθηηθέο ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο.
ε απηφ ην πιαίζην ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ
ΟΣΔ λα θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηεχεη, ζε εηήζηα βάζε γηα φινπο ηνπο ρσξηζηνχο
ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ, ηηο
αθφινπζεο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

πιεξνθνξίεο

κε

ηελ

επηθχιαμε

ηεο

αξρήο

ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη άιισλ γεληθψλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ:
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Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.



Καηάζηαζε Απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (ιεπηνκεξήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη
ηηκέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξακέηξσλ).



Δλνπνίεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπκθηιίσζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ή άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θνζηνιφγεζεο.



Πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, κε αλαθνξά ζηα θνζηνινγηθά πξφηππα ,
ησλ κεζφδσλ επηκεξηζκνχ θαη απνηίκεζεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ
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 ξπζκηζηηθά πξνβιεπφκελσλ αξρψλ
ινγηζηηθήο, θαη



δήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Δζληθνχ
δηθαίνπ.43

6.8. Άξζε θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο
δηαβίβαζεο
ε πεξίπησζε πνπ απνηχρεη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα κία ξπζκηδφκελε αγνξά, φιεο νη
πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα απνζπξζνχλ/ αξζνχλ (Άξζξν 16.3 ηεο
Οδεγίαο Πιαίζην), δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ αγνξά δελ κπνξεί πιένλ λα ξπζκίδεηαη ex ante.
Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο Οδεγίαο Πιαίζην πξνβιέπεη κία πεξίνδν κεηάβαζεο απφ ηελ ex

43 Ζ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, αλσηέξσ, πξνβιέπεη φηη ε εηήζηα δήισζε ζπκκφξθσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
-ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειεγθηή,
-φιεο ηηο εληνπηζζείζεο παξεθθιίζεηο απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο (irregularities)
- ζπζηάζεηο ηνπ ειεγθηή (κε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεπεηψλ),
-ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επαιήζεπζεο πνπ αθνινπζήζεθε, θαη
- νξηζκέλα ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία (φπσο νη πξνζαξκνγέο CCA,νη βαζηθέο παξαδνρέο
πνπ έγηλαλ ζηηο κεζνδνινγίεο θαηαλνκήο, επίπεδν θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο πνπ θαηαλέκεηαη θαη επίπεδν
δηαθξηηφηεηαο ηνπ κνληέινπ).
Ζ δεκνζίεπζε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδεηαη ζε κηα κνξθή εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο ζε έληππε ή
ειεθηξνληθή κνξθή, ή κε δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ ή ηεο ΔΔΣΣ
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ante ξχζκηζε ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα κηαο ζηαδηαθήο άξζεο ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ.
Ο θαζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη
ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα ζηαζκίζεη ηε κε αλαινγηθφηεηα κηαο παξαηεηακέλεο ξχζκηζεο ηνπ ΟΣΔ ζε
κηα αγνξά πνπ είλαη αληαγσληζηηθή, κε ηηο επηπηψζεηο γηα ηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο θαη
ηειηθά ηνπο θαηαλαισηέο, θαηά ηελ πεξίπησζε κηαο ζχληνκεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο, θαηά ηελ
νπνία νη πάξνρνη δελ ζα έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα πξνεηνηκάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο
ζην λέν θαζεζηψο.
Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα ζεζπίζεη κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο ππφ
απνξξχζκηζε, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο, φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί φηη δηαηεξείηαη ν αληαγσληζκφο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ αγνξά.
Γεδνκέλεο ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο ηεο ππφ απνξξχζκηζεο αγνξάο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο κε
ηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηεο
αιιαγήο ζηα φξηα κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ, είλαη απαξαίηεηνο επηπιένλ ρξφλνο
ψζηε λα γίλεη νκαιά ε κεηάβαζε απφ ηηο ξπζκηδφκελεο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζηηο
αληίζηνηρεο εκπνξηθέο ππεξεζίεο.
ην σο άλσ πιαίζην, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη έλα δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ απνηειεί ηελ
θαηάιιειε πεξίνδν κεηάβαζεο, πξηλ ηελ ηειηθή απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο
δηαβίβαζεο, θαηά ην νπνίν ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φιεο νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ ΟΣΔ σο πάξνρν κε ΗΑ θαηά ηνλ δεχηεξν θχθιν αλάιπζεο. ηελ
πεξίνδν απηή νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη νθείινπλ λα πξνεηνηκαζηνχλ ζε ηερληθφ ή/θαη
εκπνξηθφ επίπεδν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο κε εκπνξηθνχο φξνπο. εκεηψλεηαη φκσο
φηη, φζνλ αθνξά λέα αηηήκαηα γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν
ησλ ελλέα κελψλ, απηά ζα πινπνηνχληαη ζε θαζεζηψο απνξξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηξίηνπ θχθινπ αλάιπζεο.
Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4070/2012 ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ,
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππν-ελφηεηα 1.3 ηεο παξνχζεο, είλαη ηθαλέο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηφζν θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, φζν θαη κεηά
ην πέξαο απηήο. Με ηνπο ήδε ζεζπηζκέλνπο κεραληζκνχο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ (θαηφπηλ
θαηαγγειίαο ή θαη απηεπαγγέιησο), ε ΔΔΣΣ είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ αγνξά θαη λα
επεκβαίλεη φπνπ θξίλεη αλαγθαίν.
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6.9. Πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ελαιιαθηηθώλ πνπ
παξέρνπλ ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ
Ζ ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ δηαθξηηέο επηκέξνπο αγνξέο αλά δίθηπν γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ
θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο γηα θάζε ελαιιαθηηθφ πάξνρν πνπ δηαζέηεη ζπλδξνκεηέο ζηνπο
νπνίνπο παξέρεη γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, θαζψο θαη φηη θάζε πάξνρνο έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά
ηεξκαηηζκνχ πνπ νξίδεηαη γηα ην δίθηπφ ηνπ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ
δελ αζθνχλ ζεκαληηθή αληαγσληζηηθή πίεζε ζηηο ηηκέο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Δπηπιένλ, δελ θαίλεηαη λα αζθείηαη θάπνηα ζεκαληηθή αληαγσληζηηθή
πίεζε κεηαμχ ησλ παξφρσλ θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ηνπο.
Ζ ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επί ηνπ παξφληνο πςειφηεξα θφζηε
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ. Απηφ δχλαηαη λα εμεγεζεί, επί
παξαδείγκαηη, απφ ηελ έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ή/θαη ζθνπνχ απφ πιεπξάο
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Δπηπιένλ, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ελδέρεηαη λα έρνπλ κηθξφηεξε
αγνξαζηηθή δχλακε αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ λα πιεξψλνπλ
πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ απφθηεζή ηνπ ή απιά λα κελ έρνπλ θηάζεη αθφκε ζην ζεκείν
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ
δχλαληαη λα είλαη ζεκαληηθά αθφκα θαη γηα ηνπο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο ελαιιαθηηθνχο
παξφρνπο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη πηζαλέο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ είλαη νη
εμήο:


Ζ ππνρξέσζε παξνρήο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε παξφρνπο άιισλ
δεκνζίσλ δηθηχσλ.



Ζ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο.



Ζ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, θαη



ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ.

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επηβνιή ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ζα ηνπο
επηβάξπλε κε δπζαλάινγα θφζηε, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη
ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ είλαη νη κφλεο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.
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6.9.1.1. Τπνρξέσζε παξνρήο ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε άιινπο
παξόρνπο δεκνζίσλ δηθηύσλ
Παξφηη ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κηθξφηεξσλ δηθηχσλ λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεγαιχηεξα δίθηπα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
δηαηεξεζεί ε ζρεηηθή ππνρξέσζε, ππνρξεψλνληαο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο δεκφζησλ
δηθηχσλ κε πειάηεο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθρσξήζεη γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, λα παξέρνπλ
ζε άιινπο παξφρνπο θαη ζηνλ ΟΣΔ ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ, θαζψο θαη πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά
ζπζηήκαηα θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ.

6.9.1.2. Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Μεηαμχ άιισλ, ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο επηβάιιεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο
δχλαληαη λα εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη
ζηνλ πάξνρν κε ΗΑ. Πξάγκαηη, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο πξέπεη λα
δηαηεξεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηηκψλ.
Ζ ΔΔΣΣ είλαη ηεο άπνςεο φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ άκεζα ζηελ
ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε
ηε

δηαζχλδεζε,

θαηφπηλ

αηηηνινγεκέλνπ

αηηήκαηφο

ηεο,

θαη

ζχκθσλα

κε

ηα

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο
ΔΔΣΣ.
H ΔΔΣΣ ζεσξεί επίζεο φηη, νη θαηαλαισηέο δελ είλαη γεληθά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ρξεψζεηο
ησλ θιήζεσλ ηνπο, φηαλ θαινχλ ζπλδξνκεηέο άιισλ δηθηχσλ ή ζρεηηθά κε πνηεο νκάδεο
αξηζκψλ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ρξεψζεηο. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη φπσο νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη,
νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α, εμαθνινπζήζνπλ λα δεκνζηεχνπλ ζην δηθηπαθφ
ηνπο ηφπν ην αξηζκνδνηηθφ ηνπο θάζκα θαη ηηο ρνλδξηθέο ρξεψζεηο ηεξκαηηζκνχ ηνπο. Σα
ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη, ην αξγφηεξν ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ηηκψλ.

6.9.1.3. Η ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
Τπάξρνπλ δχν κνξθέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ιάβεη ε ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο (κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο):
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(1)

κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ θιήζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ελφο
παξφρνπ κε βάζε ην αλ νη ελ ιφγσ θιήζεηο εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν ηνπ ελ
ιφγσ παξφρνπ ή απφ ην δίθηπν άιισλ παξφρσλ θαη

(2)

κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ άιισλ δηθηχσλ πνπ παξέρνπλ ζην δίθηπν
ελφο παξφρνπ θιήζεηο πξνο ηεξκαηηζκφ.

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη φπσο θάζε ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεψλεη ην ίδην ηέινο
ηεξκαηηζκνχ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν θαη ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη κηα
ηζνδχλακε ππεξεζία. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε δελ εκπνδίδεη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο
λα παξέρνπλ εθπηψζεηο (πρ. φγθνπ) αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ
ηεξκαηηζκνχ ππφ φξνπο ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο. Βαζηθφ ζηφρν έρεη λα εκπνδίδεη ηνλ
πάξνρν κε ΗΑ λα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ αιιά θαη ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ.
Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ε ππνρξέσζε απηή είλαη
αλαινγηθή.
Ζ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ε νπνία πξνηείλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ λα επηβιεζεί
ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαιχπηεη ζπλνιηθά ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο
ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζην δίθηπφ ηνπο. Δηδηθφηεξα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ φκνηνπο φξνπο ζε φκνηεο πεξηπηψζεηο, ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο
ζηηο νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ θαη νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ
επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα. Ζ
φπνηα εμαίξεζε απφ ηελ σο άλσ αξρή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αδηάζεηζηεο απνδείμεηο
(δειαδή ν ελ ιφγσ πάξνρνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη φηη
νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο). Δπηπιένλ νη
πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη απφ έλα ελαιιαθηηθφ πάξνρν σο ζπλέπεηα ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζε άιινλ πάξνρν, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ
ελαιιαθηηθφ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξέρεηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ έγγξαθε ξεηή
δέζκεπζε.

6.9.1.4. Η ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο
χκθσλα κε ηελ ππ‘ αξηζ. 2009/396/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή
ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ:
 ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο ελφο απνδνηηθνχ
θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα είλαη ζπκκεηξηθά,
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 ε αμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξέρνλ θφζηνο θαη ζηε ρξήζε
πξνζέγγηζεο

απφ

ηα

θάησ

πξνο

ηα

επάλσ

(bottom

up),

κε

κνληέια

καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ/επαπμεηηθνχ θφζηνπο (LRIC) σο ζρεηηθή κεζνδνινγία
θνζηνιφγεζεο θαη
 ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθά γηα φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
ηεξκαηηζκνχ ζηελ αγνξά.
Καηά ζπλέπεηα, ηζρχνπλ αλαινγηθά νη ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 6.7.4.2.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A: Λίζηα Παξόρσλ κε ΙΑ ζηηο ρεηηθέο Αγνξέο Υνλδξηθνύ
Σεξκαηηζκνύ Κιήζεσλ
Ζ ΔΔΣΣ έρεη νξίζεη ηνπο θάησζη παξφρνπο σο έρνληεο ΗΑ ζηελ παξνρή ρνλδξηθνχ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δίθηπν ηνπο ζε ζηαζεξή ζέζε. Όινη νη
θάησζη πάξνρνη πιεξνχλ επίζεο ζσξεπηηθά ηα εμήο θξηηήξηα:


Έρνπλ ππνρξέσζε βάζεη δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ
εθρσξεζεί λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο απφ ζηαζεξή ζέζε

ή


Σνπο έρνπλ εθρσξεζεί ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αξηζκψλ ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηειηθνί
ρξήζηεο ζε ζηαζεξή ζέζε.



Σνπο έρεη εθρσξεζεί εζληθφο θσδηθφο ζεκαηνδνζίαο.



Γχλαληαη λα παξέρνπλ ή πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ ζε άιινπο
παξφρνπο.

Οη θαζνξηζκέλνη πάξνρνη αλαθέξνληαη ζηνλ θαησηέξσ Πίλαθα.
Πίλαθαο: Λίζηα παξόρσλ πνπ παξέρνπλ ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ ζε ρσξηζηά
ηειεθσληθά δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΛΩΓΗΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
ΟΣΔ ΑΔ
COSMOLINE
COSMOTE AE
CRAIG WIRELESS HELLAS
CYTA (HELLAS)
FORTHNET AE
HELLAS ONLINE
M-STAT
NET ONE A.E.
NEW SPRING TELECOMS AE
ON TELECOMS A.E.
ROLAWARE HELLAS
VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
VODAFONE -PANAFON
VOICENET

112

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: Διάρηζην πεξηερόκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
Γηαζύλδεζεο ηνπ ΟΣΔ (RIO)

Σα θάησζη ζηνηρεία απνηεινχλ ην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη ε
Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ. εκεηψλεηαη φηη ηα αθφινπζα πεξηερφκελα αθνξνχλ αξρηθά
ππεξεζίεο ηερλνινγίαο TDM, θαη ζε δεχηεξε θάζε ρξνληθά, ηερλνινγίαο IP θαη κεηάβαζεο
απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε.
(A)

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο
δηαζχλδεζεο αλά δηαζέζηκε ηερλνινγία (TDM, IP):

1. ηνηρεία δηθηχνπ ζηα νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεζίεο θπζηθήο πξφζβαζεο,44 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζεκεία δηαζχλδεζεο
2. Πνηφηεηα ππεξεζίαο
3. Σερληθέο πξνυπνζέζεηο
4. Γηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε παξαγγειίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ
5.

Γηαδηθαζίεο κεηάβαζεο κεηαμχ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ (απφ δηαζχλδεζε TDM ζε
δηαζχλδεζε ΗΡ θαη αληίζηξνθα)

6. Γηαδηθαζίεο επηκεξηζκνχ θφζηνπο ππνδνκψλ γηα ηελ επίηεπμε δηαζχλδεζεο
7. Πξνβιέςεηο ρσξεηηθφηεηαο θαη κειινληηθφο ζρεδηαζκφο δηθηχνπ
(B)

Λίζηα ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ OTE:

1. ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ
2. εθθίλεζε θιήζεσλ πνπ ζα παξέρεηαη απφ παξφρνπο επηινγήο/ πξνεπηινγήο θνξέα
(αζηηθέο, ππεξαζηηθέο θαη δηεζλείο θιήζεηο, θιήζεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ,
θιήζεηο ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ)
3. εθθίλεζε θιήζεσλ πνπ ζα παξέρεηαη ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ (freephone, θιήζεηο
κεξηδφκελνπ θφζηνπο, θάξηεο )
(Γ) Λίζηα ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο δηθηχνπ:

44 Ζ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα απνθεπρζνχλ ζέκαηα
δεκφζηαο αζθάιεηαο
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1. πλδέζεηο Μεηαθνξάο δηαζχλδεζεο
2. Γηαδξνκέο δηαζχλδεζεο
3. πλδέζεηο ηειηθψλ ρξεζηψλ
4. Γηαζχλδεζε In-Span
(Γ) Τπεξεζίεο πλεγθαηάζηαζεο
1. Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ζρεηηθά θέληξα ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ.
2.

Δπηινγέο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα
ηνπ ζεκείνπ 1 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη φπνπ
θαηάιιειν ηεο απνκαθξπζκέλεο θαη εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο).

3. Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ: πεξηνξηζκνί, εάλ ππάξρνπλ, αλαθνξηθά κε ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ δχλαηαη λα ζπλεγθαηαζηαζεί.
4. Εεηήκαηα αζθαιείαο: κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ αζθάιεηα ζηηο ηνπνζεζίεο ηνπο.
5. Όξνη πξφζβαζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ παξφρσλ αληαγσληζηψλ.
6. Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.
7. Καλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν
ρψξνο ζπλεγθαηάζηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
8. Όξνη γηα ηνπο επσθεινχκελνπο νξγαληζκνχο λα επηζεσξνχλ ηηο ηνπνζεζίεο
φπνπ είλαη δηαζέζηκε ε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, ή ηηο ηνπνζεζίεο φπνπ ε
ζπλεγθαηάζηαζε δελ έρεη γίλεη δεθηή ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο.
(Δ) Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Όξνη αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηα ππνζηεξηθηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή ζηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ

γηα

ηα

αηηήκαηα

πξν-παξαγγειηψλ,

παξαγγειηψλ,

παξνρψλ,

ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο θαη ηηκνιφγεζεο.
(Σ) Όξνη παξνρήο
1.

Πξσηαξρηθνί ρξφλνη γηα απάληεζε ζε αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
επθνιηψλ, ζπκθσλίεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ, επίιπζε βιαβψλ, δηαδηθαζίεο
επηζηξνθήο ζην θαηάιιειν επίπεδν ππεξεζηψλ θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ.
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2.

πλήζεηο ζπκβαηηθνί φξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ηεο
πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αδπλακία
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πξσηαξρηθνχο ρξφλνπο.

3.

Σηκέο ή ηηκνινγηαθέο θφξκνπιεο γηα θάζε ζηνηρείν, ιεηηνπξγία θαη επθνιία πνπ
αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Δξσηήζεηο δηαβνύιεπζεο
Οξηζκόο αγνξάο
Δ1) πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξίνπ κεηαμχ
ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο, δηαβίβαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ;

Οξηζκόο αγνξάο – Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
Δ2) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε;

Οξηζκόο αγνξάο – Υνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δεκόζηα
ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
Δ3) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή αγνξά
ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα, πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε;

Οξηζκόο αγνξάο – Υνλδξηθή δηαβίβαζε κέζσ ηνπ ζηαζεξνύ δεκόζηνπ
ηειεθσληθνύ δηθηύνπ
Δ4) πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή αγνξά
ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο, κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ;

Σεζη ησλ 3 θξηηεξίσλ – Υνλδξηθή δηαβίβαζε κέζσ ηνπ ζηαζεξνύ δεκόζηνπ
ηειεθσληθνύ δηθηύνπ
Δ5) πκθσλείηε κε ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηε κε πιήξσζε ηνπ πξψηνπ
θξηηεξίνπ;

Αλάιπζε αγνξάο - Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό
δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
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Δ6) πκθσλείηε κε ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ θαζψο θαη ην αξρηθφ ζπκπέξαζκά ηεο, φηη ν ΟΣΔ
έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε
ζηαζεξή ζέζε;

Αλάιπζε αγνξάο – Υνλδξηθόο ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζε ρσξηζηά δίθηπα πνπ
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε
Δ7) πκθσλείηε κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζρεηηθή αλάιπζε, φηη θάζε
πάξνρνο δηθηχνπ έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ ζε ρσξηζηά δεκφζηα
ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε;

Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ ΟΣΔ – Υνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ ζην
δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θαη ρνλδξηθόο
ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζην ζηαζεξό δίθηπν ηνπ ΟΣΔ
Δ8) πκθσλείηε φηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ, γηα ηελ παξνρή
ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή;
Δ9)

πκθσλείηε

φηη

ε

δηαηήξεζε

ησλ

ππνρξεψζεσλ

δηαθάλεηαο

ηνπ

ΟΣΔ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο
ζρεηηθά κε ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ θαη ην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ, είλαη
αλαγθαία θαη αλαινγηθή;
Δ10)πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηνπ ΟΣΔ;
Δ11) πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ ΟΣΔ
γηα ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ;
Δ12) πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ
ησλ ηειψλ γηα ην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ;
Δ13) πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ;
Δ14) πκθσλείηε φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ είλαη
αλαγθαία θαη αλαινγηθή;

Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ελαιιαθηηθώλ σο παξόρσλ κε ΙΑ – Υνλδξηθόο
ηεξκαηηζκόο θιήζεσλ ζην ζηαζεξό δίθηπό ηνπο
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Δ15)πκθσλείηε φηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή;
Δ16) πκθσλείηε φηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ
είλαη επαξθήο;
Δ17) πκθσλείηε φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή;
Δ18) πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ηηκψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε φ,ηη
αθνξά ζηνλ ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ζε ζηαζεξά δίθηπα;
Δ19) πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ
ησλ ηειψλ γηα ην ρνλδξηθφ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ;
Δ20) πκθσλείηε φηη ε επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο
παξφρνπο δελ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή;
Παξαθαινύκε αηηηνινγείζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
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