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Πξόινγνο
ηελ παξνχζα Κνηλνπνίεζε παξνπζηάδνληαη ην ρέδην Μέηξσλ, ε εζληθή δεκφζηα
δηαβνχιεπζε, θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή απηήο δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν
αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο
πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
(αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο
2002/21/ΔΚ, θαη ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3431/2006, (ΦΔΚ 13/Α/2006). Δηδηθφηεξα:
1ν Κεθάιαην – Δηζαγσγή: ην πξψην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο
παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα ηα νπνία αθνινχζεζε ε ΔΔΣΣ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο
αγνξψλ. Δπίζεο, ζην πξψην θεθάιαην, πεξηιακβάλεηαη κία πεξίιεςε ηνπ ρεδίνπ
Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
(αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο).
2ν Κεθάιαην – ρέδην Μέηξσλ: ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλαιπηηθφ ρέδην Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη νη ηειηθέο ζέζεηο ηεο
ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
επηβνιή ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
(αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ
θαηφπηλ θαη ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζρεηηθή εζληθή δεκφζηα
δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή απηήο δεκφζηα δηαβνχιεπζε, πνπ δηεμήγαγε ε
ΔΔΣΣ.
3ν Κεθάιαην – Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο
ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ, αλάιπζε αγνξάο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά ππ‟ αξ. 5,
χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο): ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο
παξαηίζεηαη ην θείκελν ηεο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ
αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο
πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο (αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηα ζρφιηα ησλ
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ζπκκεηερφλησλ ζηελ ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε θαη νη απαληήζεηο πνπ παξείρε ε ΔΔΣΣ επί
ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο.
4ν Κεθάιαην - Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ απφ 17.12.2008
Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006
[ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006] (θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ), αλαθνξηθά κε ηνλ
2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ
θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο: - (θπζηθήο)
πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξσο
θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΖ
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] θαη - Δπξπδσληθήο πξφζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο ΤΣΑΖ
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]: ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο θνηλνπνίεζεο
παξαηίζεηαη ην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ
δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο σο άλσ αγνξέο
(ΑΓΟΡΑ 4 θαη ΑΓΟΡΑ 5 ηεο Νέαο ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηα ζρφιηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθή δηαβνχιεπζε θαη νη απαληήζεηο
πνπ παξείρε ε ΔΔΣΣ επί ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο.

10

Δηζαγσγή

1

Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Αγνξψλ
Ζ ΔΔΣΣ δηεμήγαγε κία εζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν
αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο
πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
(αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Ζ ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε δηήξθεζε απφ
ηελ 17ε.12.2008 έσο ηελ 13ε.02.2009. Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ δηεμήγαγε κία εζληθή δεκφζηα
δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά
Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (αγνξά ππ‟ αξ. 4,
χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ε νπνία επίζεο δηήξθεζε απφ ηελ 17ε.12.2008 έσο ηελ
13ε.02.2009.
ηηο

17.2.2009

ε

ΔΔΣΣ,

κε

αηηηνινγεκέλε

Απφθαζή

ηεο

(ΑΠ

ΔΔΣΣ

511/060/16.02.2009, ηξνπνπνηεηηθή ηεο Απφθαζήο ηεο ΑΠ 504/098/16.12.2008) δεκνζίεπζε
θείκελν δηαβνχιεπζεο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηελ απφ 17.12.2008 Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε
ηεο ΔΔΣΣ, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο ρνλδξηθέο
αγνξέο: - (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πιήξσο θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΖ
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] θαη – Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο πξφζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο
ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]. Ζ σο άλσ δηαβνχιεπζε δηήξθεζε απφ ηελ 17ε.02.2009
έσο ηελ 17ε.03.2009.
Καηφπηλ ππνβνιήο ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα θείκελα ηεο σο άλσ
δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ παξείρε αλαιπηηθέο
απαληήζεηο επί ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο (Ηνχληνο 2009).
Πεξίιεςε ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο (αγνξά ππ’ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο)
ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε εμέηαζε ησλ
ζπλζεθψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, θαη θαηέιεμε ζην
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ζπκπέξαζκα φηη ε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε εκπίπηεη ζε κηα ρσξηζηή θαη δηαθξηηή
αγνξά ε νπνία θαιχπηεη γεσγξαθηθά νιφθιεξε ηε Διιεληθή επηθξάηεηα.
ε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ αγνξάο, ε ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζε αλάιπζε ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη εάλ απηή είλαη αληαγσληζηηθή.
Χο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ πξνέθπςε φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νξηζζεί
σο πάξνρνο κε ΗΑ ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Δηδηθφηεξα, θαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ χπαξμε ΗΑ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ αγνξά, ε ΔΔΣΣ
εμέηαζε σο θξηηήξηα, κεηαμχ άιισλ:
Σα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηφζν ζε ζρέζε κε άιια κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ αγνξά φζν θαη ελ φςεη ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο,
Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ, ηθαλνχ λα αζθήζεη πίεζε ζηνλ ΟΣΔ, ηδίσο ελ
φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
Σελ χπαξμε ή κε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο πξνεξρφκελεο απφ πειάηεο
ρνλδξηθήο, θαη
 Σα δηδάγκαηα απφ άιια θξάηε θαη απφ ηελ Διιεληθή αγνξά ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή
επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηνπ
ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Ζ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ Αγνξά βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ
γεγνλφηα φπσο φηη: ν ΟΣΔ είλαη νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ρνλδξηθψλ
ζπλαιιαγψλ κεηαμχ άιισλ παξφρσλ), ν ΟΣΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηηθνχο
πεξηνξηζκνχο απφ ελαιιαθηηθά δίθηπα (παξνπζηάδνληαη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ γηα ηνπο
ελαιιαθηηθνχο), ζπγθξηηηθά κε άιια θξάηε δελ αλαπηπρζεί επαξθψο ν αληαγσληζκφο ζηελ
αγνξά, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο ε
νπνία πηζαλφλ λα αληηζηάζκηδε ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε έιιεηςε απνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή
αγνξά, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ν ΟΣΔ λα ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, νη
νπνίεο ζπλίζηαληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηα εμήο:
Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ ζε δηάθνξα επίπεδα δηθηχνπ
ηνπ ΟΣΔ
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Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΟΣΔ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ)
Τπνρξεψζεηο δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν
Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο

13

ρέδην Μέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο

2

Πξόζβαζεο
2.1

Δηζαγσγή

2.1.1

ηόρνη βάζεη ηνπ λένπ Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ
Σν Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (άξζξν 3 ηνπ Ν. 3431/2006, ΦΔΚ 13/Α/2006) ζέηεη

σο ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ δξάζε ηεο ΔΔΣΣ 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 παξνχζα αλάιπζε ζπλάδεη κε ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, θαζψο ε ΔΔΣΣ επηδηψθεη λα
πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ δηαζθαιίδνληαο ην κέγηζην φθεινο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.
2.1.2

Καλνληζηηθφ Πιαίζην
χκθσλα κε ην ηζρχνλ1 εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ

νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ

1 Σν ελ ιφγσ πιαίζην απνηειείηαη ηδίσο απφ ηα θάησζη λνκνζεηηθά / θαλνληζηηθά θείκελα:


To Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006), θαη
ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 πεξηπηψζεηο α θαη η, 16, 17, 35 έσο θαη 45, θαη ην άξζξν 69 παξ. 5 απηνχ, (εθεμήο ν
Νφκνο)



ηελ 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), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα, (εθεμήο Οδεγία Πιαίζην)



ηελ 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)



ηελ 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),



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

14

επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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 επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ
φπσο απηή ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην2.
χκθσλα κε ην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην «1. Σν ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ
έθδνζε ή νηαδήπνηε ελεκέξσζε ηεο χζηαζεο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε
ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα θξάηε
κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ε αλάιπζε απηή δηεμάγεηαη, φπνπ απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο
αξρέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ». χκθσλα κε ην άξζξν 35 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 36 παξ. 1
ηνπ Ν. 3431/2006: «35. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 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, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν ρξφληα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο αλάιπζεο». «36. 1. Με απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έηνπο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη νη ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε
απηήο ( εθεμήο Νέα χζηαζε),


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) ERG draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and
remedies)

2 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 15.

15

πζηάζεηο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.»
Καη‟ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (σο άλσ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 21 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, εμεδφζε ε
χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, 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, (Δ(2007)5406), (εθεμήο Νέα χζηαζε).
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο λέαο χζηαζεο: «Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ
θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο
2002/21/ΔΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αλαιχνπλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο».
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 ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε
δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά3.
χκθσλα κε ηε λέα χζηαζε4, «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.
Δάλ 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

3 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.
4 εκείν 4 ηνπ Πξννηκίνπ
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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 ζα ιάβεη ππφςε κηα ζεηξά κεζφδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο
ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ SSNIP ηεζη, φπνπ απηφ είλαη
πξαθηηθά δπλαηφ.5 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, κε ζπλέπεηα ε αχμεζε
6

ηεο ηηκήο λα κελ απνβεί θεξδνθφξνο. . Ζ άζθεζε νξηζκνχ αγνξάο εμεηάδεη ηελ πηζαλή
αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο πειαηψλ (φρη νξηαθψλ, δειαδή φρη απαξαηηήησο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ).7
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 χζηαζε8, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ
επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε 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 αθεαπηήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο.
εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Νέαο χζηαζεο έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ.
2.1.3

Αληηθείκελν Δμέηαζεο

5 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο.

6 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
7 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.
8 ζεκείν 5 ηνπ Πξννηκίνπ
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ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηε χζηαζε
ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αγνξά ππ‟αξηζ. 12 απηήο,
εμέδνζε ηελ κε αξηζκφ 389/51/8-6-2006 Απφθαζή ηεο δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 891, ηελ 12ε-7-2006, κε ηελ νπνία θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ, πθίζηαηαη κηα δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή

ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε γεσγξαθηθφ

εχξνο ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζηελ νπνία ε εηαηξεία Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο
Διιάδνο θαηέρεη εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), θαη ηεο επέβαιε κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη
αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ «Νέα χζηαζε» πξνβιέπεη φηη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο πθίζηαηαη κηα δηαθξηηή ζρεηηθή
αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ε «Δπξπδσληθή πξφζβαζε ρνλδξηθήο» (Αγνξά 5) ε νπνία
αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ππ’ αξηζ. 12 ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ
2003. χκθσλα κε ηε λέα χζηαζε (Παξάξηεκα), «Η αγνξά απηή θαιχπηεη ηε κε θπζηθή ή
εηθνληθή δηθηπαθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο δηθπνξεχκαηνο ζε ζηαζεξή
ζέζε. Η αγνξά απηή βξίζθεηαη ζηα θαηάληε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ
αλσηέξσ αγνξά 4, κε ηελ έλλνηα φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε ρνλδξηθήο κπνξεί λα δνκεζεί κε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία».
πσο αλαθέξεη ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο9
«Η αξρηθή χζηαζε πξνζδηφξηδε δχν αγνξέο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε
ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά: ηε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεξηδφκελεο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο) θαη ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε. Ωο πξνο ηελ πξψηε αγνξά, φπσο εηπψζεθε αλσηέξσ, ε ηερλνινγηθή αιιαγή επηβάιιεη
λα ζπκπεξηιεθζεί θάζε ζρεηηθή θπζηθή ππνδνκή ε νπνία είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ζε αληίζεζε κε ηνλ απζηεξφ πεξηνξηζκφ ζηνλ
κεηαιιηθφ βξφρν ή ππν- βξφρν. Ο ιόγνο πξνζδηνξηζκνύ κηαο δεύηεξεο ρσξηζηήο αγνξάο

9Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 32«The initial Recommendation identified two
wholesale markets that were linked to the broadband retail market: wholesale unbundled access (including shared access) to
metallic loops and sub-loops, and wholesale broadband access. As regards the first market, as set out above technological
change implies including all relevant physical infrastructure necessary to reach the end consumer, as opposed to a strict
limitation to the metallic loop or sub-loops. The reason for identifying a second separate wholesale market was based on the
view that even regulated local loop access would be insufficient in most Member States to constrain potential market power at
the retail level and a significant entry barrier would still exist. The fact that the two wholesale markets are linked in this way to
the same broadband retail market implies that it is logical for national authorities to undertake a single overall analysis of the
broadband market which examines in sequence the impact that (a) regulated infrastructure-based access and (b) regulated
(non-physical) network-based access could be expected to have on any significant market power that is identified. […]»

18

ρνλδξηθήο βαζίζηεθε ζηελ άπνςε όηη, αθόκα θαη ε ξπζκηδόκελε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό
βξόρν ζα ήηαλ αλεπαξθήο, ζηα πεξηζζόηεξα Κξάηε Μέιε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ
πηζαλή αγνξαζηηθή δύλακε ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη ζα εμαθνινπζνύζε λα πθίζηαηαη έλα
ζεκαληηθό εκπόδην εηζόδνπ. Σν γεγνλφο φηη νη δχν αγνξέο ρνλδξηθήο ζπλδένληαη θαη’απηφ ηνλ
ηξφπν ζηελ ίδηα ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά ππνδειψλεη φηη είλαη ινγηθφ γηα ηηο εζληθέο
ξπζκηζηηθέο αξρέο λα δηεμάγνπλ κηα εληαία αλάιπζε ηεο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ε νπνία
εμεηάδεη δηαδνρηθά ηνλ αληίθηππν πνπ ζα αλακελφηαλ λα έρεη α) ε ξπζκηδφκελε πξφζβαζε πνπ
βαζίδεηαη ζηελ ππνδνκή (infrastructure based access) θαη β) ε ξπζκηδφκελε πξφζβαζε πνπ
βαζίδεηαη ζην (κε θπζηθφ) δίθηπν ((non physical) network-based access), ζε νηαδήπνηε
εκαληηθή Ιζρχ ζηελ αγνξά ηπρφλ δηαπηζησζεί.[…]»
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζεηεί ηελ άπνςε10 φηη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο
χζηαζεο, έρνπλ κεζνιαβήζεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα δίθηπα επφκελεο γεληάο
(Next Generation Networks (NGAs)). ηα πιαίζηα παξνρήο επξπδσληθψλ θαη ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ, πνιιέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη δίθηπν, εμεηάδνπλ ην λα
εγθαηαζηήζνπλ νπηηθή ίλα πην θνληά ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηφζν πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ
ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο επξπδσληθέο ηαρχηεηεο, φζν θαη πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ
Κξαηψλ Μειψλ, ηφζν σο πξνο ηνλ ηχπν επέλδπζεο ζην δίθηπν, φζν θαη ηελ ηαρχηεηα ζηελ
νπνία ζπκβαίλνπλ, είλαη πηζαλφ λα κεηαβάινπλ ηα πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. ηα πιαίζηα απηά, αλαγλσξίδνληαο φηη ζην παξφλ ζηάδην πνπ νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο
δηθηχνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη δχζθνιν λα είλαη θαλείο απνιχησο αθξηβήο αλαθνξηθά κε
ηα φξηα ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ αγνξψλ ρνλδξηθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιηαληθή
επξπδσληθή αγνξά, ππφ ηελ έλλνηα φηη πθίζηαληαη δηάθνξα πηζαλά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα πην γεληθή θαη “forward looking” πξνζέγγηζε ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ νη
επηκέξνπο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζνπλ ηηο αγνξέο, κε ην
δηηηφ ζηφρν αθελφο λα δηεθνιχλνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ αληαγσληζκνχ κε
βάζε ηηο ππνδνκέο, φζν

είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφο θαη αθεηέξνπ λα

αληηκεησπίζνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηζρχ (market power) κέζσ θαηάιιειεο ξχζκηζεο ηεο
πξφζβαζεο.

10 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 32
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Ζ λέα χζηαζε επίζεο νξίδεη φηη ε αγνξά ηεο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο Υνλδξηθήο
πεξηιακβάλεη ηε κε θπζηθή ή εηθνληθή δηθηπαθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξφζβαζεο δηθπνξεχκαηνο ζε ζηαζεξή ζέζε θαη φηη ε αγνξά απηή βξίζθεηαη ζηα θαηάληε ηεο
θπζηθήο πξφζβαζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ αλσηέξσ αγνξά 4, κε ηελ έλλνηα φηη ε επξπδσληθή
πξφζβαζε ρνλδξηθήο κπνξεί λα δνκεζεί κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ
κε άιια ζηνηρεία..
χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο, αλαθέξεηαη φηη ε αγνξά ηεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν βξίζθεηαη ζηα αλάληε ηεο αγνξάο ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ε θαλνληζηηθή ξχζκηζε ζηελ αγνξά ηεο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Χζηφζν, ξεηά νξίδεηαη φηη «…ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απαηηνχκελε
επέλδπζε γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, θαζψο θαη ηα απφιπηα
πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηνπ πξψελ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ, φπσο απηά πεγάδνπλ απφ ηηο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο παξακέλνπλ παξά ηελ παξνπζία ξχζκηζεο ζηελ αγνξά ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.». Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα
φηη «…ε αγνξά ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπλερίδεη λα πιεξνί ην πξώην θξηηήξην
ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε greenfield (modified greenfield approach).». Αλαθνξηθά κε ηελ
πιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ – γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ
επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο – νξίδεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο
λέαο χζηαζεο φηη «…ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο ηφζν ζε θαζεηνπνηεκέλεο
επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα Παξφρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν δχλαηαη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα αζθεί έκκεζν
πεξηνξηζκφ ζηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο»….γεγνλφο ην νπνίν, φπσο
θαηαιήγεη ε ΔΔ, «…δελ ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο νχηε θαη θαίλεηαη πηζαλφ λα ηζρχζεη ζην άκεζν
κέιινλ», θαζψο θαη φηη «…είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ζπλνρή θαη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηε
ξχζκηζε ηεο αγνξάο ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ζε απηήλ ηεο αγνξάο ηεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν»11, εθφζνλ θάλεθε φηη πιεξνχληαλ θαη ην ηξίην
θξηηήξην.

11 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 34
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χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο, δελ
πθίζηαηαη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ηεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν (αθφκα θαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ νη ίδηεο
ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη κέζσ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν)
δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζα απαηηνχζε «νη
ηερλνινγίεο DSL θαη νη ηζνδχλακεο κε απηέο ππεξεζίεο λα είλαη ζπκβαηέο ζε θάζε επίπεδν ηνπ
δηθηχνπ».
Πεξαηηέξσ, ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ζεσξεί φηη
είλαη ακθίβνιν γηα έλαλ Πάξνρν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο γηα ηελ παξνρή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ φηη ζα
κπνξνχζε λα κεηαβεί κε επθνιία ζηελ ρξήζε αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν γηα
ηελ παξνρή ηζνδχλακεο ππεξεζίαο (ή ππεξεζηψλ ) ιηαληθήο Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαιήγεη
φηη, απφ πιεπξάο δήηεζεο, έλαο πάξνρνο ιηαληθήο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε ζα ζεσξνχζε ηε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε σο ππνθαηάζηαην
κφλν εάλ δηέζεηε /ή κπνξνχζε λα απνθηήζεη γξήγνξα θαη κε ρακειφ θφζηνο πξφζβαζε ζε άιια
ζηνηρεία δηθηχνπ / ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απηνπαξνρή (self supply) αληίζηνηρσλ
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Ζ δπλαηφηεηα ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο
εμαξηάηαη, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, απφ ηελ ίδηα πξυπφζεζε. Δπί ηεο βάζεο απηήο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε φηη ε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε θαη ε
ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε εκπίπηνπλ ζε ρσξηζηέο θαη δηαθξηηέο ζρεηηθέο αγνξέο
πξντφλησλ.
Δληνχηνηο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή12 ζπζηήλεη ζηα Κξάηε Μέιε λα αλαιχζνπλ απφ
θνηλνχ ηηο σο άλσ αγνξέο ιακβάλνληαο ππφςε φηη «ην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν νξίδεηαη ε
πξνζθνξά θαη ε δήηεζε θάζε κίαο απφ ηηο ελ ιφγσ ρσξηζηέο αγνξέο, ζα εμαξηάηαη απφ ηελ
αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηδίσο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ
ζε επίπεδν δηθηχνπ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη αλαβαζκίζεηο
δηθηχνπ, ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη νη επηκέξνπο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο

12 The point in the network at which the demand and supply of either of these separate markets is defined will depend on the
market analysis and in particular on the network topology and the state of network competition. Depending on the way in
which network upgrades occur or the particular demand and supply conditions evolve in Member States, these two
wholesale markets may remain distinct, or conceivably merge into one. Consequently and for the reasons outlined above,
it is recommended that the markets be analysed together.
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ζηα Κξάηε Μέιε, νη σο άλσ αγνξέο ρνλδξηθήο κπνξεί λα παξακείλνπλ δηαθξηηέο ή λα
ζπγρσλεπζνχλ ελ ηέιεη ζε κία» .
Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο EETT γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.
2.1.4

Η Γηαδηθαζία ηεο ΔΔΣΣ
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ

ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζηνηρείσλ ρξεζηψλ θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Ζ ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν
3431/2006 „Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο‟ [ΦΔΚ 13 /03.02.2006] (ν
«Νφκνο») πνπ απνηειεί ηνλ Διιεληθφ Νφκν γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο πνπ ηέζεθε ζε
ηζρχ ηελ 3ε Φεβξνπαξίνπ 2006. Ο Νφκνο κεηαθέξεη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ηε δέζκε
Οδεγηψλ ηεο ΔΔ ηνπ 2002 (Οδεγίεο 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ θαη
2002/77/EΚ).
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (α) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηφηεηα ζρεηηθά
κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Οξηζκφ ησλ Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (η) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ην άξζξν
12 παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε (ηβ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 17 ηνπ ηδίνπ, παξέρνπλ ζηελ
ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ηζρχνπζαο εζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια Κξάηε
Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φζν θαη ζε
εζληθφ , ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο σο άλσ Οδεγίαο.
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (ηζη) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 64 παξ.1 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. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νφκνπ επηβάιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα

22

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, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (άξζξν 64 παξ.1, εδ.(ζη)) φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ.
χκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ.4 ηνπ Νφκνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο
αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη
άιιε πξνζεζκία, εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην αίηεκα. Ο Νφκνο νξίδεη έλα
ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1(ζη) ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην
δίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθεη
ζηελ ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά
κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο
αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Νφκνπ 703/1977, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ
ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ησλ ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
ηνπο.

23

2.2

Οξηζκόο ηεο ρεηηθήο Αγνξάο Πξντόλησλ θαη ηεο ρεηηθήο
Γεσγξαθηθήο Αγνξάο

2.2.1

Η δνκή ηεο αγνξάο
Σχπνη επξπδσληθψλ δηθηχσλ (θαη ηερλνινγηψλ): Καηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο

παξνχζαο αλάιπζεο ηεο αγνξάο γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ Διιάδα δηάθνξνη ηχπνη δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ. Ζ θχζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κέζσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πθηζηάκελεο επθνιίεο θαη ζηνηρεία ηνπ
δηθηχνπ, γηα ηα νπνία ελδερνκέλσο επηβάιιεηαη θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πξφζβαζεο, θαζψο
επίζεο θαη ηηο ηηκέο παξνρήο πξφζβαζεο ζε απηά. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο πινπνηείηαη κε ηα θάησζη
κέζα:
•

Υάιθηλνη βξφρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ)

•

Γίθηπα Κηλεηψλ επηθνηλσληψλ

•

πλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο (ζηηο δψλεο ησλ 2.4, 3.5 θαη 25 GHz) θαη

•

Οπηηθέο ίλεο.

Α. Υάιθηλνη Βξφρνη: Σν θχξην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ην ράιθηλν δίθηπν πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Σν ελ ιφγσ δίθηπν
εθφζνλ αλαβαζκηζζεί κε ηερλνινγία DSL, επηηξέπεη ηελ παξνρή ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ράιθηλσλ βξφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο
φπνπ ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο DSL αλήθεη ζηνλ ή ηνλ δηαρεηξίδεηαη ν πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ ή
θάπνην ηξίην κέξνο). Ο ΟΣΔ ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ νινθιεξσκέλν δίθηπν πξφζβαζεο ραιθνχ
ζηελ Διιάδα.
Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ επξπδσληθφηεηαο μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 2003 απφ ηνλ
ΟΣΔ. Αξρηθά ε παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ΟΣΔ δελ
ππφθεηην ζε εηδηθέο ex ante ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζε δηαδηθαζία
αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαη εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο αληαγσληζκνχ ζε απηή. Σα ζπκπεξάζκαηα
απηήο ηεο αλάιπζεο αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 389/051/8.06.2006 κε ηελ νπνία ν
ΟΣΔ θαζνξίζζεθε σο πάξνρνο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά θαη γη‟ απηφ ηνπ επηβιήζεθαλ
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ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαζψο
θαη πεξηιεπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα (2.4.4).
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ν ΟΣΔ ζην παξειζφλ θαη ηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα
πξνζθέξεη θαη ζήκεξα δελ είραλ εγγπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ
παξέρεηαη εγγπεκέλν κεηξήζηκν επίπεδν ξπζκνχ κεηάδνζεο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ναη
κελ, ν ξπζκφο κεηάδνζεο δηαζέηεη έλα αλψηεξν φξην (νλνκαζηηθή ηηκή), αιιά ν ιεηηνπξγψλ
ξπζκφο κεηάδνζεο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ. Π.ρ. γηα κηα ππεξεζία
24576Kbps/1024Kbps νη ρσξεηηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νλνκαζηηθέο θαη είλαη νη
κέγηζηεο δπλαηέο. Οη πξαγκαηηθέο ρσξεηηθφηεηεο πνπ κπνξεί λα απνιάβεη έλαο ηειηθφο
ρξήζηεο εμαξηψληαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνπζίαο,
απφ ηελ πηζαλή ηαπηφρξνλε ρξήζε απφ άιινπο ρξήζηεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ραιθνχ, θιπ. ηελ
αξρή ηεο εηζαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ DSL ν ΟΣΔ δξαζηεξηνπνηείην ζαλ πάξνρνο πξφζβαζεο
κφλν, ελψ ε ππεξεζία δηαδηθηχνπ παξείρεην απφ παξφρνπο ISP (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ηφηε
ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔ, ΟΣΔΝΔΣ). Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2004 ν ΟΣΔ πξνζθέξεη ζε ιηαληθνχο
πειάηεο ζπδεπγκέλα πξντφληα επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ (κε ηελ
εκπνξηθή νλνκαζία conn-x). Σαπηνρξφλσο ε (ηφηε) ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔ (ΟΣΔΝΔΣ) πξνζέθεξε
αληίζηνηρα πξντφληα κε ην conn-x. Πξφζθαηα (θαινθαίξη 2008) ν ΟΣΔ απνξξφθεζε ηε
ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔΝΔΣ13. Δπίζεο πξφζθαηα ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
φηη πξνρσξεί ζε πηινηηθφ πξφγξακκα λέσλ εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ (IPTV). Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξψληαο φηη πάληα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πξννπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ,
(forward-looking approach) εθηηκά φηη κεηά ην πέξαο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πάλησο
κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ν ΟΣΔ ζα παξέρεη
ππεξεζίεο IPTV ζηνπο ιηαληθνχο ηνπ πειάηεο.
Οη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηηο νπνίεο παξέρεη ν ΟΣΔ εμεγνχληαη
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 14:
εκεία / Σχπνη πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ ππνδνκή ηνπ ΟΣΔ

13Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε ζπγρψλεπζε
δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.

14 Πεγή: ΔΔΣΣ, ΟΣΔ (www.otewholesale.gr, www.ote.gr)
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Ο ΟΣΔ παξέρεη ζήκεξα δχν ηχπνπο πξφζβαζεο: Σχπνπ-Α θαη Σχπνπ-Β. Ζ
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δχν ηχπσλ πξφζβαζεο εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα:
ΣΤΠΟ Α

ΣΤΠΟ Β
BRAS
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSL Router

SD

OLO

15
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSLAM

DSL Router

BRAS
ΔΠΙΠΔΓΟ
ΠΡΟΒΑΗ
ΑΝΑΛΤΗ
2006

ΑΡΤ

ΟΚΤΑ A ή (II)

Κεληξηθή
Πεξηθεξεηαθή
Σνπηθή

ΟΚΤΑ B
Σνπηθή

ΦΤΠ

ρήκα 1 Λεηηνπξγηθφηεηα Σχπνπ-Α θαη Σχπνπ-Β

ηελ πξφζβαζε ηχπνπ-Α: ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζην(-νπο) ρψξν(-νπο) ηνπ ζπλδενκέλνπ
παξφρνπ έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ) πνιιαπιέο (ή θαη φιεο -ζηελ
επηθξάηεηα-) δηφδνπο (sessions) θίλεζεο δηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηειηθφ
ρξήζηε. Σν θχθισκα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
θηίξην ηνπ ελαιιαθηηθνχ. (Βι. ρήκα 2)

ρήκα 2 Λεηηνπξγηθφηεηα ηχπνπ-Α
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ηελ πξφζβαζε ηχπνπ-Β: ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζε θξεάηην, έμσ απφ ην δηθφ ηνπ θηίξην, ζηνλ
ζπλδεφκελν πάξνρν έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ) πνιιαπιέο (ή θαη
φιεο -ζηελ επηθξάηεηα-) δηφδνπο (sessions) θίλεζεο Γηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε
έλαλ ηειηθφ ρξήζηε. Σν θχθισκα ην νπνίν δηέξρεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζπκπεξηιακβάλεη
νξηζκέλεο επθνιίεο (facilities) ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ζην θηίξην
παξφρνπ. Ο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο γηα λα παξαιάβεη απηή ηελ θίλεζε δηαδηθηχνπ πξέπεη λα
ζπλδέζεη νπηηθή ίλα ζην θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. (Βι. ρήκα 3)

ρήκα 3 Λεηηνπξγηθφηεηα ηχπνπ-Β

Ο ΟΣΔ παξέρεη ηηο σο άλσ δχν δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο

κέζσ δχν ππεξεζηψλ /

πξντφλησλ: (α) Αζχκκεηξνπ ΡΤζκνχ χλδεζε (ΑΡΤ) (β) Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή Τλδεζε
ζην δίθηπν ADSL (ΟΚΤΑ15). Καζεκηά απφ ηηο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη κία νκάδα
πξντφλησλ. Πεξηζζφηεξα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζε επφκελεο ελφηεηεο.
Τπεξεζία ΑΡΤ

15 Παιαηφηεξα αλαθέξνληαλ δχν φξνη ΟΚΤΑ: ΟΚΤΑ Η θαη ΟΚΤΑ ΗΗ νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ
ηερλνινγία. Ζ νκάδα πξνηφλησλ ΟΚΤΑ Η ρξεζηκνπνηείην θπξίσο παιαηφηεξα θαη ήηαλ βάζεη ηερλνινγίαο ΑΣΜ. H νκάδα
πξνηφλησλ ΟΚΤΑ ΗΗ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Ethernet.
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Ζ ππεξεζία ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ απεπζχλεηαη ζε Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο θαη
παξέρεη Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ ADSL modem (ζην
ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε) κε ηνλ αληίζηνηρν BRAS ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ
ΟΣΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δηαδίθηπν. Γηα ηελ παξνρή
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (Πξφζβαζε ADSL + Fast Internet) ζε
Σειηθνχο Υξήζηεο, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη ππεξεζίεο ΑΡΤ θαη ΟΚΤΑ. Ο ξφινο θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαίλεηαη ζην ρήκα 4:

ρήκα 4 Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε

Ζ Τπεξεζία ΑΡΤ πξνζθέξεηαη κε έμη (6) επηινγέο ηαρχηεηαο (πξντφληα), κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ξπζκνχο θαζφδνπ θαη αλφδνπ:
Παθέην (Πξνηφλ)

Ρπζκφο Καζφδνπ
(Kbps)

Ρπζκφο Αλφδνπ
(Kbps)

Π1

768

192

Π2

1.024

256

Π3

2.048

256

Π4 (Premium 1)

4.096

256

Π5 (Premium 2)

8.192

384

Π6 (Premium 3)

Έσο 24.576

1.024

Πίλαθαο 1. Τπεξεζίεο ΑΡΤ

Σν παθέην Π1 δελ πξνζθέξεηαη θαη φια ηα πθηζηάκελα παθέηα ΑΡΤ ηαρχηεηαο
768/192 Kbps ζηαδηαθά κεηαηξέπνληαη ζε αλαβαζκηζκέλα παθέηα 1024/256 Kbps.
Σα λέα παθέηα Π4, Π5, Π6 είλαη δηαζέζηµα µφλν µέζσ DSLAM ηερλνινγίαο Ethernet.
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Ζ ηηκή ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ πξνθχπηεη κεηά απφ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο retail-minus
ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο (ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνπο
ιηαληθνχο πειάηεο ηνπ ΟΣΔ). χκθσλα ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο16 έρεη πξνθχςεη φηη ν
παξάγνληαο retail-minus είλαη 20,81%. Οη αθξηβείο ηηκέο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 2.
ρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ, ν ΟΣΔ έρεη εγθαηαζηήζεη έλα πιήζνο ζεκείσλ
παξνπζίαο (DSLAM) ηα νπνία απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα ζεκεία δηαζεζηκφηεηαο ησλ
πξντφλησλ ΑΡΤ. Σα ζεκεία απηά ζήκεξα είλαη 1390 απφ ηα 2205 ζπλνιηθά αζηηθά θέληξα,
εθ ησλ νπνίσλ ηα 1260 βξίζθνληαη εθηφο Αηηηθήο. Δηδηθά γηα ηα λέα πξντφληα µέζσ
ηερλνινγίαο Ethernet είλαη δηαζέζηκα ζε πεξηζζφηεξα απφ 250 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ,
παλειιαδηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 190 εθηφο Αηηηθήο. Oη εγθαηεζηεκέλεο πφξηεο ζήκεξα
πιεζηάδνπλ ηηο 1.350.000 εθ ησλ νπνίσλ νη 500.000 είλαη γηα ηα λέα πξντφληα µέζσ
ηερλνινγίαο Ethernet.
Τπεξεζία ΟΚΤΑ
Ζ ππεξεζία ΟΚΤΑ δηαζπλδέεη ην θηίξην BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ
ελαιιαθηηθνχ. Αλάινγα κε ην ζεκείν/ηχπν πξφζβαζεο Α, Β ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξντφληα
ΟΚΤΑ (Βι. ρήκαηα 2 θαη 3). Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ππεξεζίαο ΟΚΤΑ εμεγνχληαη
ζηε ζπλέρεηα:
ΟΚΤΑ-Β: (Βι. ρήκα 3). Ζ ππεξεζία απηή ζπλδέεη ηηο πφξηεο εμφδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην θξεάηην ππνδνρήο παξφρσλ (ΦΤΠ) ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ
ζεκείνπ παξνπζίαο (θηηξίνπ) BRAS ηνπ ΟΣΔ. Πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ κεηάδνζεο (Ethernet
Switch, IP Aggregation Switch, ζχξα BBRAS, Rack/frame, ODF θιπ.), εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ θαη ηέινο πιηθά νπηηθψλ ηλψλ θαη ζρεηηδνκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ/έξγσλ
πινπνίεζεο κέρξη ην ΦΤΠ. Πξνθαλψο απαηηείηαη ε αληίζηνηρε εξγαζία πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ
γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο/ζπλδέζεσλ πξνο ηελ
παξάδνζε ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία απηή είλαη ζπλαθήο επθνιία.

16ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/2007 «Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus ππνινγηζκφ
ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ 891/Β12-72006)»,
ΑΠ ΔΔΣΣ 462/176/14-12-2007 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ΥΔΠ βάζεη ησλ λέσλ
ηηκψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ΟΣΔ κε Αξ. Πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ.ΤΠΖΡ. 1530/Φ.960/30-112007 (Απ. Πξ. ΟΣΔ ΑΠ.155/30-11-2007) (ΦΔΚ 2437/Β/28.12.2007)
ΑΠ ΔΔΣΣ 486/152/04-07-2008 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ηεο ΥΔΠ βάζεη ησλ φξσλ
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-08-07 (ΦΔΚ 1840/Β/12.09.2008)
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Ζ σο άλσ ππεξεζία ηηκνινγείηαη θνζηνζηξεθψο κε βάζε ηε κεζνδνινγία
θνζηνιφγεζεο

bottom-up

LRIC

,

ζχκθσλα

κε

ηα

νξηδφκελα

ζηελ

ΑΠ

ΔΔΣΣ

389/051/8.06.2006. Γπλάκεη ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο πξνζδηνξίζζεθαλ ελ ζπλερεία
ηξία ηέιε γηα ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ-Β: (α) εθ‟άπαμ ηέινο πξφζβαζεο (αλά δεχγνο θαισδίνπ
νπηηθψλ ηλψλ), (β) εθ‟ άπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο (αλά δεχγνο θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ), (γ)
πάγην κεληαίν ηέινο ΟΚΤΑ-Β (αλά Mbps αηηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο). Σα πιήξε ηηκνιφγηα
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 2.
ΟΚΤΑ-Α: (Βι. ρήκα 2 ). Ζ ππεξεζία απηή ζπλδέεη ηηο πφξηεο εμφδνπ ησλ BRAS ηνπ ΟΣΔ
κε ην θηίξην ηνπ ζπλδενκέλνπ παξφρνπ. Πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ κεηάδνζεο (Ethernet Switch,
IP Aggregation Switch, ζχξα BBRAS, Rack/frame, ODF θιπ.), εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ, ηε γξακκή κεηάδνζεο απφ ην ζεκείν παξνπζίαο (θηίξην) BRAS ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην
αληίζηνηρν ζεκείν παξνπζίαο (θηίξην) BRAS ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη ηέινο ηνλ ηεξκαηηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο ηίζεηαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ελαιιαθηηθνχ. Πξνθαλψο
απαηηείηαη ε αληίζηνηρε εξγαζία πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο/ζπλδέζεσλ πξνο ηελ παξάδνζε ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο. (Βι. ρήκα
5)

ρήκα 5 ΟΚΤΑ-Α

Σα επηκέξνπο πξντφληα ΟΚΤΑ-Α είλαη ηα εμήο:
Α. Σνπηθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε εµεία Παξνπζίαο BRAS ηνπηθά, γηα ηελ δξνµνιφγεζε
ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Σει. Παξφρνπ. Έλαο ελαιιαθηηθφο πνπ
επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα λα εμππεξεηήζεη φιε ηελ επηθξάηεηα νθείιεη λα ζπλδεζεί ηνπηθά
ζε φια ηα ζεκεία παξνπζίαο (θηίξηα) BRAS
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Β. Πεξηθεξεηαθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε εµεία Παξνπζίαο BRAS ζηελ Αζήλα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε γηα ηελ δξνµνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει. Πάξνρν απφ ηνπο BRAS
ηεο Νφηηαο θαη Βφξεηαο Διιάδαο αληίζηνηρα. Έλαο ελαιιαθηηθφο πνπ επηιέμεη απηφλ ηνλ
ηξφπν, γηα λα εμππεξεηήζεη φιε ηελ επηθξάηεηα νθείιεη λα ζπλδεζεί ζηνπο BRAS Αζήλαο θαη
Θεζζαινλίθεο.
Γ. Κεληξηθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε έλα θεληξηθφ ζεµείν ζχλδεζεο (BRAS Αζήλαο) γηα ηελ
δξνµνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει. Πάξνρν απφ φινπο ηνπο BRAS ηεο
επηθξάηεηαο. Έλαο ελαιιαθηηθφο ν νπνίνο ζα επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη
φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ Δπηθξάηεηα.
Σα ζεκεία παξνπζίαο ησλ BRAS είλαη 15 ζε φιε ηελ Διιάδα. Πιήξε δεδνκέλα γηα ηηο
ζέζεηο ησλ BRAS θαζψο θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ ΟΚΤΑ καδί κε ηα ζρεηηθά ηηκνινγηαθά
ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ΟΚΤΑ-Α πνπ είλαη δηαζέζηκα θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 3.
Β. Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ
Ζ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ηξίηεο γεληάο (3G) θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζρεηηθψλ ζπζθεπψλ
θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζε
άιιεο ππεξεζίεο πνιπκέζσλ κέζα απφ ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Με ην δίθηπν ηξίηεο
γεληάο επηηπγράλνληαη ηαρχηεηεο σο θαη 384 Kbps, ελψ ν ξπζκφο δεδνκέλσλ απμάλεη έσο θαη
αξθεηά Mbps κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ (HSDPA, HSUPA). Ήδε κε ηηο λέεο
ζπζθεπέο ηχπνπ PDA νη ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην
δηαδίθηπν, ελψ κε ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθήο θάξηαο ζην laptop απνθηνχλ πξφζβαζε ζε επξεία
γθάκα επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ. Σα δίθηπα ηξίηεο γεληάο αλαβαζκίδνληαη ζηαδηαθά
πξνζθέξνληαο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη πνιπκέζσλ αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ
παξνπζηάδεηαη αλά πεξηνρή (π.ρ. αζηηθέο πεξηνρέο, βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο).
Γ. Γίθηπα ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (ΑΠ)
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Σα δίθηπα ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο (Fixed Wireless Access (FWA)) ζηελ
Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ησλ 3.5 θαη 25 GHz17.

Οη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη

αλαθέξνληαη θάησζη:
Εψλε

Αδεηνδνηεκέλνο Πάξνρνο

2x28 MHz δψλε (3,410 MHz έσο 3,438 MHz θαη 3,510 MHz
έσο 3,538 MHz)
2x21 MHz δψλε (3,476.5 MHz έσο 3,497.5 MHz θαη 3,576.5
MHz έσο 3,597.5 MHz)
2x14MHz δψλε (3,441.5 MHz έσο 3,455.5 MHz θαη 3,541.5
έσο 3,555.5 MHz)
2x14MHz δψλε (3,459 MHz έσο 3,473 MHz θαη 3,559 έσο
3,573 MHz)
2x112 MHz δψλε (24,549 MHz έσο 24,661 MHz θαη 25,557
MHz έσο 25,669 MHz)
2x112 MHz δψλε (24,717 MHz έσο 24,829 MHz θαη 25,725
MHz έσο 25,837 MHz)
2x56 MHz δψλε (24,885 MHz έσο 24,941 MHz θαη 25,893
έσο 25,949 MHz)
2x56 MHz δψλε (24,969 MHz έσο 25,025 MHz θαη 25,977
έσο 26,033 MHz)
2x56 MHz δψλε (25,053 MHz έσο 25,109 MHz θαη 26,061
έσο 26,117 MHz)

CRAIG
WIND
OTE
COSMOLINE
WIND
TELLAS18
FORTHNET
COSMOTE
VODAFONE

Πίλαθαο 2. Αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ΑΠ

Οη άδεηεο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο αλάπηπμεο/
δφκεζεο θαη ππνρξεψζεηο θάιπςεο. Οη άδεηεο ησλ 3.5 GHz απαηηνχλ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν
πάξνρν λα εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα
λα παξέρεη ξαδηνθάιπςε ζε ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ
απφ ηελ εθρψξεζε ηεο άδεηαο, θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο.
Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ηεο άδεηαο ηεο εηαηξείαο COSMOLINE, γηα ηελ
νπνία ν ζηφρνο ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο 20% γηα ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο πξέπεη λα
επηηεπρζεί εληφο 2,5 εηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη
αδεηνδνηεκέλνη ζηα 3.5 GHz πάξνρνη είλαη επί ηεο παξνχζεο πάξνρνη ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.

17 ιεο νη άδεηεο βγήθαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 θαη εθρσξήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001, εθηφο απφ ηελ
άδεηα ηεο εηαηξείαο COSMOLINE, ε νπνία βγήθε ζε πιεζηεξηαζκφ θαη εθρσξήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006.

18 Ζ ζπγθεθξηκέλε άδεηα ηειεί ππφ κεηαβίβαζε πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 29913/1196/2006, ιφγσ
εμαγνξάο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο WIND ηεο εηαηξείαο ΣΔΛΛΑ.
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Οη άδεηεο ησλ 25 GHz απαηηνχλ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν πάξνρν λα εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί,
ζπληεξεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξέρεη θάιπςε ζε
ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο άδεηαο,
θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο. Δπηπξνζζέησο, ν αδεηνδνηεκέλνο
πάξνρνο πξέπεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη ππεξεζίεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Έλαο πάξνρνο πνπ θαηέρεη άδεηεο δψλεο ηφζν ησλ 3.5 θαη ησλ 25 GHz πξέπεη λα
εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξέρεη θάιπςε
ζε ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο
άδεηαο, θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηηο δχν άδεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Ο επί ηνπ παξφληνο αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο απεηθνλίδεηαη θάησζη:
Ζκεξνκελία
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2005
ΜΑΡΣΗΟ 2006
ΗΟΤΝΗΟ 2006
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2006
ΜΑΡΣΗΟ 2007
ΗΟΤΝΗΟ 2007
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2007
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007
ΜΑΡΣΗΟ 2008
ΗΟΤΝΗΟ 2008
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008

Γξακκέο ΑΠ
419
437
451
466
648
670
958
918
1.231
1.221
1.304
1.087
1.001

Πίλαθαο 3. Αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ΑΠ

Ζ δψλε ησλ 2.4 GHz νξίδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα “hot spot” ρξήζε. Ο επί ηνπ
παξφληνο “hot spot” νξηζκφο απνθιείεη ηελ ρξήζε ηεο δψλεο ησλ 2.4 GHz γηα ζηαζεξή
αζχξκαηε πξφζβαζε.
Γ. πλδέζεηο Οπηηθψλ Ηλψλ
Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επίηεπμε πάξα πνιχ πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο αλά
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ρξήζηε. Ζ αλάπηπμε νπηηθψλ ηλψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε
κεηάβαζε ζηα δίθηπα επφκελεο γεληάο (Next Generation Networks – NGN). πγθεθξηκέλα ζηα
δίθηπα NGN κέξνο ή θαη φιε ε πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είλαη πάλσ απφ θαιψδην
νπηηθψλ ηλψλ, ελψ ην δίθηπν θνξκνχ (network core) βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε
αξρηηεθηνληθέο IP (all IP architectures). Ζ κεηάβαζε ζε NGN απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ζηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. ηελ Διιάδα, επί ηνπ παξφληνο, νη νπηηθέο ίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηθηχσλ θνξκνχ ησλ δηθηχσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ παξφρσλ. ε
επίπεδν ηειηθψλ ρξεζηψλ, ε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα
ρξήζηεο „πςειψλ δπλαηνηήησλ‟ (νη νπνίνη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κενηθηαθνί ρξήζηεο) θαη εγθαζίζηαληαη σο κέξνο ελφο εηαηξηθνχ δηθηχνπ.
2.2.2

Μεζνδνινγία
Ο θαζνξηζκφο κηαο ζρεηηθήο αγνξάο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηα ζρεηηθά

πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αγνξά θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο αγνξάο. Σα φξηα ηεο
αγνξάο πξνζδηνξίδνληαη εμαθξηβψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξφρσλ ζηνλ θαζνξηζκφ
ηηκψλ ζηελ αγνξά. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κε άιια (ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο)
θαη ηελ δπλαηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ λα κεηαζηξέςνπλ, ή λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή γηα ηελ
παξνρή ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ (ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο) αληαπνθξηλφκελνη ζε κηα
ζρεηηθή αχμεζε ηηκψλ.
Ζ εμέηαζε ηνπ «ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ» (Hypothetical Monopolist Test)
είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα ζηελά
ππνθαηάζηαηα απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα
μερσξηζηή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη κία
κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο – έσο θαη 10% (Small but Significant, non Transitory Increase in Price - SSNIP) πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ
επίπεδν ηηκψλ ρσξίο απψιεηα ησλ πσιήζεσλ, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απηή ε άλνδνο ηηκψλ λα
θαηαζηεί αζχκθνξε. Δάλ κηα ηέηνηα άλνδνο ηηκψλ ήηαλ αζχκθνξε, επεηδή νη θαηαλαισηέο ζα
κεηαπεδνχζαλ ζε άιια πξντφληα, ή επεηδή 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.
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ηελ παξνχζα ελφηεηα, θαηαξρήλ, ε αγνξά νξίδεηαη απφ ηελ πιεπξά δήηεζεο. Ζ
αλάιπζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πιεπξάο δήηεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμέηαζε εάλ
άιια πξντφληα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ζε
πεξίπησζε πνπ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο επηβάιεη κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε
κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (SSNIP) πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν
ηηκψλ.
ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο
πξνζθνξάο πξνθείκελνπ λα αμηνινγεζεί εάλ ππάξρνπλ επηπιένλ πεξηνξηζκνί ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ πνπ δελ
έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Βαζηθή ππφζεζε
γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο είλαη φηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά είλαη
ρακεινχ θφζηνπο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ.
κέρξη 12 κήλεο).
Βαζηθφ θξηηήξην γηα λα ζεσξεζεί ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο ζρεηηθή, είλαη νη
πξνκεζεπηέο / πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά γξήγνξα θαη κε ρακειφ
θφζηνο ιφγσ ηεο παξνχζαο ζέζεο ηνπο ζηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, απφ ηελ
είζνδν ελφο πξνκεζεπηή ζηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγείηαη
θαη πξφζζεηνο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ . Γειαδή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ
νξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ππνθαηάζηαησλ ηεο πξνζθνξάο, είλαη βαζηθφ, νη πξνκεζεπηέο/ πάξνρνη
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ λα κελ έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί σο ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα λα
ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ινηπέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο
ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ. Σέηνηνη
πξνκεζεπηέο δελ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο δεδνκέλνπ φηη νη ηα
πξντφληα πνπ παξέρνπλ νξίζηεθαλ ήδε σο ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο. Δπνκέλσο, ε είζνδφο
ηνπο έρεη ήδε

ιεθζεί ππφςε θαη έηζη ε ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο απφ απηνχο νη

πξνκεζεπηέο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πξφζζεην πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ
ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν.
Έλαο άιινο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο ζρεηηθή αγνξάο αθνξά ζηελ
εμέηαζε ηεο χπαξμεο θνηλψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ηηκνιφγεζε πειαηψλ, ππεξεζηψλ ή
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (δει. πεξηνρψλ εληφο ησλ νπνίσλ έλαο πάξνρνο πξνζθέξεη εθνπζίσο
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ηα πξντφληα ηνπ κε φκνηα ηηκή). Δάλ παξαηεξνχληαη θνηλνί πεξηνξηζκνί ηηκνιφγεζεο, νη
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη ηηκέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ
ίδηα ζρεηηθή αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ
νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νκνηνγελείο, ν νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πεξηνρέο ζηελ ίδηα αγνξά.
Αλ θαη ε παξνχζα αλάιπζε αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αλάιπζε απνηειεί ν νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο
ιηαληθήο αγνξάο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ρνλδξηθήο ππεξεζίαο
απνηειεί ε δήηεζε γηα ηε ιηαληθή ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο δχλαηαη λα
επεξεάζεη ηελ αλάιπζε ηεο χπαξμεο ζεκαίλνπζαο ζέζεο (SMP) ζηελ ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά,
δεδνκέλνπ φηη, γεληθά αλ θαη φρη απαξαίηεηα, ε ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά είλαη ηφζν επξεία φζν
ηα ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο ζηε ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά. Γηα ηελ ηξέρνπζα αλαζεψξεζε ηεο
αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί ε ζρεηηθή ιηαληθή
αγνξά. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ρνλδξηθή ππεξεζία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
input/βάζε γηα αγνξέο πνπ νξίδνληαη ρσξηζηέο ζην ιηαληθφ επίπεδν.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο
παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:
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Οξηζκόο Ληαληθήο Αγνξάο
(Ληαληθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν)
DSL - ηελνδωληθή - ΑΠ - Κηλεηή
Οπηηθέο Ηλεο - Καισδηαθή - πκκεηξηθή
Τπνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο

Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο

Οξηζκόο Υνλδξηθήο Αγνξάο
Α. Υνλδξηθή (Φπζηθή) Πξφζβαζε ζε Τπνδνκή
Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε
Β. Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε
Τπνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο

Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο

Γεωγξαθηθή αγνξά

Αλάιπζε ηεο Αγνξάο
(Δμέηαζε ΙΑ)
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε
1. Μεξίδηα Αγνξάο
2. Πηζαλόο Αληαγωληζκόο
3. Αληηζηαζκηζηηθή Αγνξαζηηθή Ιζρύ
4. Γπλακηθή ηεο Αγνξάο
5. Πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ
Αληαγωληζκό

ρήκα 6 Γηάγξακκα Γηαδηθαζίαο Αλάιπζεο Αγνξψλ

2.2.3

Δπίπεδν Ληαληθήο
ηελ παξνχζα ελφηεηα ε ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη ε ζρεηηθή θαηάληε αγνξά ζηελ

ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε (αζχκκεηξε) επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ
θαη‟ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε
ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απηήο
ηεο ζχλδεζεο dial up. χκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ –ζηε χζηαζε νξηζκνχ αγνξψλ- θείκελν
ηεο Δπηηξνπήο , ε αγνξά πεξηιακβάλεη ηφζν νηθηαθνχο φζν θαη επηρεηξεζηαθνχο πειάηεο ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
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2.2.3.1

Αλάιπζε ησλ ππεξεζηώλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε ιηαληθό επίπεδν
Ζ επηινγή ελφο θαηαλαισηή γηα ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηα

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξντφληα κε
δηαθνξέο ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
θαηαλαισηή γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφ ηα δηαθνξεηηθά απηά
πξντφληα λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα αγνξά.
Δπηπιένλ, ε δηαθνξά ζηελ ηηκή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ δελ ζεκαίλεη φηη
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή αγνξά. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε ή κε ζηελ ίδηα ζρεηηθή
αγνξά είλαη ε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο θαη ε
πηζαλφηεηα λα ηα ζεσξήζνπλ σο ππνθαηάζηαηα. Δπίζεο, ζηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην πηζαλφ θφζηνο (ή άιια εκπφδηα) κεηαζηξνθήο ζε άιιν πξντφλ, ην
νπνίν εάλ είλαη ζεκαληηθφ είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίδεη ηεο δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηνπ
ελαιιαθηηθνχ πξντφληνο σο ππνθαηάζηαηνπ.
ηελ Διιάδα ζήκεξα ε βαζηθή ιηαληθή επξπδσληθή ππεξεζία πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν απνηειεί ε ππεξεζία (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Με
βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (dial up)
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηήο ζχλδεζεο
ζπκκεηξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (πεξηιακβάλνληαη θαη νη
κηζζσκέλεο γξακκέο)
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ ΑΠ
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο (νκναμνληθφ θαιψδην) δελ
πθίζηαηαη θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην εγγχο ή καθξηλφ κέιινλ ε αλάπηπμε θαισδηαθήο ππνδνκήο
ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
Ζ ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο νξίζηεθε βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ιηαληθήο.
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Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ιηαληθήο αγνξάο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηηο δηαθνξεηηθέο
επηινγέο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζπλδέζεσλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αζχκκεηξεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δπνκέλσο, ε βαζηθή ππεξεζία ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί ν νξηζκφο
ηεο ιηαληθήο αγνξάο είλαη απηήο ηεο αζχκκεηξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ππεξεζίαο αθνξνχλ ζηα παξαθάησ:
Αζπκκεηξία

1.

Ζ θχζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζεκαίλεη φηη ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ
(downstream capacity) είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ απνζηνιήο δεδνκέλσλ (upstream
capacity).
Πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο

2.

Δθηφο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη άιιεο πηζαλέο ππεξεζίεο πνπ
ε επξπδσληθή πξφζβαζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη πηζαλφ
λα παξαζρεζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην απηήο ηεο αλαζεψξεζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο
πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο θσλήο κέζσ IP (VoIP), video on demand, IPTV θαη ηδεαηά
ηδησηηθά δίθηπα (VPN). Δληνχηνηο, είλαη δχζθνιν λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο απηέο νη
ππεξεζίεο ζηελ αλάιπζε αγνξάο κέρξη λα είλαη ζαθέζηεξε ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Δπξπδσληθφηεηα

3.

Ζ αζχκκεηξε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη ηξία ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα / ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
θαη επνκέλσο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί ππεξεζία πνπ δηαθνξνπνηείηαη πνηνηηθά απφ απηήλ ηεο
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο.


ε ζχλδεζε είλαη κφληκε θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη dial up. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φπσο ε ιήςε /
απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.


είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θσλήο θαη ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ
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έρεη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ (κέρξη 24 Mbps) απφ απηήο ηεο

ππεξεζίαο dial up (κέρξη 128 Kbps)
εκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο είλαη ν
θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ηαρχηεηνο ηεο αζχκκεηξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κεηαβνιή ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο αλαζεψξεζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο πξνζθεξφκελεο ηαρχηεηεο θαη θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην φξην απηφ είλαη ηα 24Mbits. Ζ άκεζε ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ παθέησλ
ηεο κεγαιχηεξεο (24Mbits) θαη κηθξφηεξεο (1Mbit) ηαρχηεηνο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε
αιιά ε ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ηαρπηήησλ (πρ 1 Mbit θαη 2Mbits) κπνξεί λα
εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ παξάκεηξν ηεο ηηκήο ηνπ παθέηνπ, δεδνκέλνπ φηη φια ηα άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο είλαη φκνηα κεηαμχ ησλ παθέησλ (κφληκε ζχλδεζε, κεγαιχηεξε
ηαρχηεηα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ dial up θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ
θσλήο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν). ην κέιινλ είλαη πνιχ πηζαλφλ νη ππάξρνπζεο
ηαρχηεηεο λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο
ζηελ αγνξά. ηελ πεξίπησζε φπνπ λέεο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γίλνπλ δεκνθηιείο θαη απμεζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο,
ηφηε ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ νξηζκφ ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο αγνξψλ.
Ζ αλάιπζε ηεο αγνξάο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward looking)
ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο19. Δπνκέλσο, είλαη
ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί θαη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ φηη
ππήξμε ζεκαληηθή εμέιημε ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζε επίπεδν ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ εηψλ θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη γηα λα ζπλερηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξρφκελεο πεξηφδνπ.
2.2.3.2

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ επξπδσληθήο θαη ζηελνδσληθήο πξόζβαζεο ζην
δηαδίθηπν (dial up)

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο

19 Παξάγξαθνο 20
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Σα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
ηαπηφρξνλα ψζηε κηα ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα νξηζηεί σο επξπδσληθή. Ζ dial up
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηερλνινγίεο φπσο ην PSTN θαη ISDN δελ παξέρεη φια ηα αλσηέξσ
ραξαθηεξηζηηθά. Σν PSTN δελ πιεξεί θαλέλα απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην ISDN δελ
κπνξεί λα δψζεη κφληκε ζχλδεζε θαη λα επηηχρεη ηαρχηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 128 kbit/s θαηά
ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ.
Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αλάιπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο είλαη ε επίδξαζε πνπ ζα
έρεη κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (SSNIP) πάλσ
απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν ηηκψλ πνπ δχλαηαη λα επηβάιεη έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο
πάξνρνο. Οη επφκελεο παξάγξαθνη εμεηάδνπλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα ε
επξπδσληθή θαη ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial up) λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα
νηθνλνκηθή αγνξά. Καηφπηλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί εάλ απηή ε αχμεζε ηηκήο
(SSNIP) πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζα νδεγνχζε έλα
ζεκαληηθφ αξηζκφ πειαηψλ λα κεηαζηξαθνχλ απφ ηελ επξπδσληθή ζηελ ζηελνδσληθή
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial up) θαη νπφηε ε αχμεζε απηή ζα γίλεη αζχκθνξε γηα ηνλ
κνλνπσιηαθφ πάξνρν.
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ ζπλερψο κεηνχκελν αξηζκφ ρξεζηψλ dial-up (Πίλαθαο 4)
ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ηειηθφο ρξήζηεο ζεσξεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή σθέιεηα απφ ηελ ρξήζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη (willing to pay) θαη ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ αγνξά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη θαηαλαισηέο
αμηνινγνχλ ηελ ππεξεζία πεξηζζφηεξν αθφηνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ
άπνςε πνπ είραλ γηα ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο πξηλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη
φηη κέζσ ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε κε επθνιία δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε παηρλίδηα, αξρεία
κνπζηθήο, video streaming/ video on demand θαζψο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
ηειεφξαζεο. ιεο απηέο νη εθαξκνγέο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνια, ή θαζφινπ πξνζβάζηκεο
κέζσ ηεο ππεξεζίαο dial up. Δπνκέλσο, αθφκα θαη κε ηελ αχμεζε SSNIP, αθφηνπ ν
θαηαλαισηήο δνθηκάζεη ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ειαρηζηνπνηνχληαη νη
πηζαλφηεηεο λα κεηαζηξαθεί ζηελ ππεξεζία dial up. Ζ παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο
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αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε φζν απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ρξήζηε λα
έρεη πξφζβαζε ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ηηο εμαηνκηθεχζεη.

Αξηζκφο
ζπλδξνκεηψλ
dial-up

2005 Α

2005 Β

2006 Α

2006 Β

2007 Α

2007 Β

771.417

725.437

645.569

463.603

426.047

239.836

Πίλαθαο 4. Δμέιημε αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ dial-up

Καηά

ηε

δηάξθεηα

ησλ

ηειεπηαίσλ

εηψλ

έρνπλ

παξαηεξεζεί

ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
(π.ρ. ζπλερείο κεηψζεηο ζηελ ηηκή πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπ
θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, απμήζεηο ζηηο δηαζέζηκεο ηαρχηεηεο, flat
fee rate ηηκνιφγεζε, θ.ιπ.). Δπνκέλσο, ε εμέιημε ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαζηζηά δχζθνιε
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο πηζαλέο ειαζηηθφηεηεο ησλ ηηκψλ ζηελνδσληθψλ θαη
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Αλ θαη ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ηάζεηο
εμέιημεο ησλ ηηκψλ, δελ είλαη δπλαηφ λα απνκνλσζεί πιήξσο εάλ νπνηαδήπνηε κεηαζηξνθή
κεηαμχ ησλ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ απάληεζε ζηηο ζρεηηθέο
κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ή απιά νθείιεηαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα
επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη φηη ε κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ζα
ππήξρε αθφκα θαη αλ νη ζρεηηθέο ηηκέο ηεο ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είραλ
παξακείλεη ακεηάβιεηεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ιφγσ ησλ
ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ είλαη δχζθνιε ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο
δήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ηαρπηήησλ
ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ησλ ππεξεζηψλ
ιηαληθήο dial-up θαη ADSL (κέζσ ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΟΣΔ) πνπ είλαη επί ηνπ
παξφληνο δηαζέζηκεο ζηελ Διιάδα:

Σερλνινγία
PSTN
ISDN BRA
ADSL

Δύξνο δώλεο
Έωο 64 Kbps (ζπκκεηξηθή)
64 Kbps / 128 Kbps (ζπκκεηξηθή)
1024/ 256 Kbps

Σύπνο
Dial-up
Dial-up
Μόληκε

42

ADSL

2048/ 256 Kbps

ADSL

4096/ 256 Kbps

ADSL

8192/ 384 Kbps

ADSL

24576/ 1024 Kbps

ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε

Πίλαθαο 5. Σαρχηεηεο Πξφζβαζεο Ληαληθήο

χγθξηζε Σηκνινγίσλ
Ζ πθηζηάκελε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL θαη dial-up νδεγεί ζε
πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ππάξρεη δηαθνξεηηθφ κνληέιν
ρξέσζεο γηα ππεξεζίεο κφληκεο ζχλδεζεο ADSL (κέζσ ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο conn- x ηνπ
ΟΣΔ ), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κηα ζηαζεξή (flat rate) ρξέσζε.
Δπδσληθή Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν -Σηκέο ιηαληθήο20
Δύξνο δώλεο
Σέινο ύλδεζεο
Μεληαίν ηέινο
(Kbps)
1024/ 256 Kbps
35
13,9
2048/ 256 Kbps
35
16,4
4096/ 256 Kbps
35
18,9
8192/ 384 Kbps
35
22,6
24576/ 1024 Kbps
35
25,1
Πίλαθαο 6. Σηκνιφγεζε Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο

Αληηζέησο, νη ππεξεζίεο dial-up ρξεψλνληαη αλά κνλάδα (metered service). Δπηπιένλ,
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο γηα ζχλδεζε/ εθάπαμ, πεξηνδηθή πξφζβαζε (πάγην ηέινο) θαη
κε βάζε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Οη θάησζη πίλαθεο απεηθνλίδνπλ ηηο ηηκέο
ξεο αηρκήο (08:00-20:00) - €0,352/ψξα θαη
ξεο κε-αηρκήο (20:00-08:00) - €0,176/ψξα.
Δπηπιένλ ησλ σο άλσ ρξεψζεσλ, απαηηείηαη ε θαηαβνιή ζπλδξνκήο ζε έλα πάξνρν
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Παξάδεηγκα ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν παξαηίζεληαη θαησηέξσ θαη αθνξά ηηκέο ηνπ νκίινπ
ΟΣΔ:
Otenet
Ανξίζηνπ

PSTN Dynamic 56K
(Easy Gate BASIC)
13

ISDN 64K (Fast Gate
Basic)
17

20 όιεο νη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ θαη αθνξνύλ ηηκέο 11/2008
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3κελε + 2κήλεο
ΓΩΡΟ
6κελε
8κήλε+4 κήλεο
ΓΩΡΟ
24κελε

35
78
81
101

43
95
91
141

Πίλαθαο 7. Υξέσζεο Τπεξεζηψλ ηελνδσληθήο Πξφζβαζεο

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ηα ηέιε γηα ηελ επξπδσληθήο θαη ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία δηαδηθηχνπ αθνινπζνχλ ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε.
Κφζηνο Μεηαζηξνθήο/ Δκπφδηα Μεηαζηξνθήο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ην νπνίν ζρεηίδεηαη
κε ηε κεηαζηξνθή κεηαμχ ππεξεζηψλ ιηαληθήο κέζσ dial-up θαη κέζσ ADSL.

πσο

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε ρξέσζε ζχλδεζεο γηα κηα λέα ζχλδεζε ADSL αλέξρεηαη ζε €35 γηα
ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο ADSL, ε νπνία φκσο παξέρεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο
δσξεάλ ζηα πιαίζηα πξνθνξψλ. Σν ελδεηθηηθφ θφζηνο γηα ην απαηηνχκελν modem γηα κηα
ADSL ζχλδεζε μεθηλά απφ €25, ην νπνίν θαη απηφ δίδεηαη δσξεάλ ζηα πιαίζηα πξνζθνξψλ.
Δάλ ππνηεζεί φηη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο
ππεξεζίαο (δει. ην θφζηνο ην νπνίν πξέπεη λα ππνζηνχλ νη κεηαθηλνχκελνη ζπλδξνκεηέο γηα λα
έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ADSL) ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ρξήζηε, ζα πξέπεη λα
απνζβεζηεί ζε κηα θαηάιιειε πεξίνδν (ιρ., 12 κήλεο). Καη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θφζηνο
κεηαζηξνθήο απμάλεη ηηο κεληαίεο ADSL ρξεψζεηο πεξίπνπ απφ 17 έσο 27% (αλάινγα κε ηελ
ππεξεζία ADSL πνπ έρεη ιάβεη θάπνηνο). Χο εθ ηνχηνπ, ην αλσηέξσ θφζηνο εκθαλίδεηαη λα
ιεηηνπξγεί σο έλα ήπην θφζηνο κεηαζηξνθήο ην νπνίν απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ ηηκνινγηαθή
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο dial-up θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ζα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο
ηεο πξνζθνξάο ζε ιηαληθφ επίπεδν απφ πξνκεζεπηέο ηεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν νη νπνίνη δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηελ ίδηα πεξίνδν σο πξνκεζεπηέο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ην ελδερφκελν λα πξνθαινχζαλ πξφζζεην πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε
έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ν νπνίνο απμάλεη ηηο ηηκέο
ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
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Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα πξνθχςεη κε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα θάζε ηξφπν, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη εάλ κία ηέηνηα ππνθαηάζηαζε
ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζα απέηξεπε κία αχμεζε
SSNIP ζηε ιηαληθή ηηκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Οη ηέζζεξηο ηξφπνη ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο πξνο εμέηαζε είλαη νη παξαθάησ:
ε ρξήζε ρνλδξηθψλ ζηελνδσληθψλ πξντφλησλ
ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ πξφζβαζεο (θαη θνξκνχ)
ε ρξήζε ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ πξντφλησλ
ε ρξήζε ΑΠΣΒ

Οη πάξνρνη ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο
ρξεηάδνληαη ην απαξαίηεην δίθηπν ή πξέπεη λα αγνξάζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ρνλδξηθέο
ππεξεζίεο. Καηαξρήλ, ππάξρνπλ επηινγέο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο πνπ απνθιείνληαη
γηα ηερληθνχο ιφγνπο. Οη ρνλδξηθέο ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα παξέρνπλ ιηαληθή επξπδσληθή ππεξεζία. Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ
ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξέςνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν.
Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ
πξφζβαζεο (θαη θνξκνχ) απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. Δληνχηνηο, είλαη
κάιινλ απίζαλν λα ιεθζεί ε απφθαζε αλάπηπμεο δηθηχνπ σο απάληεζε ζε κία αχμεζε 5- 10%
ζηελ ηηκή ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη βαζηθνί ιφγνη είλαη δχν: ην θφζηνο
αλάπηπμεο δηθηχνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, κε κεγάιν κε αλαθηήζηκν θφζηνο (sunk cost),
θαζψο θαη φηη απαηηείηαη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ νπφηε θαη
ζα ππάξρεη κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ απάληεζε ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ.
Ο ηξίηνο δπλεηηθφο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα
πξνέιζεη απφ πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ παξέρνπλ θαη ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε ή θάπνηα παξαιιαγή ηεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ νη ιηαληθέο
επξπδσληθέο ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε ηεο απνπζίαο ξχζκηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, δελ είλαη βέβαην φηη ε ρνλδξηθή επξπδσληθή ππεξεζία πξφζβαζεο ζα παξερφηαλ
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απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. Αθφκα θη αλ νη ιηαληθνί πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηηο επξπδσληθέο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπο
επέηξεπαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο, απηφ δελ ζα δεκηνπξγνχζε
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο. Απηφ
ζπκβαίλεη αθνχ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα ήηαλ απηφο πνπ ζα παξείρε ηηο
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο.
Αληί ηεο αγνξάο ησλ ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο, νη πάξνρνη ιηαληθήο
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ έλα πξντφλ ρνλδξηθήο πνπ επηηξέπεη
ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε φπσο απηφ ηεο ππεξεζίαο ηεο ΑΠΣΒ. Σν εξψηεκα πνπ
ηίζεηαη απφ κία ηέηνηα θίλεζε είλαη εάλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο πνπ κεηαζηξέθνληαη ζηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο
ΑΠΣΒ πξαγκαηηθά απνηεινχλ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο. Χο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε
ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ εάλ νη πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο εηζέξρνληαλ ζηελ επξπδσληθή αγνξά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γξήγνξα θαη κε
ρακειφ θφζηνο, δπλάκεη ηεο ππάξρνπζαο ζέζεο ηνπο ζηελ παξνρή ησλ άιισλ ππεξεζηψλ. ηελ
πεξίπησζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΑΠΣΒ, δελ
θαίλεηαη φηη ε παξνρή ηεο ιηαληθήο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο κε ηέηνηα κνξθή ζα παξείρε
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε έλαλ λενεηζεξρφκελν πάξνρν, δπλάκεη ηεο ππάξρνπζαο
παξνπζίαο ηνπο ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ κεηαζηξέθνληαη ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ ζα ήηαλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ λα ζεσξεζνχλ σο λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά
δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο λενεηζεξρφκελνπ. Δπνκέλσο,
νπνηνδήπνηε πξφζζεηνο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθήο
ηζρχνο ζηελ αγνξά.

πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο γηα λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν
ε ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη ππνθαηάζηαηε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν. Σα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
κφληκε ζχλδεζε θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη dial up.
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δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θσλήο θαη ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ
ζαθψο κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ απφ απηήο ηεο ππεξεζίαο dial up
ππνδεηθλχνπλ ηελ δηάθξηζε απφ ηελ ππεξεζία ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. Απηά είλαη θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ
ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ
δνθηκάζεη ηελ ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ππεξεζίεο dial up.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα ζεκεησζεί κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ
απφ επξπδσληθέο ζε ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward looking), ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα ε
ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ λα πεξηνξηζηεί πεξεηαίξσ
θαη ε ζηελνδσληθή πξφζβαζε λα ζεσξεζεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ηεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δπνκέλσο απφ πιεπξάο δήηεζεο φπσο θαη ζηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
απνηειεί δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά απφ ηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε θαη ζα παξακείλεη σο έρεη
θαηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο
Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζε ιηαληθφ επίπεδν
δελ είλαη πηζαλή θαη δελ ζα ππάξρεη πηζαλφηεηα πξφθιεζεο πξφζζεηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζε έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί
δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά απφ ηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο ζην ιηαληθφ
επίπεδν θαη ζα παξακείλεη σο έρεη θαηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο .

2.2.3.3

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη πξόζβαζεο ζην
δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
Γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα αλαζεψξεζε αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ αλήθεη ζε ρσξηζηή αγνξά απφ ηε
ζηαζεξή επξπδσληθή πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχσλ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφ ππνθαηάζηαην απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο κε ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ζηαζεξά δίθηπα. Ο βαζηθφο ιφγνο
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είλαη φηη πξνο ην παξφλ ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ πξνζθέξνπλ ιηγφηεξεο ιεηηνπξγηθέο
δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε απφ ηα ζηαζεξά επδσληθά δίθηπα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππάξρνπλ
πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί ψζηε νξηζκέλν πεξηερφκελν λα κελ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ δηθηχνπ
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ επθξίλεηα ηεο νζφλεο θαη ηε
δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο (interactivity). Δλαιιαθηηθά, έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε
λα έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο κηα θάξηα δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζηή
απφ πάξνρν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Δληνχηνηο, είλαη πηζαλφ φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο
ζα είλαη πεξηνξηζκέλε επεηδή ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θφζηνο ηεο πξφζβαζεο κέζσ
δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ζηαζεξψλ επηθνηλσληψλ. Οη ηηκέο ηεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν δίδνληαη ζην Παξάξηεκα 4. Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ην
θφζηνο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα απεξηφξηζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ είλαη πεξίπνπ 42€ ελψ ε ζχλδεζε ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θπκαίλεηαη
απφ 13,9€ (1Μbit) έσο 29,9€ (24Μbits). Αλ επηιέμεη ν ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε κέζσ H/Y, ν
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηπιένλ λα πξνκεζεπηεί θαη θάξηα δεδνκέλσλ (ην θφζηνο θπκαίλεηαη
απφ 100€ έσο 200€).
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο ζηαζεξήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο, νη πξνκεζεπηέο ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, δειαδή λα
πξνκεζεπηνχλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. Δπνκέλσο, είλαη απίζαλν φηη ζα πξνθαινχζαλ
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο.
πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
Ζ απνπζία ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ε δηαπίζησζε φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη ζρεηηθή κε απηήλ ηελ αλαζεψξεζε αγνξάο ζεκαίλεη φηη ε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ δελ ζα πξνθαινχζε
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο,
γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε παξνχζα αλαζεψξεζε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζηαζεξή
επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί κηα μερσξηζηή αγνξά απφ απηή ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.
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2.2.3.4

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ (αζύκκεηξεο) επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ, ν παξερφκελνο αξηζκφο
ζπλδέζεσλ νπηηθψλ ηλψλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηηο 31/12/2008 ήηαλ 1.616 κε πνιχ
πεξηνξηζκέλε θάιπςε. εκεηψλεηαη φηη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ νπηηθψλ ηλψλ ήηαλ
1.341 κε ζηνηρεία 30/06/2008. Ζ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα
ρξήζηεο „πςειψλ δπλαηνηήησλ‟ (νη νπνίνη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κενηθηαθνί ρξήζηεο) θαη εγθαζίζηαληαη σο κέξνο ελφο εηαηξηθνχ δηθηχνπ. Σν θφζηνο αλάπηπμεο
ηέηνησλ ππνδνκψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο, επεηδή γίλεηαη ad hoc θαη φρη εληφο ησλ πιαηζίσλ
κηαο ζηξαηεγηθήο επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ πξφζβαζεο NGN, είλαη πνιχ
κεγαιχηεξν ζπγθξηλφκελν κε ην θφζηνο απφθηεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ
παξνδνζηαθνχ δηθηχνπ ραιθνχ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί απίζαλε ηε κεηαζηξνθή πειαηψλ ζε
ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ νπηηθψλ ηλψλ εμαηηίαο κηαο αχμεζεο 510% ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξέρνληαη κε ηελ ρξήζε
ράιθηλσλ ηνπηθψλ βξφρσλ θαζηζηά αδχλαηε, ιφγσ ηνπ πςειφηαηνπ θφζηνπο κεηαζηξνθήο
αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε αλάπηπμή ζνπ.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη ηελ απνπζία δηθηχνπ πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ κε ζεκαληηθή
γεσγξαθηθή θάιπςε. Οη φπνηεο νπηηθέ ίλεο ζην δίθηπν πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζε
πεξηνξηζκέλε θιίκαθα είηε γηα λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλνπο κεγάινπο πειάηεο. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ε αλάπηπμε νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο γίλεηαη εηδηθά γηα λα θαιπθζεί ν
ηειηθφο ρξήζηεο-πειάηεο θαη φρη κηα νιφθιεξε πεξηνρή. Σν δε θφζηνο αλάπηπμεο δελ
επηκεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο επνκέλσο ην αξρηθφ θφζηνο πνπ επσκίδεηαη ν ηειηθφο
ρξήζηεο-πειάηεο είλαη ζεκαληηθφ.Χο εθ ηνχηνπ ε ΔΔΣΣ ζεσξεί πεξηνξηζκέλε ηελ δπλαηφηεηα
πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, σο
ζπλέπεηα κηαο αχμεζεο ηνπ 5% έσο 10% ηεο ηηκήο ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν πνπ παξέρεηαη κε ηελ ρξήζε ράιθηλσλ ηνπηθψλ βξφρσλ.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξνπζία νπηηθψλ ηλψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο ε ΔΔΣΣ έιαβε ππ‟ φςε ηεο
ηηο θαησηέξσ πξφζθαηεο εμειίμεηο:
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(α) Ζ Διιεληθή Πνιηηεία αλαθνίλσζε πξφζθαηα21 ηελ “ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013, Αλάπηπμε ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο
επφκελεο γεληάο”. χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ην έξγν ζα πινπνηεζεί θαη κε θξαηηθή
ελίζρπζε ππφ ηε κνξθή ηνπ κνληέινπ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα. ηφρνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλν πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ γηα δίθηπα πξφζβαζεο
λέαο γεληάο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ είλαη επηά ρξφληα θαη πξνβιέπεηαη
θαιχςεη δχν εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά, ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη 50 κεγάιεο ειιεληθέο
πφιεηο.
χκθσλα κε ηε πξψηε έθδνζε ηεο ζχζηαζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα
NGA22, εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πινπνηεζεί έλα δίθηπν NGA ζην εγγχο κέιινλ θαη
απηφ ελδερνκέλσο επεξεάζεη ηε ξχζκηζε, ε Ρπζκηζηηθή αξρή νθείιεη λα ιάβεη ππ‟ φςε ηεο
αθφκα θαη απηήλ ηελ πηζαλφηεηα. λησο, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππ‟ φςε ηεο ηηο πξφζθαηεο Γεκφζηεο
αλαθνηλψζεηο γηα ην ζρέδην. κσο απφ φηη θαίλεηαη απφ ην ζρεδηαδφκελν ρξνλνδηάγξακκα
εμέιημεο απηνχ ηνπ έξγνπ: (α) ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνπο αλαδφρνπο πξνβιέπεηαη
γηα ην β‟ εμάκελν ηνπ 2009 (β) ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο, ε εμέηαζε ηπρφλ
πξνζθνξψλ, ε ζπκβαζηνπνίεζε κε ηνπο αλαδφρνπο θαη αθνινχζσο ε αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ην
ιαλζάξηζκα ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πάλσ απφ ην λέν δίθηπν ζα απαηηήζνπλ επηπιένλ ρξφλν.
Δπνκέλσο εμεηάδνληαο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία,ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη
νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ
δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο.
(β) Τπάξρεη ελ εμειίμεη ην θξαηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο 4.2 ζε 7 πεξηθέξεηεο (πιελ αζηηθψλ
ηζηψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο). Σν πξφγξακκα απηφ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή23 θαη αθνξά δχν θαηεγνξίεο δξάζεσλ: (α) ελίζρπζε δήηεζεο (β) ελίζρπζε
πινπνίεζεο δηθηπαθψλ ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο. Δηδηθά γηα ην δεχηεξν, ιακβάλνληαο ππ‟
φςε ηελ εθηεηακέλε θαη θαηαθεξκαηηζκέλε γεσγξαθία ηεο ρψξαο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο24 δελ είλαη εθηθηή ε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζε ηεο ππφ εμέηαζε

21 http://www.yme.gr/?getwhat=7&tid=21&aid=1532&id=, www.strategyforum.gr
22 section (3) of the “General provisions” of the (draft) recommendation on NGA,
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

23 απφθαζε N 201/2006 –Διιάδα, Broadband access development in underserved territories (Αλάπηπμε επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζε ππνεμππεξεηνχµελεο πεξηνρέο)

24 210Μ€, εθ ησλ νπνίσλ 50% θξαηηθή επηδφηεζε
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αγνξάο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηφζν ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε πινπνίεζε
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηα θαζεαπηφ πιάλα ησλ παξφρσλ αλαδφρσλ αλαθέξνληαη ζε
πινπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε επίπεδν κεηξνπνιηηηθφ θαη θνξκνχ αιιά φρη
πξφζβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πάξνρνη πξνκεζεχνληαη πξντφληα ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο
(ΑΠΣΒ) απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξαηηθή επηδφηεζε θαη
ίδηνπο πφξνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ίδηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηθηχνπ ζε επίπεδν αλψηεξν ηεο
πξφζβαζεο δει. κεηξνπνιηηηθφ-ζπγθέληξσζεο θαη θνξκνχ. Δπνκέλσο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν:
(1) δελ νδεγεί πξνο ηελ πινπνίεζε λέσλ δηθηχσλ πξφζβαζεο (νπηηθψλ ηλψλ ή ραιθνχ)
επνκέλσο αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ
αληαγσληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφ εμέηαζε αγνξάο θαη
(2) φπσο θαίλεηαη ζην θείκελν απαληήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ζηα ζρφιηα ησλ παξφρσλ ην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θπζηθά θαη ππνβνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο αιιά δελ
αιιάδεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ιφγνπο γεσγξαθίαο,
δεκνγξαθίαο, δήηεζεο, εηζνδεκαηηθήο γεσγξαθίαο, roll-out δηθηχνπ θιπ.
Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη ην πξφγξακκα 4.2 αιιάδεη ηηο δπλακηθέο ηεο
πξνζθνξάο ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Αληηζέησο
ε θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέηνηα ψζηε κάιινλ λα δίλεη θίλεηξα ζηνπο παξφρνπο
αλαδφρνπο λα πξνκεζεχνληαη ήδε δηαζέζηκα πξντφληα ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο θαη ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο.
(γ) Τπάξρεη ελ εμειίμεη κηα άιιε δξάζε ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο 4.225 ε νπνία
απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε 80 δήκνπο ηεο
πεξηθεξείαο (δει. εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). Σα δίθηπα απηά ζα δηέξρνληαη απφ ηα
θχξηα ζεκεία-νδεχζεηο ησλ δήκσλ θαιχπηνληαο ηα θχξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο π.ρ. δεκφζηα
θηίξηα, λνζνθνκεία, ζρνιεία θιπ. Σα δίθηπα απηά δελ ζα παξέρνπλ ζπλδέζεηο κέρξη ην επίπεδν
ησλ ηειηθψλ πειαηψλ δει. ζε επίπεδν πξφζβαζεο αιιά κάιινλ ζε κεηξνπνιηηηθφ επίπεδν. Σν
πξφγξακκα απηφ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα ζε φινπο ηνπο δήκνπο. Δπνκέλσο είλαη ζαθέο
φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δελ επεξεάδεη ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά. Βέβαηα, πνιχ
πξφζθαηα (θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηε δηαβνχιεπζε ηνπ Γεθεκβξίνπ) ε Αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή

25 Μέηξν 4.2: «Αλάπηπμε Τπνδνκψλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Πξφζβαζεο». Πξνζθιήζεηο #93 θαη 145 ηνπ κέηξνπ 4.2: «Αλάπηπμε
πκπιεξσκαηηθψλ Δπξπδσληθψλ Τπνδνκψλ (Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ) ζε
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο»
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Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 4.2 απεθάζηζε26 ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ απηψλ πην θνληά πξνο
ηνπο ηειηθνχο πειάηεο (πξνο ηνπο ππαηζξίνπο θαηαλεκεηέο ηνπ ΟΣΔ). Ο ζθνπφο είλαη ε
πξνζηηζέκελε αμία ζηα ήδε ππάξρνληα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα, ελψ πξνθεξχζζεηαη θξαηηθή
ελίζρπζε γηα απηέο ηηο επεθηάζεηο. Πξνθαλψο νη επεθηάζεηο (θαη κφλν απηέο) είλαη ηκήκα ηεο
ππφ εμέηαζε αγνξάο εθφζνλ βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ ππαηζξίσλ θαηαλεκεηψλ ηνπ δηθηχνπ
πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Βέβαηα, νη αλσηέξσ επεθηάζεηο βξίζθνληαη ζε θάζε πξνθήξπμεο ελψ γηα
ηελ φπνηα πινπνίεζε ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη (α) ηα ζεκεία παξνπζίαο παξφηη δελ είλαη αθφκα
γλσζηά δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη (β) νη επεθηάζεηο απηέο κάιινλ δελ
ζα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα ηεο ππφ εμέηαζεο αγνξάο ηνπιάρηζηνλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο.
Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα νπηηθά δίθηπα πνπ πινπνηνχληαη βάζεηο ησλ αλσηέξσ
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.2 δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά ή δελ αλακέλεηαη λα
ηελ ηξνπνπνηήζνπλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο.
Δπνκέλσο ζπκπεξαζκαηηθά θαίλεηαη φηη θαη νη ηξεηο αλσηέξσ εμειίμεηο δελ αλακέλεηαη
λα επεξεάζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά (πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν) εληφο ηνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε
ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ,
ψζηε λα εληνπίζεη ζεκαληηθέο θαη απξφβιεπηεο αιιαγέο. ε έλα ηέηνην ελδερφκελν ε ΔΔΣΣ
ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα λέα αλάιπζε αγνξάο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ε νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ράιθηλνπ
ηνπηθνχ βξφρνπ (DSL) θαη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ
νπηηθψλ ηλψλ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο αγνξψλ.

26 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ «Δπέθηαζε ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ησλ πξνζθιήζεσλ 93 θαη 145 ηνπ ΔΠ ΚηΠ» ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ 2:
Αλάπηπμε / Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ηνπ Μέηξνπ 4.2: «Αλάπηπμε Τπνδνκψλ Γηθηχσλ
Σνπηθήο Πξφζβαζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ΄ΚΠ.
http://www.infosociety.gr/NR/rdonlyres/A5AD4F4B-F4F9-46C6-BC9AD9956DF1DECE/5980/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE
%9D%CE%BF195_fin.doc
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2.2.3.5

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ (αζύκκεηξεο) επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ ΑΠ
Ο επί ηνπ παξφληνο αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3
αλσηέξσ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Παξάιιεια ε θάιπςε πνπ έρεη επηηεπρζεί απέρεη πνιχ απφ ηελ
πιήξε θάιπςε ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθνξά
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο κέζσ ΑΠ είλαη επί ηνπ παξφληνο επίζεο πεξηνξηζκέλε. Βάζεη ησλ
αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχλδεζε ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο
δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ιηαληθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζηαζεξή αζχξκαηε πξφζβαζε δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο ηελ
απαηηνχκελε πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζεη ζηελ
αγνξά θαη λα αληαγσληζηεί ηεο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν σο ζπλέπεηα
κηαο αχμεζεο ηνπ 5% έσο 10% ηεο ηηκήο ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη θαη ην πςειφ, κε αλαθηήζηκν θφζηνο (sunk costs) ην
νπνίν ζα ζπλφδεπε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ (αθφκα θαη ζε ηκήκα ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο). Σν ελ ιφγσ θφζηνο, απμάλεη θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο θξαγκνχο
εηζφδνπ γηα πηζαλνχο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί πεξηνξηζκέλε ηελ
δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ε νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ράιθηλνπ
ηνπηθνχ βξφρνπ (DSL) θαη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ζηαζεξήο αζχξκαηεο
πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο αγνξψλ.
2.2.3.6

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ ζπκκεηξηθήο θαη αζύκκεηξεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο
ζην δηαδίθηπν

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
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Γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ζπκκεηξηθήο επξπδσληθήο αλήθεη ζε ρσξηζηή αγνξά απφ ηε
αζχκκεηξε επξπδσληθή πξφζβαζε γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:
Ζ ζπκκεηξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ηκεκαηηθψλ
θπθισκάησλ (PPCs), κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ή SDSL, ελψ ε αζχκκεηξε πξφζβαζε παξέρεηαη
θπξίσο κέζσ ADSL θαη νκναμνληθνχ θαισδίνπ. Ζ ρξήζε ησλ ηκεκαηηθψλ θπθισκάησλ θαη
SDSL είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Λεπηνκεξή δεδνκέλα γηα ηνπο φγθνπο θαη ηα ηηκνιφγηα δελ είλαη δηαζέζηκα. Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη ην θφζηνο ηεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ είλαη
ζπγθξηηηθά πςειφηεξν απφ απηφ ηεο πξφζβαζεο κέζσ ADSL (ελψ ε πξφζβαζε κέζσ
νκναμνληθνχ θαισδίνπ δελ πξνβιέπεηαη ζαλ πηζαλή ελαιιαθηηθή ιχζε). Δλδεηθηηθά
αλαθέξεηαη φηη ην θφζηνο ελφο ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο κηζζσκέλεο γξακκήο ρσξεηηθφηεηαο 2
Mbps πεξηιακβάλεη ηέινο ζχλδεζεο: 1.790,7 € θαη κεληαίν ηέινο 211,18 €27 , ελψ κία ηηκή
ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ξπζκφ 2048/256 Kbps πεξηιακβάλεη ηέινο
ζχλδεζεο 35 € θαη κεληαίν ηέινο 16,4 €28
Δθηφο απφ ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο, νη ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο
πξφζβαζεο επηιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πειάηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ε αζχκκεηξε πξφζβαζε κπνξεί λα πξνηηκεζεί ηεο ζπκκεηξηθήο φηαλ ν ρξήζηεο έρεη
πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο γηα λα «αλεβάζεη» δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν (upload bandwidth) θαη
επνκέλσο δελ ζεσξεί φηη ην πςειφηεξν θφζηνο ηεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο δηθαηνινγείηαη
κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο.
ηα πξνζερή έηε είλαη πηζαλφ ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα κεηαβιεζεί, αλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεζηψλ απμήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο λα αλεβάδνπλ δεδνκέλα (αξρεία
κνπζηθήο θαη video) θαη επνκέλσο ζα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ε αλάγθε ζπκκεηξηθήο
πξφζβαζεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζην κέιινλ ηα φξηα κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη
αζχκκεηξεο πξφζβαζεο δελ ζα είλαη ηφζν επδηάθξηηα φζν ζήκεξα. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ηερληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ παξνρή ζπκκεηξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ είλαη απίζαλν λα αξζνχλ θαηά ην ρξνληθφ

27 πεξηιακβάλεη ην ζηαζεξφ κεληαίν ηέινο θαη κεηαβιεηφ ηέινο απφζηαζεο 3 ρηιηνκέηξσλ ελψ δελ πεξηιακβάλεη πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν

28 φιεο νη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ θαη αθνξνχλ ηηκέο 11/2008
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νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Καηά ζπλέπεηα, απηά ηα δεηήκαηα είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη
ζρεηηθά γηα ηηο κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο αγνξάο.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, είλαη ηερληθά εθηθηφ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ
ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα πξνζθέξνπλ θαη ππεξεζίεο αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή ηνπο θαη νπνηαδήπνηε
ρνλδξηθά πξντφληα πνπ δίλνπλ ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο θχζεο (φπσο ηα ηκεκαηηθά
θπθιψκαηα). Απηφ ζα ζήκαηλε φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ κε απνηειεζκαηηθά ή θαη αλεπαξθψο ηηο
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο/ ππνδνκέο δεδνκέλνπ φηη ζα πξφζθεξαλ ππεξεζίεο αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ελψ κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο.
Απηή ε πξαθηηθή επηδεηλψλεη ην κεηνλέθηεκα θφζηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξνκεζεπηέο
ππεξεζηψλ ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
αζχκκεηξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δπνκέλσο, δελ είλαη πηζαλφλ απηή ε πξαθηηθή λα
πξνθαινχζε

πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο

ππεξεζίαο.
Λνηπέο κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ
ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξψλ, γηα φκνηνπο
ιφγνπο κε απηνχο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο
ζπδήηεζεο κεηαμχ ηεο ζηελνδψληθεο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Οη ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο ζα
κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο αζχκκεηξεο πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ ζε ιηαληθφ επίπεδν αζχκκεηξεο ππεξεζίεο αιιά ηέηνηα ζπκπεξηθνξά
ππνθαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο Δπνκέλσο
φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ είλαη πηζαλφλ απηή ε πξαθηηθή λα πξνθαινχζε πεξηνξηζκφ ζε
έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο.
πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
πκπεξαζκαηηθά, ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο
δηαθνξνπνίεζεο ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αζχκκεηξε πξφζβαζε δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ην πςειφ ηίκεκα

55

ηεο ζπκκεηξηθήο ππεξεζίαο. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζην ιηαληθφ επίπεδν δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξψλ.
Γεζκνπνίεζε ππεξεζηώλ – Bundling

2.2.3.7

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηνπ 2005/06 δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη κία ηάζε απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ δεζκνπνηεκέλα ηελ ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν θπξίσο κε ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε
παξνχζα αλαζεψξεζε ελδέρεηαη λα απμεζεί απηή ε παξαηεξνχκελε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ
θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα αγνξάδεη δεζκνπνηεκέλα ηελ
ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο,
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ή/θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ αλαθέξεηαη φηη 29ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο παθέησλ
δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη ππνθαηάζηαηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο αλ θαη
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη κέξνο ηεο ίδηαο αγνξάο αλ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε δήηεζε
γηα ηηο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ παθέηνπ. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο, είλαη πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ην δεζκνπνηεκέλν παθέην
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθφ ζπλαιιαθηηθφ φθεινο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη
πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκήζνπλ λα πξνκεζεπηνχλ ηηο ππεξεζίεο σο δεζκνπνηεκέλν
παθέην απφ έλα κφλν πξνκεζεπηή, ψζηε ε ζρεηηθή αγνξά ζα θαηαζηεί ην δεζκνπνηεκέλν
παθέην. Αλ θαη ππάξρνπλ δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί φπσο νη ππεξεζίεο
θσλήο θαη SMS κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ππάξρνπλ θάπνηα άιια παθέηα πνπ
βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο φπσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν θαη ηειεφξαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ κία αχμεζε SSNIP ζα νδεγνχζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ απνδεζκνπνίεζε ηνπ παθέηνπ θαη ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ
κεκνλσκέλα, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζπληζηνχλ δηαθξηηέο
αγνξέο.
Μέρξη ζήκεξα, ζε ιηαληθφ επίπεδν, ηα παθέηα ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ πνπ πεξηέρνπλ
επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ππεξεζίεο θσλεηηθήο
ηειεθσλίαο κε ην ηηκνιφγην λα πεξηιακβάλεη ηηο δχν ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο εγγξαθέο θαη

29 ζει 15-16 παξ 3. 2
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δηαθξηηή ηηκή (θαη φρη κε εληαία ηηκή - flat fee rate). Σα πεξηζζφηεξα παθέηα ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν ζε εληαία ηηκή, ηα ιεγφκελα double play, κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα θαζηεξψλνληαη
ζηελ αγνξά. Βέβαηα, είλαη εκθαλέο φηη ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηιέγνπλ
δεζκνπνηεκέλα παθέηα ππεξεζηψλ απμάλεηαη.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ηα
δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ παξέρνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ζπληζηνχλ δηαθξηηή αγνξά. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ επηινγή λα
πξνκεζεπηνχλ ηελ ππεξεζία κεκνλσκέλα, είηε απφ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο
ή απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
ηελ παξνχζα αλάιπζε, ν νξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε ρνλδξηθή αγνξά. πλεπψο, απνκέλεη
λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ ζε ρνλδξηθφ επίπεδν. ρεηηθή αλάιπζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζε επφκελε Παξάγξαθν ηεο παξνχζαο.
2.2.4

Δπίπεδν Υνλδξηθήο

2.2.4.1

Τπνθαηάζηαζε από πιεπξάο πξνζθνξάο
Καηά ηνλ έιεγρν ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο εμεηάδεηαη εάλ

θάπνηνη πξνκεζεπηέο, πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία, ζα κεηέβαιαλ
κεζνπξφζεζκα ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο ζεκαληηθφ επηπξφζζεην θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
„κεηαζηξνθήο‟ ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, νη ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο δχλαληαη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρεηηθή αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε ελδέρεηαη
λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη
αδηάθνξν, εάλ απαηηείηαη ζεκαληηθφ επηπξφζζεην θφζηνο γηα λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά παξνρήο
ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Σν εξψηεκα πνπ θαιείηαη ε ΔΔΣΣ λα απαληήζεη είλαη εάλ θάπνηνο/-νη απφ ηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο δηθηχνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ επί ηνπ παξφληνο ζηελ Διιάδα, ζα
„κεηέβαιαλ‟ ηελ παξαγσγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο, ζπλεπεία κηαο αχμεζεο ηεο ηηκήο πξφζβαζεο απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ
πάξνρν ηεο ηάμεσο ηνπ 5 έσο 10%.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, σο ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ έρνπλ -ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν- δίθηπν
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζεσξνχληαη νη:

i.

Πάξνρνη κε δίθηπν ζηελήο δψλεο

ii.

Πάξνρνη κε δίθηπν ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο

iii.

Πάξνρνη δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ

iv.

Πάξνρνη κε δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ

v.

Πάξνρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΑΠΣΒ
εκεηψλεηαη φκσο φηη ειιείςεη δπλαηφηεηαο ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν ιηαληθήο,

κεηαμχ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ
θαηεγνξίεο i-iv, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο
ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο30.
Τπνθαηάζηαζε πξνζθνξάο κέζσ ΑΠΣνΒ
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ρνλδξηθήο ζε επίπεδν πξνζθνξάο
αθνξά ζηελ παξνρή ΥΔΠ απφ θάπνηνλ Πάξνρν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ΑΠΣνΒ,
δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δχν ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απνηεινχλ αγνξέο αλσηέξνπ
επηπέδνπ ηεο ίδηαο αγνξάο ιηαληθήο31. Παξάιιεια ε αγνξά ΥΔΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κε
θπζηθή ή εηθνληθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξεζίαο bitstream, ζε ζηαζεξή
ζέζε απνηειεί κία αγνξά θαησηέξνπ επηπέδνπ απηήο ηεο ρνλδξηθήο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε
ζηαζεξή ζέζε, αθνχ κπνξεί λα «πξνθχςεη» απφ ηελ ηειεπηαία κε ηελ πξνζζήθε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.
Ζ ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δίθηπν
πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο (ελ πξνθεηκέλσ
30 ρεηηθά αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ηεο Δπηηξνπήο ζηε Νέα χζηαζε: “In
general, the market to be analysed first is the one that is most upstream in the vertical supply chain. Taking
into account the ex ante regulation imposed on that market (if any), an assessment should be made as to
whether there is still SMP on a forward-looking basis on the related downstream market(s). This methodology
has become known as the “modified greenfield approach. Thus the NRA should work its way along the
vertical supply chain until it reaches the stage of the retail market(s). A downstream market should only be
subject to direct regulation if competition on that market still exhibits SMP in the presence of wholesale
regulation on the related upstream market(s)”
31 Δπεμεγεκαηηθφ εκείσκα ηεο χζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο,
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ΟΣΔ) εγθαζηζηψληαο εμνπιηζκφ ζηα Αζηηθά Κέληξα/Σνπηθά Κέληξα ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ψζηε λα
πξνζθέξνπλ είηε ηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ή/θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε
άιινπο Παξφρνπο.
Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο Πάξνρνο δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε φιν ην
δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ζα πξέπεη λα (ζπλ)εγθαηαζηαζεί ζε φια ηνπ ηα θέληξα, δειαδή ζπλνιηθά ζε
πάλσ απφ 2000 θέληξα.
Σα ζηνηρεία ηεο αγνξάο δείρλνπλ φηη θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζεο αλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη ν Πάξνρνο κε ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία παξνπζίαο έρεη
ζπλεγθαηαζηαζεί ζε 156 αζηηθά θέληξα32, 74 εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη 15
ζηε Θεζζαινλίθε.
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο πάξνρνο ζα επηζπκνχζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΥΔΠ ζε
πεξηνξηζκέλε θιίκαθα (π.ρ. ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο) ζα έπξεπε λα (ζπλ)εγθαηαζηαζεί ζε
154 Αζηηθά Κέληξα γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αζήλαο ή αληίζηνηρα ζε 87 αζηηθά θέληξα γηα
ηελ αληίζηνηρε θάιπςε ηεο Θεζζαινλίθεο. πγρξφλσο ζα έπξεπε λα επαλαζρεδηάζεη ην δίθηπν
θνξκνχ ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ backhauling γηα ηελ θίλεζε πξνο
ηνπο παξφρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΥΔΠ.
ε επίπεδν ζχγθξηζεο ηηκψλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπλαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα
ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΥΔΠ κέζσ ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο απνηειεί
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνπζα επηινγή γηα έλαλ πάξνρν. Δηδηθφηεξα, ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηνπ
παξφρνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, εθηφο απφ ηηο
(ξπζκηδφκελεο) ηηκέο ΑΠΣνΒ θαη ΥΔΠ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθά ην πεξηζψξην
πξνζθνξάο κηαο αληαγσληζηηθήο πξνο ηνλ ΟΣΔ ππεξεζίαο, ην χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ
πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ θαη λέσλ
δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, θιπ) ζε ζπλδπαζκφ
κε ην ζρεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Θεσξείηαη απίζαλν, κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο, έλαο πάξνρνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αγνξά ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ ζε πεξίπησζε
αχμεζεο ηεο ηηκήο ΥΔΠ θαηά 5-10%.
Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξά ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά κέζσ ΑΠΣνΒ , θαζψο θαη ηελ
32 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ γηα ηηο 30/6/2008
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ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ βξφρσλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, δελ ππήξμε νπζηαζηηθά
παξνρή ΥΔΠ, απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ΑΠΣνΒ.

Αξηζκφο
Παξφρσλ
ΑΠΣνΒ
Αξηζκφο
Βξφρσλ

2005 Β

2006 Α

2006 Β

2007 Α

2007 Β

2008 Α

2008 Β

8

12

13

14

14

14

16

6.884

10.980

19.504

95.378

274.091

465.333

646.124

Πίλαθαο 8. Αξηζκφο παξφρσλ ζηελ ΑΠΣνΒ θαη αξηζκφο αδεζκνπνηεκέλσλ βξφρσλ

Γεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο – Bundling
ηελ ελφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
αλαθέξζεθε φηη πξφζθαηα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ
(bundles) ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε άιιεο ππεξεζίεο αιιά φηη δελ ππάξρνπλ
επαξθείο ελδείμεηο ψζηε λα ζεσξεζεί φηη νη άιιεο ππεξεζίεο απφ θνηλνχ κε ηηο επξπδσληθέο
ππεξεζίεο ζπληζηνχλ εληαία αγνξά. ε επίπεδν ρνλδξηθήο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πηζαλφηεηα
γηα ηνπο παξφρνπο λα δεζκνπνηήζνπλ ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε κε άιιεο πξνζθνξέο
ππεξεζηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δεζκνπνηήζε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ
ζε ιηαληθφ επίπεδν, απηφ δεκηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη φρη
ππνθαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ππεξεζία ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο δελ είλαη
ππνθαηάζηαηε ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ηειενπηηθφ πεξηερφκελν. ηε ρξνληθή
πεξίνδν ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ δηθαηνινγείηαη ν νξηζκφο, ζε ρνλδξηθφ
επίπεδν, δεζκνπνηεκελψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δληνχηνηο, απηφ
κπνξεί λα αιιάμεη ζην κέιινλ γεγνλφο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζηηο κειινληηθέο αλαιχζεηο
αγνξάο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο δελ
νδεγνχλ ζε δηεχξπλζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο, πέξα απφ απηή πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Πεξαηηέξσ, δελ ζεσξεί φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
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είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ γξήγνξα ζηελ αγνξά, ρσξίο λα ππνζηνχλ ζεκαληηθά κεαλαθηήζηκα θφζηε (sunk costs), σο απνηέιεζκα κηαο αχμεζεο έσο θαη 10% ηεο ηηκήο
πξφζβαζεο άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ.
2.2.4.2

Έκκεζε πίεζε θαηά ηελ δηακόξθσζε ηηκήο ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη
από ηελ ύπαξμε ππνθαηαζηαζηκόηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο
Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη εάλ ελδείθλπηαη, σο απνηέιεζκα έκκεζεο ηηκνινγηαθήο πίεζεο απφ ην

επίπεδν ιηαληθήο, λα ζπκπεξηιάβεη ηελ απηνπαξερφκελε ππεξεζία ΥΔΠ κέζσ

ηνπηθψλ

βξφρσλ (νη ηνπηθνί βξφρνη πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ ηκήκα). ην πιαίζην απηφ, είλαη
ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη, ειιείςεη ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην παξειζφλ, ζα ππήξραλ
ιίγεο (εάλ ππήξραλ) «αγνξέο πξφζβαζεο» επηθνηλσληψλ. Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο φηη ν ηνκέαο
παξνπζηάδεη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο.
Ζ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηε βάζεη φηη νη δχν ππεξεζίεο παξέρνληαη
απφ δηαθνξεηηθά κέξε. ηα πιαίζηα απηά εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ε δπλαηφηεηα ελφο
κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο , λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηνπ πξνο
ηξίηα κέξε, ζα πεξηνξηδφηαλ απφ θάπνηνλ άιιν πάξνρν κηαο -ιεηηνπξγηθά παξφκνηαοππεξεζίαο ζε θάζεηα ελνπνηεκέλν ή ζπλδεδεκέλν ιηαληθφ ηκήκα. Ζ ππνζεηηθή απηή
θαηάζηαζε είλαη έλα εξγαιείν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο
δηεμαγσγήο ηεο αλάιπζεο. Γελ αληαλαθιά νχηε ηελ χπαξμε ελφο δεχηεξνπ παξφρνπ (ν νπνίνο
δελ είλαη θαζεηνπνηεκέλνο) νχηε ηελ ππφζεζε φηη έλαο ηέηνηνο πάξνρνο ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά
εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ζ δηάξζξσζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην
ρήκα 7 θαησηέξσ.
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ρήκα 7 Έκκεζε ηηκνινγηαθή πίεζε

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε έλα ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζε ηξίηα κέξε ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί πεξηνξηζκφο κέζσ αληαγσληζηηθήο πίεζεο
απφ έλαλ θάζεηα ελνπνηεκέλν πάξνρν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο (ή απφ κηα νληφηεηα
πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε κηα ζπλδεδεκέλε νληφηεηα). Μηα αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο
ππεξεζίαο ρνλδξηθήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί ζε κηα αχμεζε
ζηελ ηηκή ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ρνλδξηθνχ
πξντφληνο. Δάλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, νη νληφηεηεο πνπ ζα απνθηνχζαλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο γηα λα παξέρνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο ελδερνκέλσο ζα είραλ απψιεηα
πειαηψλ απφ έλαλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη
ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζα είρε
κείσζε πσιήζεσλ (ιφγσ ησλ απσιεηψλ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαησηέξνπ ζηαδίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρνλδξηθή ππεξεζία) απφ ηνλ θάζεηα ελνπνηεκέλν πάξνρν.
Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη, αλαθνξηθά κε ηηο ππνθαηαζηάζηκεο ιηαληθέο
ππεξεζίεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη επαξθήο ηηκνινγηαθή πίεζε απφ ην ιηαληθφ επίπεδν πνπ λα
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δηθαηνινγεί ηελ έληαμε ησλ απην-παξερφκελσλ ζπλδέζεσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ζηε ζρεηηθή
αγνξά ρνλδξηθήο.

2.2.5

Η ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή εθείλε, φπνπ νη

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε κηα πεξηνρή ηεο ρψξαο (ε
νπνία είλαη επαξθψο νκνηνγελήο) δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ κε εθείλεο ζε άιιεο πεξηνρέο.
πσο αλαιχεηαη ζην θείκελν Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ33, νη ΔΡΑ ζα
πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ νη ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο ζε Δζληθφ επίπεδν. Σα θξηηήξηα πνπ
εμεηάδνληαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη επαξθψο νκνηνγελείο
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
-

Φξαγκνχο εηζφδνπ

-

Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ

-

Καηαλνκή κεξηδίσλ αγνξάο

-

Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ
ηελ πεξίπησζε ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, νη θξαγκνί εηζφδνπ

είλαη πςεινί ζε φιε ηε ρψξα (αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεοξπζκηδφκελεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν). Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά αθφκα θαη ζε ηνπηθφ
επίπεδν απαηηεί αλάπηπμε δηθηχνπ παξφκνηνπ κε απηφ ηνπ ΟΣΔ θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα
παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ΥΔΠ (π.ρ. ππεξεζίεο ζχλδεζεο θαη
κεηάδνζεο, θιπ.). Οη πάξνρνη δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ελψ ηα
κε αλαθηήζηκα θφζηε πνπ απαηηνχληαη θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα ζρεδφλ απαγνξεπηηθφ. Σέινο
ππελζπκίδεηαη φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή παξνπζία ελαιιαθηηθψλ πιαηθνξκψλ (π.ρ.
νκναμνληθφ θαιψδην) νχηε θαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ ρψξα.
Παξάιιεια, ν ΟΣΔ απνηειεί νπζηαζηηθά ην κνλαδηθφ πξνκεζεπηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίαο θαη ην πνζνζηφ ηνπ αγγίδεη ην 100% (φπσο αλαιπηηθά θαίλεηαη αλσηέξσ ζηελ

33 ERG 08 (20) ERG ρέδην Κνηλήο Θέζεο ζρεηηθά κε ηηο γεσγξαθηθέο πιεπξέο ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ (νξηζκφο
θαη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο) (Draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition
and remedies)
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παξάγξαθν αλαθνξηθά κε ηα Μεξίδηα Αγνξάο). πλεπψο ν κνλαδηθφο –νπζηαζηηθάπξνκεζεπηήο ηεο αγνξάο παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε εζληθφ επίπεδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ
ππάξρεη νπζηαζηηθή παξνπζία ηνπηθψλ παξφρσλ ζηε ρψξα.
Ο ΟΣΔ πξφζθεξε ηελ ππεξεζία ζε εζληθή βάζε θαη ζε ηηκή πνπ φξηδε ζε εζληθφ
επίπεδν, αθφκα θαη πξηλ ηνπ επηβιεζεί ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη
θνζηνιφγεζεο, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο 389/051/2006. Αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο
ηεο θαηάληε αγνξάο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ άιινπο παξφρνπο
ζηελ ίδηα ηηκή ζε νπνηνδήπνηε πεξηνρή ηεο ρψξαο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη Δζληθή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα.
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2.3

Αλάιπζε Αγνξάο

2.3.1

Ιζηνξηθό
Έρνληαο ήδε νξίζεη ηε ζρεηηθή αγνξά αλαθνξηθά κε ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή

πξφζβαζε ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε ελ
ιφγσ αγνξά είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ θάπνηα επηρείξεζε ή
επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ΗΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά. 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, θαη ην νπνίν κεηαθέξεηαη απηνχζην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35
ηνπ Νφκνπ, 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 ”.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο σο άλσ δηάηαμεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο φπνπ κηα επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δχλαηαη λα
ζεσξεζεί σο έρνπζα ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε αγνξά, εάλ νη δεζκνί κεηαμχ
ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο
ζηελ ζπλδεδεκέλε αγνξά θαη άξα ε ελίζρπζε ηεο δχλακεο ζηελ αγνξά.34
χκθσλα κε ην άξζξν 37 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.35 Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα εξεπλεζεί εάλ πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ΗΑ ζε ζρέζε κε ηελ
παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλαιχνληαη θαησηέξσ, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Σα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηφζν ζε ζρέζε κε άιια κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ αγνξά φζν θαη ελ φςεη ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο,

34 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 14(3).
35 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 16(1).
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Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ, ηθαλνχ λα αζθήζεη πίεζε ζηνλ ΟΣΔ, ηδίσο ελ
φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
Σελ χπαξμε ή κε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο πξνεξρφκελεο απφ πειάηεο
ρνλδξηθήο, θαη
Σα δηδάγκαηα απφ άιια θξάηε θαη απφ ηελ Διιεληθή αγνξά ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή
επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηνπ
ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
2.3.2

Μεξίδηα Αγνξάο
Ο ππνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ

δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Σα πςειά κεξίδηα αγνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά σο δείθηεο ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Μνινλφηη ην κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά δελ επαξθεί
αθ‟ εαπηνχ γηα δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά (δεζπφδνπζα ζέζε),
είλαη πάλησο απίζαλν κηα εηαηξεία πνπ δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζρεηηθήο αγνξάο λα
θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε. πσο αλαθέξεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, κεγάια κεξίδηα
αγνξάο άλσ ηνπ 50% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, απνηεινχλ απηά θαζαπηά, εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ, ηεθκήξην δεζπφδνπζαο ζέζεο36. Χζηφζν νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο νξίδνπλ
επίζεο φηη ε χπαξμε ΗΑ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε κνλαδηθή βάζε κεγάιν κεξίδην 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 ΗΑ.37
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη κία αγνξά
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη
ηα κεξίδηα αγνξάο φπσο εμειίρζεθαλ ηελ ηειεπηαία δηεηία.
χλνιν Γξακκψλ χλνιν γξακκψλ Γξακκέο ΥΔΠ ΟΣΔ (ΟΣΔ
ΑΠΣνΒ
ΥΔΠ
ιηαληθή & ΟΣΔΝΔΣ)38

2005 Β
2006 Α
2006 Β

6.884
10.980
19.504

151.109
283.046
464.817

110.670
179.829
306.402

Γξακκέο ΥΔΠ απφ
ΟΣΔ ζε άιινπο
παξφρνπο

Γξακκέο απφ άιινπο
Παξφρνπο

Μεξίδην ΟΣΔ
ζηελ ΥΔΠ

40.439
103.217
158.415

100%
100%
100%

36 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 75.
37 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 78.

38 Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε ζπγρψλεπζε
δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.
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100%
100%

2007 Α
2007 Β

95.378
274.091

661.634
809.430

447.394
586.308

214.240
223.122

2008 Α

465.333

900.731

722.693

161.098

16.940

97,13%

2008 Β

646.124

988.534

864.021

94.413

30.100

96,96%

Πίλαθαο 9. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ γξακκψλ ADSL πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί εμαηξεηηθά
κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ΥΔΠ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην 100%.
Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ δηαηεξείηαη παξφιε ηελ αλάπηπμε πνπ
απαληάηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ, ε νπνία απνηειεί ζπζρεηηδφκελε αγνξά
αλσηέξνπ επηπέδνπ.
2.3.3

Πηζαλόο Αληαγσληζκόο θαη Φξαγκνί Δηζόδνπ θαη Αλάπηπμεο
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κεξίδηα αγνξάο είλαη 100%, φπσο είλαη

απηφ ηνπ ΟΣΔ, δχλαηαη λα πθίζηαληαη θάπνηνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί, εάλ είλαη εθηθηφ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή είζνδνο ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ε απεηιή εηζφδνπ ζηελ αγνξά,
είηε καθξνπξφζεζκα είηε γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, ηνπιάρηζηνλ
φπνπ ε είζνδνο απηή είλαη πηζαλή (θαη φρη ππνζεηηθή), έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή. Ζ απεηιή
εηζφδνπ κεηψλεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θξαγκνί εηζφδνπ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζα
απαηηνχζε πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κε αλαθηήζηκα θφζηε. Απηά ηα
ζεκαληηθά κε αλαθηήζηκα θφζηε, φηαλ ζπλδπάδνληαη κε νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ηε θπζηθή
ππθλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δίθηπα ηνπηθήο πξφζβαζεο, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο
θξαγκνχο εηζφδνπ γηα κηα επηρείξεζε πνπ εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λένπ δηθηχνπ
ηνπηθήο πξφζβαζεο πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ΥΔΠ, δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ππάξρεη
κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρνπ πνπ αλαπηχζζεη δίθηπν ή επεθηείλεη ην πθηζηάκελν δίθηπφ ηνπ
έηζη ψζηε αθελφο λα θαιχπηεη φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα γηα λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί
ηνλ ΟΣΔ ζε εζληθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη θάπνηνπο παξφρνπο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
πνπ πξνηίζεληαη ή είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη θαλέλα απφ ηα ππάξρνληα
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δίθηπα δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα
εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα αληαγσληζηεί ηνλ ΟΣΔ, ή ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ λα πεηχρεη
επαξθείο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε ηεο ΔΔΣΣ αθνξά ηα
πθηζηάκελα δίθηπα ζηελήο δψλεο, ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο, Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ
θαζψο θαη ηα δίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ. Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ δελ αλακέλεη κεζνπξφζεζκα είζνδν
απφ πιαηθφξκεο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζε γξακκέο ελέξγεηαο (High Bandwidth Powerline
Platforms) ή πιαηθφξκεο θαισδηαθήο.
Πηζαλή είζνδνο ζηελ αγνξά ΥΔΠ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απφ πάξνρν πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ, ε νπνία απνηειεί αγνξά αλσξέξνπ επηπέδνπ ηεο
αγνξάο ΥΔΠ.
Ζ ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πθηζηάκελν
δίθηπν πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ΟΣΔ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ είηε ηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο
επξπδσληθέο ππεξεζίεο ή/θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο.
Αθφκα φκσο θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, παξφηη ην απαηηνχκελν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηελ
θάιπςε

ζε

Παλειιαδηθφ

επίπεδν

είλαη

ζεκαληηθά

κηθξφηεξν

απφ

ην

θφζηνο

αλάπηπμεο/επέθηαζεο δηθηχνπ, παξακέλεη ππεξβνιηθά κεγάιν. Δπηπξφζζεηα, πέξαλ ηεο
«δεκηνπξγίαο» δηθηχνπ πξφζβαζεο, απαηηνχληαη θαη πξφζζεηεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηελ
παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (ι.ρ. backhaul). Σα κε αλαθηήζηκα θφζηε
θαζηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. Σν σο άλσ ζπκπέξαζκα
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ΥΔΠ κεηαμχ ησλ
παξφρσλ, παξά ηελ κεγάιε αλάπηπμε ζε αξηζκφ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ.
Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ΟΣΔ είλαη πηζαλφ λα έρεη
πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο αθφκε θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ίδηεο επελδχζεηο. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο είλαη πηζαλφ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο
ππνδνκήο θαη ηεο κεγάιεο πειαηεηαθήο βάζεο λα έρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηψλ
ζθνπνχ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο
δελ είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαληαη γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο
θνξέαο εθκεηάιιεπζεο έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πηζαλνχο πειάηεο ιηαληθήο γηα ηηο λέεο
ππεξεζίεο θαησηέξσλ ζηαδίσλ. Απηνί νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη άιιεο δηαθνξέο φπσο ην
επίπεδν θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο θαζψο θαη ην
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πηζαλφ επίπεδν απφδνζεο, ζεκαίλνπλ φηη πηζαλφλ λα απαηηείηαη κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο
επέλδπζεο γηα απηνχο. Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο απηνί, θαζέλαο ρσξηζηά θαη θπξίσο
ζσξεπηηθά, ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θξαγκφ εηζφδνπ.
πλνςίδνληαο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ν ΟΣΔ είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα
παξέρεη κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο λενεηζεξρφκελνο ζθνπεχεη ή
ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη κε επηηπρία έλα λέν δίθηπν πξφζβαζεο (ηθαλφ λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο απηέο) ην νπνίν ζα ππνθαζηζηά ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Σέινο δελ
ζεσξεί φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επαξθείο επελδχζεηο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πξνθεηκέλνπ
λα αλαβαζκηζηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
2.3.4

Απνπζία Αληηζηαζκηζηηθήο Αγνξαζηηθήο Ιζρύνο
Δάλ έλαο πάξνρνο αθνινπζεί ζηελ αγνξά πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ

θαηαρξεζηηθέο, νη πειάηεο δχλαληαη ζεσξεηηθά λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή
ηζρχ. ηαλ 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. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη έλαο
αγνξαζηήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο έρεη αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο φζνλ αθνξά ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πθίζηαηαη
αγνξαζηήο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα
αληηζηαζκίζεη ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Πξάγκαηη, ε χπαξμε ελφο
κεξηδίνπ αγνξάο πεξίπνπ 100% ηνπ ΟΣΔ, ρσξίο πηζαλφηεηα ζεκαληηθήο λέαο εηζφδνπ ζηελ
αγνξά (ιφγσ ησλ πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ), ππνδεηθλχεη φηη ε
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αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο είλαη απίζαλν λα ιεηηνπξγήζεη σο πεηζαξρηθφο κεραληζκφο
γηα ηνλ ΟΣΔ.
Γπλακηθή ηεο Αγνξάο

2.3.5

πσο γίλεηαη άκεζα θαλεξφ απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα, ππήξμε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ επξπδσληθή αγνξά ζηελ Διιάδα εληφο ηεο ηειεπηαίαο
δηεηίαο, ηφζν ζε ιηαληθφ φζν θαη ζε ρνλδξηθφ επίπεδν.

Άιιεο
χλνιν γξακκψλ
Μεξηδφκελε Πιήξσο -ΑΠΣΒ
ηερλνινγίεο ADSL (κέζσ ADSL
ΑΠΣΒ
(ΑΠ, ΟΗ)
OTE)

Ληαληθέο
Δπξπδσληθέο
γξακκέο ΟΣΔ

Μεξίδην ΟΣΔ (Γξακκέο
OTE ADSL θαη γξακκέο
ΟΣΔΝΔΣ) απφ φιεο ηηο
επξπδσληθέο γξακκέο
πξφζβαζεο

2005 Β
2006 Α
2006 Β
2007 Α
2007 Β

5.018
6.836
12.176
80.056
232.582

1.866
4.144
7.328
15.322
41.509

904
1.104
1.503
1.879

151.109
283.046
464.817
661.634
809.430

110.670
179.829
306.402
447.394
586.308

70%
61%
63%
59%
54%

2008 Α

411.893

53.440

2.644

883.791

722.693

53%

2008 Β

589.234

56.890

3.017

958.434

864.021

54%

Πίλαθαο 10. Ηζηνξηθή Δμέιημε γξακκψλ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ απφ 157.993 ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ
2005 έθηαζε ηηο 1.604.558 ζπλδέζεηο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008.
Δζηηάδνληαο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηα αληίζηνηρα λνχκεξα είλαη
151.109 θαη 892.970 γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα.
Παξά ηελ αλάπηπμε ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα ππνιείπεηαη
ζεκαληηθά ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή39, ν Δπξσπατθφο κέζνο
φξνο δηείζδπζεο αλήιζε ζην 20% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηε Γαλία λα έρεη ηελ πςειφηεξε
δηείζδπζε ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν (35.6%). Ζ Διιάδα, κε δηείζδπζε 9.1% είλαη ε εηθνζηή
ηέηαξηε ρψξα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεκεηψλεη επίζεο φηη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πιένλ θαη
ηεο ιηγφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξαο δηεπξχλεηαη (8.5 κνλάδεο ην 2003, 18.7 ην 2005 θαη 28 ην
2008). εκεηψλεηαη φηη ε απφζηαζε ηεο Διιάδαο απφ ηε Γαλία είλαη 26.5 κνλάδεο.
εκεηψλεη δε ε Δπηηξνπή φηη ππάξρεη κείσζε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ αχμεζεο ζε
αξηζκφ ζπλδέζεσλ, γεγνλφο πνπ ην απνδίδεη ζηελ πηψζε ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο ζηηο
39 Communication “Preparing Europe‟s digital future. i2010 Mid-Term Review” θαη i2010 Annual Information
Society Report 2008.

70

ρψξεο κε πςειή δηείζδπζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αχμεζε ζηηο ρψξεο
κε ρακειή δηείζδπζε.
Δπίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πεξηιακβάλεη ηελ Διιάδα (καδί κε ηελ Κχπξν, ηελ
Πνισλία, ηε ινβαθία θαη ηε Λεηηνλία) ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε ππνιείπεηαη, κε ηελ
Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγξάκκαηνο.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αγνξά ζηελ Διιάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα
ραξαθηεξηζηεί σο αληαγσληζηηθή. Δπνκέλσο, ε ρακειή αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε άιια Δπξσπατθά θξάηε ππνδεηθλχεη φηη ε έιιεηςε επαξθνχο
αληαγσληζκνχ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε εηδηθέο ex ante ξπζκίζεηο (βι. Δλφηεηα 5).
Πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο ησλ δπλακηθψλ ηεο αγνξάο (ηδίσο
φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ΥΔΠ κε ζρεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο) αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα
θάησζη:
Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζε κηα απνηπρία ζηε ρνλδξηθή
αγνξά θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηε ιηαληθή, ηδίσο φηαλ ην ζηνηρείν πνπ παξέρεηαη ζηε
ρνλδξηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ
(πνπ ελδερνκέλσο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο). Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ απνηπρίεο κηαο αγνξάο ζε επίπεδν ιηαληθήο είλαη ζπρλά αλαγθαίν λα
εζηηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο ζε ρνλδξηθφ επίπεδν.
Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ δελ ζα ππήξρε θακία ξχζκηζε ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο (δειαδή, λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη άιιε ξπζκηζηηθή
ππνρξέσζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο απφ ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), ελψ παξάιιεια ζα
ππήξρε πιήξεο έιιεηςε ηζρχνο ζηε ζρεηηθή ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά, ηφηε ζα κπνξνχζε λα
ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε αλάγθε ξχζκηζεο ηεο ΥΔΠ..
Ζ ΔΔΣΣ φκσο πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ε ιηαληθή αγνξά ε νπνία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ
ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε ιηαληθή αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ ελ ιφγσ ιηαληθή αγνξά επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ πθηζηάκελε έιιεηςε αληαγσληζηηθψλ
ελαιιαθηηθψλ ζηε ρνλδξηθή παξνρή ΥΔΠ. ε απηή ηε ιηαληθή αγνξά, ν ΟΣΔ θαηέρεη ζέζε
ηζρχνο δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα
Ηζηνηηθήο Δμέιημεο ησλ γξακκψλ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ππνινγίδεηαη φηη θαηείρε
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κεξίδην ζηελ πξναλαθεξφκελε ιηαληθή αγνξά άλσ ηνπ 50% θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ
2008. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ είλαη ελδεηθηηθφ δεζπφδνπζαο ζέζεο ζε κηα ζρεηηθή αγνξά.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο παξέρνληαη κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ (είηε κέζσ ΑΠΣΒ είηε κέζσ ηεο ΥΔΠ).
2.3.6

Πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ Αληαγσληζκό
Μία ζεκαληηθή έλδεημε ηεο χπαξμεο ΗΑ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο παξφρνπ λα πηνζεηεί

πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ πνπ
βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε ex ante ξχζκηζε είλαη αλαγθαία
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν
απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ
αγνξά ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ.

Ζ ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ πνπ δχλαληαη λα βιάςνπλ ηνλ

αληαγσληζκφ έγθεηηαη θαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε επξήκαηα φπσο φηη:
i. ε ελ ηζρχεη Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ (2007) γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ, παξφιν πνπ
ζεσξεηηθά παξέρεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ηνπο ζηελ
αγνξά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πηζαλφηεηεο ηερληθήο δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε
κε ηηο ιηαληθέο ηνπο ππεξεζίεο παξίζηαληαη ειάρηζηεο,
ii. νη ηηκνινγηαθέο πξαθηηθέο ηνπ ΟΣΔ, θαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη
απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ φηη δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε «ζπκπίεζεο
ηηκψλ», θαη
iii. ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πξαθηηθήο ηνπ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL, ππνδεηθλχεη φηη ν ΟΣΔ θαηάθεξε αξρηθά λα
παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο θαη λα
δηακνξθψζεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο,
ηνπο πειάηεο θαη ηειηθψο, ηνπο θαηαλαισηέο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο παξνχζαο αγνξάο είρε δηαπηζησζεί φηη, νη
πξαθηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο κε επηβνιήο ex
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ante ππνρξεψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ κέζσ θάπνηαο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
ην δηάζηεκα

πνπ αθνινχζεζε ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην

ελάζθεζεο ηεο, εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο, θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο, εμέδσζε κία ζεηξά
θαλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο (νη
νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ).
Πάλησο, ε αλσηέξσ άπνςε πεξί αλάγθεο ex ante ξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε
έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα
κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ εληζρχεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ, θαηφπηλ, σο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη, ελάζθεζεο ηεο επνπηηθήο ηεο
αξκνδηφηεηαο (δηεμαγσγή αθξνάζεσλ), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί φρη
κφλν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη λα αλαπηχζζεη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ
πξαθηηθέο ζηε ζρεηηθή αγνξά.
πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην δηεμαγσγήο αθξνάζεσο ηνπ ΟΣΔ θαηφπηλ
θαηαγγειίαο ηεο εηαηξείαο TELLAS, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ παξαβίαζεο απφ ηνλ
ΟΣΔ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X»,
θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ADSL), θαηέιεμε ζηα εμήο: κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/26.03.2007
Απφθαζή ηεο, ε ΔΔΣΣ ελεξγψληαο ζηα πιαίζηα ησλ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηνηήησλ ηεο λα
«κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηειεπηθνηλσληψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ
αληαγσληζκνχ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
επηρεηξήζεσλ» θαη λα «ειέγρεη ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ» επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηε
δηνηθεηηθή θχξσζε ηνπ πξνζηίκνπ, ζπλνιηθνχ χςνπο είθνζη εθαηνκκπξίσλ εθαηφ ρηιηάδσλ
επξψ (20.100.000€) γηα ηηο δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεπζέξνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/2007, ν ΟΣΔ παξαβίαζε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 703/1977
θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 2 θαη 4 ηεο Αδείαο ηνπ (Απφθαζε ΔΔΣΣ
229/26/14.6.2001, ΦΔΚ 1303/Β/9.10.2001), κε ηηο εμήο πξάμεηο-ζπκπεξηθνξέο ηνπ:
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α) ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο (price/margin squeeze), ήηνη ρξεψλνληαο ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε δίθαηα ηέιε θαη
παξεκπνδίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο xDSL θαη ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ ηερλνινγίαο xDSL,
β) δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΟΣEnet, πνπ πινπνηήζεθε κε ηε παξνρή
ζηνπο πειάηεο ηεο εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα ADSL ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη
γ) δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πξφζβαζεο
ADSL, ε νπνία νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο
ADSL, θαζψο εηίζελην αληηθεηκεληθψο αλαηηηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.
Σην ίδην πιαίζην, θαη θαηόπηλ θαηαγγειίαο ηωλ εηαηξεηώλ FORTHNET θαη Hellas on
Line θαηά ηνπ ΟΤΕ, κε ζπλαθέο θαηά ηα ωο άλω αληηθείκελν, ήηνη ηε δηεξεύλεζε παξαβίαζεο
από ηνλ ΟΤΕ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο ηειεπηθνηλωληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί
ειεύζεξνπ αληαγωληζκνύ αλαθνξηθά κε ηε πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξόζβαζεο ζην Internet
«Conn X», θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε αθνινπζνύκελε πνιηηηθή ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδωληθήο πξόζβαζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπκπίεζε πεξηζωξίνπ θέξδνπο (price/margin
squeeze), δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΟΤEnet θαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
κεηαμύ ηωλ πειαηώλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, εμεδόζε ε ΑΠ ΕΕΤΤ 493/039/29.08.2008, κε ηελ
νπνία ε ΕΕΤΤ έζεζε ηελ ππόζεζε ζην Αξρείν ιόγω ηαπηόηεηαο αληηθεηκέλνπ ηεο αλωηέξω
θαηαγγειίαο κε απηήλ επί ηεο νπνίαο εμεδόζε ε ΑΠ ΕΕΤΤ 447/01/26.03.2007 (ωο άλω).
Παξάιιεια εθθξεκεί ε έθδνζε απνθάζεωλ αλαθνξηθά κε δηεμαρζείζεο ελώπηνλ ηεο ΕΕΤΤ
αθξνάζεηο ηνπ ΟΤΕ πνπ έιαβαλ ρώξα ην 2006, ην 2007 θαη ην 2008, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ ησλ
εηαηξεηψλ FORTHNET θαη Hellas on Line40 ζρεηηθά κε ελδερφκελεο παξαβηάζεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά
παξνρήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηδίσο δε ηελ αληίζηνηρε, θαηά ηηο σο άλσ
θαηαγγειίεο, πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X».

40 Ζ πξαθηηθή ζπκπίεζεο ηηκψλ θαη πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, ε δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ, ε άξλεζε
πξφζβαζεο θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζπληζηνχλ ηε βάζε, δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ θαηαγγειηψλ, ηεο
θαηαγγειιφκελεο απφ ηνπο Παξφρνπο, πξαθηηθήο ηνπ ΟΣΔ.

74

2.3.7

πκπεξάζκαηα
Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο απφ ηελ ΔΔΣΣ νδεγεί ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη

ε ζρεηηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα, ειιείςεη θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο θαηέρσλ ΗΑ ζε απηή. Οη
θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ ΔΔΣΣ ζηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη νη εμήο:
1. Ο ΟΣΔ είλαη νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
2. Ζ ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ γεγνλφο πνπ
θαζηζηά ηνλ ΟΣΔ ηζρπξά θαζεηνπνηεκέλν εηδηθά ζηελ θαηάληε αγνξά ιηαληθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
3. Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο απφ
ελαιιαθηηθά δίθηπα. Ζ δνκή ηεο αγνξάο θαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη
ππνδνκψλ είλαη ηέηνηα πνπ παξνπζηάδνληαη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ, κε απνηέιεζκα
ηνλ πεξηνξηζκφ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ ζα πξφζθεξαλ κηα
αληαγσληζηηθή επηινγή.
4. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο θνξέαο πνπ πξνκεζεχεηαη ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε έρεη αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο αληί ηνπ ΟΣΔ. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ
ζεσξεί φηη θάπνηνο αγνξαζηήο ή νκάδα αγνξαζηψλ έρεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή
ηζρχ πνπ ζα αληηζηάζκηδε ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο.
5. Σέινο, ε δπλακηθή ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θπξίσο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ζε άιια θξάηε, ππνδεηθλχεη φηη ζηελ αγνξά δελ έρεη
αλαπηπρζεί επαξθψο ν αληαγσληζκφο.
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2.4

Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο

2.4.1

Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξόζβαζε

2.4.1.1

Αλάγθε Ex ante Ρύζκηζεο

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο41 νξίδνπλ φηη ν ζθνπφο επηβνιήο ex ante ππνρξεψζεσλ ζε
παξφρνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο έρνληεο ΗΑ, είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη πάξνρνη απηνί δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηελ αγνξά κε ζθνπφ είηε λα πεξηνξίζνπλ ή λα
ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά, είηε λα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο απηή ζε
γεηηνληθέο αγνξέο. 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. ηαλ 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 αλαθέξεη42: «Σν γεγνλφο φηη ε παξνχζα
ζχζηαζε 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/ΔΚ. 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/ΔΚ, 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.»

41 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 16.
42 εκείν 18 ηνπ Πξννηκίνπ
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πνπ, γηα ηζηνξηθνχο, ή άιινπο ιφγνπο, κηα αγνξά δελ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή,
θαη/ ή ππάξρνπλ πςεινί κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ
ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ. Οη ex ante ππνρξεψζεηο
πνπ επηβάιινληαη απφ ΔΡΑ ζε επηρεηξήζεηο κε ΗΑ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, ελψ νη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη
βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ απνζθνπνχλ ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα ζπκθσλίεο ή
θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηνξίδνπλ ή ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή
αγνξά.
Οη 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 Πιαίζην43 , ην νπνίν κεηαθέξεη ζηελ
εζληθή καο λνκνζεζία ην άξζξν 37 παξ. 1 πεξίπησζε γ ηνπ Νφκνπ. 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.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη ζηελ Δλφηεηα 4 αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ν
ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ Διιάδα, ε ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε παξέρεηαη απφ ην ηκήκα δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηκήκα ηνπ ΟΣΔ
θαη ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξέςεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο. Γηα έλαλ αληαγσληζηή ηνπ ΟΣΔ πάξνρν, ε ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε παξέρεη έκκεζε πξφζβαζε ζε έλαλ πειάηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν
ηνπ ΟΣΔ. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο ζεκαληηθνχο θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ
ζηελ αγνξά, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα παξέρεηαη ζηνπο αληαγσληζηέο παξφρνπο είηε άκεζε
είηε έκκεζε πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Πεξαηηέξσ, ε δνκή ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, πίζσ
απφ ηνπο ελ ιφγσ θξαγκνχο εηζφδνπ, δελ ηείλεη, ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο
43 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 114.
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αλάιπζεο, πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ [βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 31
ηειεπηαία παξάγξαθνο]. Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Νέαο
χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο

(ζει 34) «Δπηπξφζζεηα, φπνπ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο

αληαγσληζκφο, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη αλεπαξθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ
απνηπρία ηεο αγνξάο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ε παξνρή ρνλδξηθψλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα κπνξνχζε θαη’ αξρήλ λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή, δεδνκέλνπ φηη
νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο ηεο παξέκβαζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά είλαη εθηελείο
(ζπκπεξηιακβάλνληαο

ηελ

αλάγθε

ειέγρνπ

ηνπ

θφζηνπο

θαη

ησλ

πξνππνζέζεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ).44 […]»
Οη αδεζκνπνίεηνη ηνπηθνί βξφρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηδφκελεο πξφζβαζεο)
παξέρνπλ ζηνπο αληαγσληζηέο παξφρνπο έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη αδεζκνπνίεηνη ηνπηθνί βξφρνη θαη νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φηη ακθφηεξεο ρξεηάδνληαη ex ante
ξχζκηζε πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.
Άιισζηε, θαη ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο
Αγνξέο «…είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ζπλνρή θαη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο
ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ζε απηήλ ηεο αγνξάο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν»45.

Ζ δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο

δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ησλ αληαγσληζηψλ παξφρσλ δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο
πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη επηηξέπεη ζηνπο αληαγσληζηέο
παξφρνπο λα κνηξάδνληαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πνπ απνιακβάλεη ν ΟΣΔ. Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο νη αληαγσληζηέο πάξνρνη ζα δεκηνπξγνχλ κεξίδην αγνξάο θαη
κηα θξίζηκε κάδα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλέβνπλ ηε ιεγφκελε «θιίκαθα επέλδπζεο»
(“ladder of investment”) θαη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο απφ απηέο
ηνπ ΟΣΔ.46
ηαλ εμεηάδεηαη ε επηβνιή ex ante ξχζκηζεο, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ελζαξξχλεη ηελ απνδνηηθή επέλδπζε ζε ππνδνκή θαη λα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία θαη λα
44 «Competition law is not sufficient to redress the market failure as under competition law, the provision of wholesale
broadband access services could not in principle be mandated, and compliance requirements would in any case be high
(including detailed monitoring of cost and technical conditions).»

45 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 34
46 Βιέπε, "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 May 2005.
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ιακβάλεη ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε απηή. Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλεη
επαξθψο ππφςε ηελ επέλδπζε πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ΟΣΔ γηα λα πξνζθέξεη επξπδσληθά
πξντφληα θαη αληηιακβάλεηαη φηη ν ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε απηή ρσξίο λα είλαη
βέβαηνο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε πνπ ζα επηηχρεη. Ζ ex ante ξχζκηζε δελ ζα πξέπεη λα
απνζαξξχλεη ηελ επέλδπζε θαη, επνκέλσο, ε επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά
κπνξεί λα δηαθέξεη φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ επηβνιή ξπζκίζεσλ ζε άιιεο αγνξέο φπνπ νη
θίλδπλνη ησλ επελδχζεσλ είλαη κηθξφηεξνη.47 Δλψ ην δίθηπν ραιθνχ ηνπ ΟΣΔ απνηειεί ζε
κεγάιν βαζκφ ηζηνξηθή ππνδνκή πνπ αλαπηχρζεθε ππφ ηελ πξνζηαζία κνλνπσιίνπ, ε
επέλδπζε ζε ππνδνκή DSL γίλεηαη ζε απειεπζεξσκέλν πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθά κε άιινπο
παξφρνπο. Παξφιν πνπ ν αληαγσληζκφο απηφο κέρξη ηψξα θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα είλαη
αδχλακνο, ν θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο ηνπ ΟΣΔ είλαη ζρεηηθά πςειφηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν πνπ
είρε φηαλ επέλδπε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ηειεθσλίαο.
Δλψ αλαγλσξίδεηαη ε επέλδπζε ηελ νπνία θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΟΣΔ, ε ex ante
ξχζκηζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηελ
αδηακθηζβήηεηε ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά ζε επίπεδν δηθηχνπ ζε ιηαληθέο αγνξέο, απνηξέπνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο απηέο. Μαθξνπξφζεζκα, ηα
κέγηζηα νθέιε γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία, ηελ πνηφηεηα ηεο
ππεξεζίαο θαη ηελ ηηκνιφγεζε, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν κέζσ απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο θαηέζηε απνιχησο ζαθέο ζηελ πξφζθαηε Αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ «Πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ
κέιινληο ηεο Δπξψπεο – Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο i2010»48, « …ε Δπηηξνπή
πξφθεηηαη ην 2008, κε ζχζηαζή ηεο λα απνζαθελίζεη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα πξφζβαζε
επφκελεο γεληάο. Πέξαλ ηεο ππνδνκήο ζηαζεξψλ γξακκψλ, νη αζχξκαηεο αλαδεηθλχνληαη
δηαξθψο πεξηζζφηεξν σο ελαιιαθηηθή ππνδνκή, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, αιιά φρη κφλν ζε απηήλ.
47 Παξφιν πνπ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ ππνδεηθλχνπλ φηη ε επέλδπζε ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο
δελ είλαη πιένλ ππνζεηηθή, θαη ζπλήζσο ζεσξείηαη ην φρεκα γηα ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Δίλαη επίζεο ζαθέο απφ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ "ebusiness forum" ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηε "Υξήζε λέσλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ITC) απφ κηθξνκεζαίεο Δπρεηξήζεηο", φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην αλάπηπμεο ησλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Μηα Έξεπλα Καηαλαισηψλ πνπ δηεμήρζε απφ ηελ ΔΔΣΣ επίζεο παξέρεη ζηνηρεία ηεο
δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ αλάππμεο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ. 39% ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε φηη «Μία
ζχλδεζε dial up δελ ππνθαζηζηά κηα επξπδσληθή ζχλδεζε”, ελψ 8% δηαθψλεζαλ θαη νη ππφινηπα δελ εμέθξαζαλ άπνςε. 57.9
% ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε “Δάλ ηα επίπεδα ηηκψλ γηα dial up & επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ήηαλ παξφκνηα, ζα κε ελζάξξπλε
λα αληηθαηαζηήζσ ηε dial up ζχλδεζή κνπ κε επξπδσληθή”, ελψ 5% δηαθψλεζαλ θαη νη ππφινηπνη δελ εμέθξαζαλ άπνςε.
MetronAnalysis, “Έξεπλα Καηαλαισηψλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο ”, Ηνχιηνο 2005.

48 COM (2008), 199 ηειηθφ, SEC (2008), 470.

79

ηελ αλαθνίλσζε γηα ην «ςεθηαθφ κέξηζκα» δεηήζεθε ε δηάζεζε νξηζκέλσλ απφ ηηο ζπρλφηεηεο
ψζηε λα ππάξμεη ηζνξξνπεκέλν κείγκα κε ξ/ηα εθπνκπέο πςειήο επθξίλεηαο, θηλεηή ηειεφξαζε
θαη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο.». Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ex ante ξχζκηζε ηεο αγνξάο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζείφηη ν
ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα θαηαρξαζηεί ηελ ηζρχ ηνπ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο είηε γηα λα πεξηνξίζεη θαη
λα ζηξεβιψζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά απηή είηε γηα λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ απηή ζε
ζπλδεδεκέλεο (θπξίσο ιηαληθέο) αγνξέο.
2.4.2

Πξνβιήκαηα Αληαγσληζκνύ

Σα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ πεξηγξάθνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ ηα νπνία ελ φισ ή ελ κέξεη έρνπλ εκθαληζζεί ή ελδέρεηαη λα εκθαληζζνχλ ζηε
ζρεηηθή αγνξά, απνπζία ex ante ξχζκηζεο θαη εθφζνλ πξνθχπηεη φηη ε αγνξά δελ είλαη επαξθψο
αληαγσληζηηθή. Οξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ έρνπλ ήδε πξνθχςεη ζε
αγνξέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην παξειζφλ, φπσο ήδε έρεη πεξηγξαθεί αλσηέξσ (βι
ελφηεηα 4.6)
Σα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη απιψο ζεσξεηηθά ζηελ Διιάδα, φπνπ ν ΟΣΔ , παξά ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο» κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε
επίπεδν ππνρξεψζεσλ, κε βάζε ην ελ ηζρχη λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην λνκνζεζίαο
πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, έρεη θξηζεί49
φηη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνέβε ζε πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ελψ επίζεο
έρεη ππνβιεζεί, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, φπσο αλαιχζακε αλσηέξσ ζηελ Δλφηεηα 4.6, ζε ζεηξά
αθξνάζεσλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ γηα πξαθηηθέο ηνπ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζρέζε κε
ηε γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε απφ απηφλ (ΟΣΔ) πνιηηηθή ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηδίσο δε ηελ αληίζηνηρε, θαηά ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο (βι. Δλφηεηα
4.6), πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X».
ε κεγάιν βαζκφ, ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ εμεηάδνληαη είλαη φκνηα κε απηά πνπ
εληνπίζηεθαλ ζηελ εμέηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ
ηνπηθφ βξφρν. εκεηψλεηαη φηη ε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε απαηηεί έλα ρακειφηεξν
επίπεδν επέλδπζεο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο αδεζκνπνίεηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο ζηελ
θαινχκελε «θιίκαθα επέλδπζεο» (ladder of Investment).50
49 ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/26.07.2007
50 Βιέπε "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 Μάηνο 2005.
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Ζ απαξίζκεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ δελ είλαη απνθιεηζηηθή, αιιά ελδεηθηηθή ησλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληφπηζε ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη
εκπίπηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηε γεληθφηεξε θαηεγνξία ηεο «θάζεηεο επέθηαζεο» ηεο ηζρχνο
ζηελ αγνξά51.
Άξλεζε ζπλαιιαγήο θαη άξλεζε πξφζβαζεο
Υσξίο ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή πξφζβαζεο, νη αληαγσληζηέο πάξνρνη ηνπ ΟΣΔ δελ ζα είλαη ζε
ζέζε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο
πξφζβαζεο απηήο ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ζ κφλε επηινγή
ηνπο ζα είλαη ε είζνδνο ζηελ αγνξά βάζεη κε νηθνλνκηθά βηψζηκεο επέλδπζεο. πλεπψο, ε κε
παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε άιια επίπεδα εθηφο απηνχ πνπ
παξέρεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα 1 αλσηέξσ), αλεμαξηήησο
ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηνπο παξφρνπο, θαηαδεηθλχεη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ
αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ αγνξέο απνπζία ex ante ξχζκηζεο. Δπηπιένλ,
είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο πξφζβαζεο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή είζνδν θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά δελ αλαθέξεηαη απιψο ζε πξφζβαζε
ζην δίθηπν ηνπηθήο πξφζβαζεο, αιιά κπνξεί λα απαηηεί, εθφζνλ είλαη αλαγθαία, ηελ παξνρή
πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο (επθνιίεο).
Δπέθηαζε ηζρχνο κε άιια κέζα πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηηκνινγηαθή δηάθξηζε δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί ιφγσ επηβνιήο
ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο, νη νξγαληζκνί κε ΗΑ πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα παξέρνληαη
ππεξεζίεο ππφ επλντθφηεξνπο φξνπο ζην ιηαληθφ θιάδν ηνπ νξγαληζκνχ κε ΗΑ, κε
απνηέιεζκα νη αληίζηνηρεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο λα
ππνιείπνληαη ζε πνηφηεηα. Παξάιιεια ν νξγαληζκφο κε ΗΑ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε
ζέζε ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ παξνπζίαο ζηε ζρεηηθή αγνξά. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη ε
αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο,
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ.

51 Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε
ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.

81

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 εμήο:
Με παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην ιηαληθφ ηκήκα ή
ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο,
Με παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζην
ιηαληθφ θιάδν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ζε ζπλδεδεκέλε
επηρείξεζε,
Σαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, φπσο ρξνλνβφξεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπκβάζεσλ ή παξνρή
βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κφλν κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ή απνθάζεηο
ηεο ΔΔΣΣ,
Με εχινγεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ηνπο φξνπο ησλ
ζπκβάζεσλ, ππέξκεηξεο απαηηήζεηο γηα εγγπήζεηο, πηζηνιεπηηθνί έιεγρνη θαη
ζπκβάζεηο

εκπηζηεπηηθφηεηαο,

πεξηνξηζκφο

πξνζθεξφκελσλ

ππεξεζηψλ

ή

επηηξεπφκελσλ ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη κε εχινγεο ππνρξεψζεηο ζχδεπμεο,
ρεδηαζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ ηνπνινγία δηθηχνπ ηνπ
θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ,
πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηε ρξήζε ησλ ίδησλ πξνηχπσλ, πξσηνθφιισλ ή
ζρεδίσλ,
Γηαθξηηηθή ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη φηαλ παξέρεηαη ζε έλα
λενεηζεξρφκελν ρνλδξηθή πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζεη ζηνπο ιηαληθνχο ηνπ
πειάηεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ην ζθνπφ ηεο επαλαπξνζέιθπζεο ή πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζεί έλα αληαγσληζηηθφ πξντφλ).
Σα δεηήκαηα πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ (δηα άιισλ κέζσλ πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο) έρνπλ απαζρνιήζεη θαηά θχξην ιφγν ηελ ΔΔΣΣ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δλφηεηα 4.6.
Δπέθηαζε Ηζρχνο Μέζσ Σηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
Πξνβιήκαηα ηηκνιφγεζεο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζπλεπεία ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο
πξφζβαζεο ζηελ αγνξά. Σα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
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αληαγσληζηψλ, θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηθέξνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή
επεκεξία. Σα πξνβιήκαηα δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
Υπεξβνιηθέο ηηκέο/ ζηαπξνεηδήο επηδόηεζε: ηαλ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε
παξνρήο πξφζβαζεο, ν πάξνρνο κε ΗΑ κπνξεί λα επηδηψμεη λα νξίζεη
ππεξβνιηθά

πςειέο

ηηκέο

ζηελ

αγνξά

ρνλδξηθήο.

Απηφ

κπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Διιείςεη ex ante ππνρξέσζεο ειέγρνπ
ηηκψλ, ε σο άλσ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδεισζεί απιψο απμάλνληαο ηηο ηηκέο
ζε επίπεδν αλψηεξν ηνπ θνζηνζηξεθνχο. Αθφκε θαη κε κεραληζκνχο ειέγρνπ
ηηκψλ, φπσο ε θνζηνζηξέθεηα, ζηξέβισζε ζηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε εζθαικέλν επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζην πξντφλ ρνλδξηθήο ή φηαλ
ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο θαιχπηεη ηελ αλάθηεζε απμεκέλνπ θφζηνπο πνπ
πξνέθπςε ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν σο άλσ πξφβιεκα ζα απαηηνχζε
πεξαηηέξσ

ηελ

επηβνιή

ππνρξεψζεσλ

θνζηνιφγεζεο

θαη

ινγηζηηθνχ

δηαρσξηζκνχ.
Τηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο: Έλαο θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο ζα κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε ηηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο, απμάλνληαο
κε ηνλ ηξφπν απηφ ην θφζηνο ρνλδξηθήο ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο ή επηβάιινληαο
ζε απηνχο θφζηε πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην δηθφ ηνπ ηκήκα ιηαληθήο ή ηηο
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κε απηφλ, ζέηνληαο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ζε
αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε.
Λεζηξηθή (επηζεηηθή) ηηκνιόγεζε: 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 ζηελ
πξνζπάζεηα

εμάιεηςεο

ή

πεξηνξηζκνχ

αληαγσληζηηθψλ

πηέζεσλ

καθξνπξφζεζκα.
Σπκπίεζε πεξηζσξίνπ: Μηα θαζεηνπνηεκέλε εηαηξία κε ΗΑ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηελ νπνία
θαηέρεη ζε ιηαληθέο αγνξέο αθήλνληαο ρακειφ πεξηζψξην κεηαμχ ησλ ηηκψλ γηα
παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ γηα παξνρή
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο , ψζηε νη άιιεο εηαηξίεο κέζσ ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ζπκπίεζεο

83

πεξηζσξίνπ, λα ηελ αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ιηαληθή αγνξά
ππεξεζηψλ. Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ έρεη απνηειέζεη κηα απφ ηηο πην ζπλήζεηο
κνξθέο πξαθηηθψλ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηάθνξα Κξάηε Μέιε ηεο
ΔΔ.
Γπλαηέο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο Βάζεη ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε

2.4.3

Ζ EETT ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ θαη ην Άξζξν 8 (2)
ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, λα επηβάιεη θάπνηα 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 41 έσο 45 ηνπ Νφκνπ. Οη ππνρξεψζεηο
απηέο είλαη νη εμήο:
Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ ππνδνκψλ δηθηχνπ
Σν Άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή ηεο ππνρξέσζεο γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε
εηδηθψλ ζηνηρείσλ (επθνιηψλ ) ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ ππνδνκψλ (επθνιηψλ ) θαη
πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιεη ζε έλαλ πάξνρν ηελ ππνρξέσζε λα
ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ
(επθνιηψλ ) ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ ππνδνκψλ (επθνιηψλ ), ε νπνία
πεξηιακβάλεη (άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ):
α) ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο πξφζβαζεο ζε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία θαη/ή
επθνιίεο ηνπ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν,
β) ηελ θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ πξφζβαζε,
γ) ηε κε αλάθιεζε ήδε ρνξεγεζείζαο πξφζβαζεο ζε επθνιίεο,
δ) ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθψο γηα κεηαπψιεζε απφ
ηξίηνπο,
ε) ηε ρνξήγεζε αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή
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άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ,
ζη) ηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο ή άιισλ κνξθψλ απφ θνηλνχ ρξήζεο
επθνιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγσγψλ, θηηξίσλ ή ηζηψλ,
δ) 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,
ε) ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ή
παξφκνηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ,
ζ) ηε δηαζχλδεζε δηθηχσλ ή ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
β.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ζπλνδεχεη ηελ επηβιεζείζα ππνρξέσζε
ηθαλνπνίεζεο εχινγσλ αηηεκάησλ πξφζβαζεο κε φξνπο ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη
έγθαηξνπ ραξαθηήξα.

γ.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαινγηθφηεηα,
λα εμεηάδεη ηελ ππνρξέσζε ηθαλνπνίεζεο εχινγσλ αηηεκάησλ πξφζβαζεο κε
βάζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο , νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
α) ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο
αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηνλ ηχπν ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο
πξφζβαζεο ηηο νπνίεο αθνξά
β) ηε ζθνπηκφηεηα παξνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε
ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο·
γ) ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο επθνιίαο, έρνληαο ππφςε ηνπο
ζπλαθείο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο·
δ) ηελ αλάγθε καθξνπξφζεζκεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ·
ε) θαηά πεξίπησζε, ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο·
ζη) ηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ.
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Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Σν Άξζξν 43 παξ. 1α) 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 θαη θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε θαη/ ή ηελ πξφζβαζε,
φπσο πιεξνθνξίεο ινγηζηηθήο θχζεσο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά
δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο θαη ρξήζεο, θαζψο θαη ηηκέο.

β.

Σε δεκνζίεπζε επαξθψο αλαιπηηθήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο.

γ.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα θαζνξίδεη αλαιπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη
λα δηαηίζεληαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο, κε αλαθνξά ζηηο απαηηνχκελεο
ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζήο ηνπο.

δ.

Σελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ ΔΔΣΣ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο θαη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο φξνπο ηνπ
Νφκνπ θαη λα ηελ γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ
απηφλ, επηβάιινληαο ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο θαηέρσλ ΗΑ ζηε
ζρεηηθή αγνξά λα δεκνζηεχεη ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο κε ηηο αιιαγέο απηέο.

Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο
Σν Άξζξν 43 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 θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιιεη ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο
ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε θαη/ ή ηελ πξφζβαζε.

β.

Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε εμαζθαιίδεη φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο παξέρεη
αθελφο κελ πξφζβαζε ή/θαη δηαζχλδεζε εθαξκφδνληαο ηζνδχλακνπο
φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη αθεηέξνπ φηη ν ελ ιφγσ πάξνρνο παξέρεη
ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο
πνηφηεηαο κε ηηο απηφ-παξερφκελεο ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο
ζπγαηξηθέο ηνπ ή ζηνπο εηαίξνπο ηνπ.

Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
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Σν Άξζξν 43 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 θαη θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ φζνλ αθνξά θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε
ηελ πξφζβαζε ή/ θαη ηε δηαζχλδεζε.

β.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ κηα θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε
λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο
ηηκνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε φπνηα
ππνρξέσζε επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε θαη λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε άδηθε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.

Τπνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο
Σν Άξζξν 45 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 ειέγρνπ ηηκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηβιεζείζεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ
θαη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ παξνρή
εηδηθψλ ηχπσλ δηαζχλδεζεο θαη/ή πξφζβαζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ
αλάιπζε

αγνξάο

πξνθχπηεη

φηη

ππάξρεη

έιιεηςε

απνηειεζκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ κε ζπλέπεηα έλαο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο λα κπνξεί λα δηαηεξεί
ηηο ηηκέο ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ή λα ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο, ζε βάξνο ησλ
ηειηθψλ ρξεζηψλ.
β.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο έρσλ
ΗΑ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ επαξθνχο επελδεδπκέλνπ
θεθαιαίνπ,

γηα

ηελ

επηβνιή

ππνρξέσζεο

ειέγρνπ

ηηκψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην θφζηνο.
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.
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δ.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ έλαλ πάξνρν λα αηηηνινγεί πιήξσο
ηηο ηηκέο πνπ επηβάιιεη θαη λα απαηηεί πξνζαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ηηκψλ.

ε.

Σνλ 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 γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ ειέγρνπ
ηηκψλ, πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο
θνζηνιφγεζεο ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ νη βαζηθέο
θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη νη θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ.

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.52
2.4.4

Τθηζηάκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε αλάγθε γηα επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Πξηλ απφ ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ην 2006, ε παξνρή ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο δελ ππφθεηην ζε εηδηθέο θαλνληζηηθέο ex ante ππνρξεψζεηο. Τπφ ην
ηφηε ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην Παξνρήο Αλνηθηνχ Γηθηχνπ,53 ε παξνρή ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζεσξνχληαλ σο εηδηθή κνξθή πξφζβαζεο δηθηχνπ, ζρεηηθά κε ηελ
νπνία ν ΟΣΔ ζα έπξεπε, θαηά θαλφλα, λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πιαηζίνπ Παξνρήο
Αλνηθηνχ Γηθηχνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο κνξθέο πξφζβαζεο (ηδίσο, ηελ αξρή ηεο
ακεξνιεςίαο θαη ηεο εχινγεο ηηκνιφγεζεο).
ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ κε ηελ ππ‟αξηζ.
389/51/8-6-2006 Απφθαζή ηεο δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
52 Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε, Άξζξν 8(3).
53 Σν νπνίν ηφηε ίζρπε κεηαβαηηθά.
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Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 891, ηελ 12ε-7-2006, αθνχ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη
ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ, πθίζηαηαη κηα δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε γεσγξαθηθφ εχξνο ηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα, ζηελ νπνία ε εηαηξεία Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο θαηέρεη
εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), ηεο επέβαιε κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ σο εμήο:
i. Τπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ επθνιηψλ δηθηχνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ππνρξέσζε παξνρήο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη Πξφζβαζεο
ζε πλαθείο επθνιίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο.
ii. Τπνρξέσζε Με-Γηαθξηηηθήο Μεηαρείξηζεο.
iii. Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο Γεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν (κε
ειάρηζην πεξηερφκελν απηφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η‟ )
iv. Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ παξνρή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, θαη
v. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή retail minus, κέζσ κεζνδνινγίαο DCF (Discounted
Cash Flow)
Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ε ΔΔΣΣ έρεη αλαπηχμεη/ εμεηδηθεχζεη επηπιένλ ηηο αλσηέξσ
ππνρξεψζεηο, εθδίδνληαο κηα ζεηξά Απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα εμήο:
ηηο Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ επηβιεζεηζψλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ,
θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 54
ηελ έγθξηζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ Παξνρή
ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ ζε εθαξκνγή
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/08-06-2006 (ΦΔΚ 891/Β/12.07.06)55 θαη ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηή.

54 ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 (ΦΔΚ 1151/Β/24-6-2008 )

55 ΑΠ ΔΔΣΣ 437/001/1-06-207 Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2007 γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/08-06-2006 (ΦΔΚ 891/Β/12.07.06)
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ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus
ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ 891/Β12-7-2006)». 56
2.4.5

Καηεπζύλζεηο γηα ηελ Δπηινγή Τπνρξεώζεσλ
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη
ππφςε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Άξζξα 8 (2), (3) θαη (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην θαη ην
άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ (ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ). πλεπψο, νη
ππνρξεψζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδεηαη θαη λα είλαη αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ελ
φςεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 8 (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.
Ζ ΔΔΣΣ έρεη εληνπίζεη ζηελ Δλφηεηα 5.2 αλσηέξσ κηα ζεηξά απφ πξαγκαηηθά θαη
πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ
ΟΣΔ ζηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο . Διιείςεη θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη απίζαλν, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη ζην
άκεζν κέιινλ κεηά απφ

απηήλ, λα ππάξμεη θάπνηα ξεαιηζηηθή πηζαλφηεηα αλάπηπμεο

ζεκαληηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα βάζεη θάπνηαο αληαγσληζηηθήο ππνδνκήο ηνπηθήο
πξφζβαζεο νχησο ψζηε λα θαηαξγεί ηελ αλάγθε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξπζκηζηηθήο
παξέκβαζεο. Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ζηελ ηνπηθή
πξφζβαζε, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη επηβαιιφκελεο λέεο ή/ θαη νη δηαηεξεζείζεο ζε ηζρχ
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν πξέπεη
λα είλαη ζπκβαηέο κε απηέο πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί ή/ θαη επίθεηηαη λα επηβιεζνχλ ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, κε γλψκνλα ηδίσο κε ηα «κελχκαηα» , ζε
επίπεδν θπξίσο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ελδέρεηαη λα δνζνχλ ζηελ αγνξά, δεδνκέλεο ηεο
ζηελήο ηνπο ζρέζεο ζηα πιαίζηα ηεο «θιίκαθαο επέλδπζεο».
56 ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-8-2007 «Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus
ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ
891/Β12-7-2006)» (ΦΔΚ 1731/Β/30-8-2007), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 462/176/14-12-2007
«Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ΥΔΠ βάζεη ησλ λέσλ ηηκψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ φπσο
αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ΟΣΔ κε Αξ. Πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ.ΤΠΖΡ. 1530/Φ.960/30-11-2007 (Απ. Πξ. ΟΣΔ ΑΠ.155/30-112007)» (ΦΔΚ 2437/ Β/28.12.2007) θαζψο θαη ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 486/152/04-07-2008 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ
ζπληειεζηή retail-minus ηεο ΥΔΠ βάζεη ησλ φξσλ ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-08-07.
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ην ίδην πιαίζην, νη επηβαιιφκελεο λέεο ή θαη νη δηαηεξεζείζεο ζε ηζρχ θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ησλ
αληαγσληζηψλ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο πνπ επηιέγνπλ κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ηνπηθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ππφ φξνπο θαη ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηζρπξνπνηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά ηδίσο ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ππφ φξνπο πγηνχο θαη
αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε θαη ηελ αλάγθε λα ελζαξξχλεηαη ε
απνδνηηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο θαη ε πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ. ΄πσο θαη ζηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δηαπηζησζείζεο θαη παξακέλνπζεο απνηπρίεο ηεο αγνξάο δελ
δχλαληαη λα επηηεπρζνχλ

παξά κέζσ ζεηξάο θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο

ζεσξνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θάζε κία ππνζηεξίδεη θαη
εληζρχεη ηηο ππφινηπεο θαη αληηζηξφθσο. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ησλ
ήδε επηβιεζεηζψλ ζηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη
ηελ ελδπλάκσζε απηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα:
2.4.6

Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
ηελ παξνχζα Δλφηεηα, ε ΔΔΣΣ παξαζέηεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ

πξνηείλεη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ θαη ηηο νπνίεο ε ΔΔΣΣ θξίλεη σο θαηάιιειεο, εχινγεο θαη
αλαινγηθέο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ θείκελν.

2.4.6.1

Τπνρξέσζε πξόζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ
Ζ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη αλ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί κηα ππνρξέσζε παξνρήο

πξφζβαζεο θαη εάλ απηή θξίλεηαη σο αλαινγηθή, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο
παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 44 Παξ. 2 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (2) ηεο Οδεγίαο γηα
ηελ Πξφζβαζε). Οη σο άλσ παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: ηελ ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, αλάινγα
κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηελ δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο
ζε ζρέζε κε ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο επθνιίαο,
έρνληαο ππφςε ηνπο ζπλαθείο κε ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ηελ
αλάγθε καθξνπξφζεζκεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη έλαο θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ηζρχ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο,
φπσο ν ΟΣΔ, ελδέρεηαη λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζε κηα ζπλδεδεκέλε αγνξά πξνθεηκέλνπ λα
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εκπνδίζεη ή λα δπζρεξάλεη ηελ είζνδν αληαγσληζηηθψλ παξφρσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηφ ζα
νδεγνχζε ζε απνθιεηζκφ ηεο αγνξάο θαη φηη ε επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζα ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο ηέηνηαο απνηπρίαο ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ρσξίο ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ είλαη
πηζαλφ ν ΟΣΔ λα αξλείηαη λα ζπλαιιάζζεηαη κε αληαγσληζηέο ηνπ θαη επνκέλσο λα αξλείηαη
ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί
ηελ άπνςε φηη ε επηβνιή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο βαζίδεηαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, είλαη αλαινγηθή θαη αηηηνινγεκέλε κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο.
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε επίζεο εάλ ε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πνπ επηβάιιεηαη ρσξηζηά
απφ ηελ ΔΔΣΣ) δηαθπιάζζεη επαξθψο ηνλ αληαγσληζκφ καθξνπξφζεζκα. Καζψο ε Υνλδξηθή
Δπξπδσληθή Πξφζβαζε επηηξέπεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αληαγσλίδνληαη ηνλ ΟΣΔ ζε
επξεία θιίκαθα πξνθέξνληαο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
επηβαιιφκελε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη κέζσ DSL δηαθπιάηηεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζπλάδεη κε αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ζε Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη
επηηξέπεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αλέιζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ «θιίκαθα επέλδπζεο» γηα
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ππνδνκψλ.
πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζην βξφρν/ππν-βξφρν (αγνξά 4 ηεο Νέαο χζηαζεο)
απνηειεί αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ (upstream) ηεο αγνξάο ΥΔΠ. πλεπψο ε ξχζκηζε ηεο
αγνξάο 4 νθείιεη λα πξνεγείηαη θαη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο 5, ζην βαζκφ
πνπ νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αγνξά θαησηέξνπ επηπέδνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ επηβνιή
ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ.
Γεληθά ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε ιηαληθή αγνξά παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ
ηεο αγνξάο αδεζκνπνίεηεο απαηηεί κεγαιχηεξεο επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παξφρνπ ψζηε
λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ (άλνδνο ζηε ζθάια ησλ επελδχζεσλ ladder of investment). ην βαζκφ πνπ έλαο Πάξνρνο επηζπκεί λα αληαγσληζηεί ηνλ ΟΣΔ
παξέρνληαο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν, ε ΥΔΠ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ
παξνπζία ηνπ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν
ΟΣΔ, ρσξίο λα απαηηείηαη εμαξρήο ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεξάζηηεο
επελδχζεηο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά 5 ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε ξχζκηζεο ηεο αγνξάο 4.
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Χζηφζν, ε επηβνιή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, εάλ δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ
άιια θαλνληζηηθά κέηξα, δελ δχλαηαη απφ κφλε ηεο λα επηιχζεη ηα πξνζδηνξηζζέληα
πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά
ξπζκηζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ,
φπσο ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε θαη νη ηαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (ηηκνινγηαθέο ή κε).
Σα δεηήκαηα απηά αλαιχνληαη θαησηέξσ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη ε ΔΔΣΣ εθηίκεζε ηνπο παξάγνληεο ηνπ Άξζξνπ 44 Παξ. 2 ηνπ
Νφκνπ (άξζξν 12 (2) ηεο Οδεγίαο) γηα ηελ Πξφζβαζε, θαη έθξηλε φηη επί ηε βάζεη ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ πξντφλησλ, είλαη εθηθηφ ν ΟΣΔ λα παξέρεη
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη φπσο:
Η. Σχπνο Πξφζβαζεο B – Πξφζβαζε ζην BRAS

H EETT πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα ρνξεγεί πξφζβαζε ηχπνπ Β
θαη επνκέλσο ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ζην επίπεδν
BRAS κε ηελ έλλνηα φηη ν θάζε ηειηθφο ρξήζηεο ν νπνίνο εμππεξεηείηαη απφ έλαλ BRAS
κπνξεί λα γίλεη πειάηεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ, ρσξίο ν πάξνρνο λα ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη
άιιεο ππεξεζίεο ζχλδεζεο backhaul πέξα απφ ην BRAS.
Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα παξαιακβάλνπλ ηελ θίλεζε (ζε επίπεδν ATM ή IP) κεηά
ην BBRAS θαη ζα κπνξνχλ λα ηε κεηαθέξνπλ κε δηθά ηνπο κέζα (απηφ-παξνρή) ή κέζσ
πξντφλησλ (επθνιηψλ) ηνπ ΟΣΔ (βιέπε παξαθάησ) ή κέζσ νπνηνπδήπνηε παξφρνπ πξνζθέξεη
ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ο ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ηχπνπ-Β ζε θάζε έλα ζεκείν
παξνπζίαο BRAS πνπ έρεη ζήκεξα ή πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ζην κέιινλ.
Σν βαζηθφ πξντφλ γηα ηελ ΥΔΠ ηχπνπ Β είλαη ε πθηζηάκελε Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ
χλδεζε (ΑΡΤ), ε νπνία παξέρεη ζηνλ πάξνρν έλα θαλάιη αζχκκεηξνπ ξπζκνχ απφ ην ρψξν
ηνπ πειάηε κέρξη ην ζηνηρείν ζπγθέληξσζεο θίλεζεο BRAS ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Ο BRAS
κπνξεί λα εθηειεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηχπνπο ζπγθέληξσζεο ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή,
θεληξηθή.
Ζ αζχκκεηξε ζχλδεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Β νλνκάδεηαη ΑΡΤBRAS
ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζην φλνκα ηνπ βαζηθνχ ρνλδξηθνχ πξντφληνο ηεο πξφζβαζεο
ηχπνπ Γ ην νπνίν ζα θαιείηαη ΑΡΤDSLAM (βι.θαησηέξσ).
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ΣΤΠΟ Γ

ΣΤΠΟ Α

ΣΤΠΟ Β
BRAS

TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSL Router

SD

OLO

15
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSLAM

DSL Router

BRAS
ΔΠΙΠΔΓΟ
ΠΡΟΒΑΗ
ΑΝΑΛΤΗ
2006

ΑΡΤ

ΟΚΤΑ A ή (II)

Κεληξηθή
Πεξηθεξεηαθή
Σνπηθή

ΟΚΤΑ B
Σνπηθή

ΦΤΠ

ΑΡΤ BRAS

ΟΚΤΑ OLO

Κεληξηθή #1
Πεξηθεξεηαθή #2
Σνπηθή (BRAS) #15

ΟΚΤΑ ΦΤΠ
Κεληξηθή #1
Πεξηθεξεηαθή #2
Σνπηθή (BRAS) #15

ΑΝΑΛΤΗ
2009
ΦΤΠ
ΑΡΤ DSLAM

ΟΚΤΑ OLO

Σνπηθή (DSLAM) #1390

ΟΚΤΑ ΦΤΠ
Σνπηθή (DSLAM) #1390

ΦΤΠ

ρήκα 8 Σχπνη πξφζβαζεο

ΗΗ. Σχπνο Πξφζβαζεο Α –κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ
H EETT πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη πξφζβαζε
ηχπνπ Α, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα θπθιψκαηα κέρξη ην BRAS (ΑΡΤBRAS ) καδί κε ζπλαθείο
επθνιίεο ζε επίπεδν πέξα απφ ηνλ BRAS θαη κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ
παξφρνπ (πξντφληα επθνιηψλ ΟΚΤΑ).
Ο BRAS κπνξεί λα εθηειεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηχπνπο ζπγθέληξσζεο ηνπηθή,
πεξηθεξεηαθή, θεληξηθή.
III. Σχπνο πξφζβαζεο Γ – Πξφζβαζε ζην DSLAM ή ζε επίπεδν πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ
Μηα άιιε ππεξεζία πνπ δελ πξνζθέξεηαη κέρξη ηψξα ζηελ Διιάδα, αθνξά ηε ρνλδξηθή
παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ κφλν ηεο πξφζβαζεο κέρξη ην DSLAM. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ζα παξαιακβάλεη ηελ θίλεζε κεηά ην DSLAM (ην νπνίν δχλαηαη λα
βξίζθεηαη εληφο Αζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ ΟΣΔ ή θαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ) θαη ζα
κπνξεί λα ηε κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα (απηφ-παξνρή) ή κέζσ πξντφλησλ ηνπ ΟΣΔ ή κέζσ
νπνηνπδήπνηε παξφρνπ πξνζθέξεη ηέηνηεο ππεξεζίεο. Απηφο ν ηχπνο πξφζβαζεο φρη κφλν
επηηξέπεη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ επθνιηψλ πνπ ήδε έρεη βάζεη
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ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο παξερφκελεο πξφζβαζεο, αιιά ηνπ παξέρεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα
λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαοζε επίπεδν DSLAM θαη αλσηέξσ.
Ζ ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη επίζεο λα ππνρξεσζεί λα παξέρεη ζηνπο
αληαγσληζηέο παξφρνπο πξφζβαζε ηχπνπ Γ. πνπ ε πξφζβαζε ζε επίπεδν DSLAM δελ είλαη
ηερληθά εθηθηή, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην επφκελν πιεζηέζηεξν απφ ηελ
πιεπξά ηνπ δηθηχνπ (θφκβνο πνιππιεμίαο) ζεκείν ζην ιηαληθφ πειάηε. Σν βαζηθφ πξντφλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξφζβαζεο ζα νλνκάδεηαη εθεμήο ΑΡΤDSLAM θαη απνηειεί έλα θαλάιη
αζχκκεηξνπ ξπζκνχ απφ ην ρψξν ηνπ πειάηε κέρξη ην ζηνηρείν ζπγθέληξσζεο DSLAM.
Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ παξφρσλ λα αηηεζνχλ ηνπο
ηχπνπο πξφζβαζεο πνπ επηζπκνχλ ή ζπλδπαζκνχο απηψλ.
Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη ε πξφζβαζε ηχπνπ Γ ζε επίπεδν
ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζηελ
πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε κελ
πεξίπησζε ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ ην DSLAM είλαη ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ θαη ιεηηνπξγείηαη απφ
ηνλ ΟΣΔ, ζηελ δε εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε ην DSLAM είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ
παξφρνπ θαη ιεηηνπξγείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Τπάξρεη δειαδή ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν
θφζηνπο. Με βάζε απηή ηε δηαπίζησζε, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε
πξφζβαζεο ζην DSLAM λα επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ
δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ.
Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε χπαξμεο DSLAM ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν ΟΣΔ πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην ακέζσο αλψηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ
δηθηχνπ πξφζβαζεο (θφκβν πνιππιεμίαο), ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Αζηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε θξίλεηαη αλαινγηθή θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε δεδνκέλνπ φηη (α)
δηαζθαιίδεη γηα ηνλ Πάξνρν ηνλ θξίζηκν φγθν ζπγθέληξσζεο πειαηψλ, ν νπνίνο θαζηζηά ηελ
επέλδπζή ηνπ νηθνλνκηθά βησζηκφηεξε, (β) επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ
επελδχζεσλ ησλ Παξφρσλ ζε ππνδνκέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ απαμηψλνληαη νη ήδε
πθηζηάκελεο επελδχζεηο θαη (γ) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Παξφρνπο λα ειέγρνπλ θαη λα
δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο.
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Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο ηεο ππνρξέσζεο αθελφο κελ ζπλάδεη
κε ηε ινγηθή ηεο πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, αθεηέξνπ δε επηηξέπεη ζηνπο
παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο ζε φια ηα ζεκεία πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ.
IV. πλαθείο επθνιίεο: Πξντφληα ΟΚΤΑ
O ΟΣΔ νθείιεη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηα πξντφληα ηχπνπ ΟΚΤΑ, εκπινπηίδνληάο
ηα θαηάιιεια ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή πξφζβαζεο ηχπνπ Α, Β θαη Γ.
πγθεθξηκέλα, φια ηα πξντφληα ΟΚΤΑ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ είηε ζην ρψξν ηνπ
ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ (ΟΚΤΑOLO), είηε ζε θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ
(ΟΚΤΑΦΤΠ)57..
ηελ ΟΚΤΑΦΤΠ ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξαδίδεη ζε θξεάηην έμσ απφ ην δηθφ ηνπ θηίξην
ζηνλ ζπλδεφκελν ελαιιαθηηθφ έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ)
πνιιαπιέο δηφδνπο (sessions) θίλεζεο δηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηειηθφ
ρξήζηε DSL. Σν θχθισκα είλαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζπκπεξηιακβάλεη νξηζκέλεο επθνιίεο
(facilities) ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ζην θηίξην παξφρνπ. Ο
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο γηα λα παξαιάβεη απηή ηελ θίλεζε Γηαδηθηχνπ νθείιεη λα ζπλδέζεη
νπηηθή ίλα ζην θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ.
ηελ ΟΚΤΑOLO ν ΟΣΔ παξαδίδεη ηελ θίλεζε ζην ρψξν ηνπ ελαιιαθηηθνχ (OLO) κε
ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν πξφζβαζεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηε βαζκφ ζπγθέληξσζεο πνπ
επηηπγράλεηαη, ηα πξντφληα ΟΚΤΑ αλακέλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηηο παξαθάησ παξαιιαγέο:
Πξφζβαζε Γ: δηαθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM θαη ΟΚΤΑOLODSLAM.Σν

ηνπηθφ θχθισκα ΟΚΤΑ ζπγθεληξψλεη ηελ θίλεζε απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ελφο ή

πεξηζζνηέξσλ DSLAM ζε έλα θχθισκα θαη είηε ηελ παξαδίδεη ζε θξεάηην είηε ζηνπο ρψξνπο
ηνπ παξφρνπ.
Πξφζβαζε Β: δηαθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS θαη ΟΚΤΑOLOBRAS.

κσο επεηδή νη BRAS ελδερνκέλσο λα εθηεινχλ είηε ηνπηθή είηε πεξηθεξεηαθή είηε

θεληξηθή ζπγθέληξσζε νη αλσηέξσ επθνιίεο ππνδηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-

57 ε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο ε ΟΚΤΑOLO κπνξεί λα ππνηεζεί σο αληίζηνηρε ηεο πιήξνπο δεχμεο (ζε άιιεο αγνξέοπξνηφληα) ελψ ε ΟΚΤΑΦΤΠ σο αληίζηνηρε ηεο εκη-δεχμεο δεχμεο (ζε άιιεο αγνξέο-πξνηφληα)
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ΣΟΠ,

ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ, ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ, ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΔΘΝ, ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΠΔΡ,

ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΣΟΠ.
Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ απφ ηνλ ΟΣΔ 2 πεξηθέξεηεο νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ νιφθιεξε
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, έηζη ψζηε έλαο πάξνρνο κε 2 θπθιψκαηα πεξηθεξεηαθήο ΟΚΤΑ λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζία ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
Ζ θεληξηθή ζπγθέληξσζε αλαθέξεηηα ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο BRAS ζπγθεληξψλεη
ηελ θίλεζε απφ φια ηα BBRASs ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Έλαο πάξνρνο κε 1 θχθισκα εζληθήο
ΟΚΤΑ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζία ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
Δίλαη ζαθέο φηη γηα ιφγνπο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ν ΟΣΔ δελ πξέπεη λα επηβάιιεη
δηαθνξεηηθή ηερληθή ζρεδίαζε, πινπνίεζε, θηινζνθία κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηξηψλ μερσξηζηψλ ππεξεζηψλ ηχπνπ Α, Β, Γ.
Με βάζε απηή ηελ αξρή ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα αλαιάβεη νξηζκέλεο
ππνρξεψζεηο αθφκα:
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ πθή, ηερλνινγία, ηερληθή πινπνίεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ρνλδξηθψλ πξντφλησλ (ΑΡΤ, ΟΚΤΑ) ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ ΥΔΠ
αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θιπ αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη πάληα ε πξφζβαζε ηχπνπ
Α, Β, Γ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη φινπο ηνπο ηχπνπο ΥΔΠ. ηελ
πεξίπησζε αιιαγψλ ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ πεξί ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα πεξί πξνζθνξάο Αλαθνξάο, δεκνζηνπνίεζεο άιισλ πιεξνθνξηψλ πξφηεξεο
εηδνπνίεζεο, δεκνζηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, θνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔΣΣ
δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ.
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζάγεη λέα πξντφληα πξφζβαζεο ζε επίπεδα
δηαθνξεηηθά απφ ηα αλσηέξσ νξηδφκελα (ηχπνπ Α, Β, Γ) θαζψο θαη άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο.
Γηα απηά ηα πξντφληα δηαηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο κε δηάθξηζεο, δηαθάλεηαο, θιπ. Γηαηεξεί
επίζεο ηελ ππνρξέσζε νξηζκέλα απφ ηα πξντφληα απηά (αλάινγα ηελ πεξίπησζε)
θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, πξφθιεζεο θφζηνπο θιπ. αξρέο
θνζηνιφγεζεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κεζνδνινγία αξρψλ θνζηνιφγεζεο φπσο απηέο
εθαξκφδνληαη ζηνλ εηήζην θνζηνινγηθφ έιεγρν. κσο γηα απηά ηα πξντφληα λα δελ ζα έρεη ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ.
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Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα παξέρεη ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ φια ηα επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ.
Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή γεληθήο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα ηθαλνπνηεί φια ηα
εχινγα αηηήκαηα γηα πεξαηηέξσ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε.
V. Πξφζβαζε ζε άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε
Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα επηβιεζεί ε πξφζβαζε ζε επηπιένλ επθνιίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ο Νφκνο (άξζξν 2 πεξίπησζε ιζη) θαη ε Οδεγία Πιαίζην νξίδεη ηηο
„ζπλαθείο επθνιίεο‟ σο „ηηο επθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή/
θαη ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ή/ θαη ππνζηεξίδνπλ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη/ ή ππεξεζίαο‟. πγθεθξηκέλα ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ζπλδεζεί θαηάιιεια ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο
ελφο λένπ παξφρνπ, απαηηείηαη θαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζπλεγθαηάζηαζεο (ππφ ηε κνξθή
παξνρήο θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηερληθψλ επθνιηψλ) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3, πεξίπησζε
ζη. ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ζη) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε). Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ
πξνηείλεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ παξνρήο ζπλεγθαηάζηαζεο. Ζ ππνρξέσζε
παξνρήο ζπλεγθαηάζηαζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο
ηε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, ηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε ή θαη ηελ εηθνληθή
ζπλεγθαηάζηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή θάζε δπλαηφηεηαο ζπλεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα
δεκνζηεχεηαη σο ηκήκα ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, παξ. 1 ηνπ
Νφκνπ θαη ην Άξζξν 9(2) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε.
Δπηπιένλ ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα
πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα πξντφληα Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε
άιια ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ,
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3, πεξίπησζε ε ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ε)
ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ πξέπεη – ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο - λα ρνξεγεί ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηερληθέο δηεπαθέο,
πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3,
πεξίπησζε ε. ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ε) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ν ΟΣΔ πξέπεη λα
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ππνρξεσζεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ.3 πεξίπησζε β ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (β)
ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ λα
δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε θαη λα ηθαλνπνηεί φια ηα εχινγα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ
αλαθνξηθά κε επηπξφζζεηεο επθνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε. Δπηπιένλ
ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα κελ αλαθαιεί ηελ ήδε ρνξεγεζείζα
πξφζβαζε ζε επθνιίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ.3 πεξίπησζε γ ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1)
(γ) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε).
ηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνρξεσζεί λα
ηθαλνπνηεί αηηήκαηα γηα κεηάβαζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ (νη δηαδηθαζίεο θαη ην
θφζηνο ηεο κεηάβαζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζρεηηθή Πξνζθνξά Αλαθνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο):
Μεηαμχ επηπέδσλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ηχπνη πξφζβαζεο Α, Β, Γ φπσο
αλαθέξνληαη αλσηέξσ), θαη
Μεηαμχ

ρνλδξηθήο

επξπδσληθήο

πξφζβαζεο

θαη

πιήξσο

αδεζκνπνίεηεο

πξφζβαζεο/κεξηδφκελεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.
Σέινο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη σο άλσ ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε φξνπο
ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (Service Level Agreements (SLAs)) θαη κάιηζηα γηα φια ηα
πξντφληα, θαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο φπσο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ε πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLA), ε
ΔΔΣΣ είλαη ηεο άπνςεο φηη ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο
θαη φξνη αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ (γηα λα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ
ζπκκφξθσζε ησλ κεξψλ κε απηά). Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ
ππνρξέσζε παξνρήο απφ ηνλ ΟΣΔ ελφο Βαζηθνχ Δπηπέδνπ πκθσληψλ Τπεξεζηψλ –(Βαζηθφ
SLA). 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 ΥΔΠ πνπ ζα δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Πξνθεηκέλνπ λα
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δηαζθαιηζζεί κεηαμχ άιισλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Βαζηθνχ SLA, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (Performance
Indicators) ζε ηξηκεληαία βάζε θαη αλά πεξίπησζε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ
(βιέπε επίζεο θαη θαησηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο).
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε λα
δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε φια ηα εχινγα αηηήκαηα αλαθνξηθά κε SLAs “πέξαλ ηνπ
Βαζηθνχ” (Advanced SLAs). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ ζα πξνβεί ζε δηάινγν κε ηνλ ΟΣΔ
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην εχξνο θαη ηηο ξήηξεο ησλ ελ ιφγσ SLAs.
2.4.6.2

Τπνρξέσζε Με Γηαθξηηηθήο Μεηαρείξηζεο
Ζ ππνρξέσζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ ηηκνινγηαθή

θαη ηερληθή. ζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε ηηκνινγηαθφ
επίπεδν, ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα απνηξέςεη πξαθηηθέο ηεο ΟΣΔ ΑΔ φζνλ αθνξά ηελ
δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο ψζηε λα ηηκνινγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ίδηα
ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ηεο, ή λα κελ πξαγκαηνπνηεί ακεξφιεπηε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κεηαμχ
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ην ιηαληθφ ηεο άθξν θαη απφ ηξίηνπο
κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Ζ ΔΔΣΣ δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ απνθπγή
πξαθηηθψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ κε ηηο νπνίεο νη πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ηεο λα δηακνξθψλνληαη κε
ηξφπν ψζηε λα νη ίδηεο ππεξεζίεο λα δίδνληαη κε πιένλ ζπκθέξνληεο φξνπο / πξνυπνζέζεηο ζην
ιηαληθφ ηεο άθξν.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί (ε επηβιεζείζα θαηά ηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο) ζηελ ΟΣΔ ΑΔ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο
πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη λα παξέρεη
ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο (ηδίσο ηηκνινγηαθνχο θαη ηερληθνχο) θαη ηεο ηδίαο
πνηφηεηαο, κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ). Δπηπξνζζέησο, είλαη
απαξαίηεην νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη
(κε νπνηνδήπνηε ηξφπν) απφ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ δέζκεπζε ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε
ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΣΔ.
Ζ δηαηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο θξίλεηαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή, δεδνκέλνπ φηη,
ηπρφλ κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ηξίησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζνδχλακεο
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θαηαζηάζεηο, ή θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ, ζα είρε σο ζπλέπεηα λα
απνδπλακσζεί ε αληαγσληζηηθή δπλακηθή ζηελ αγνξά ιηαληθήο. Ζ ΟΣΔ ΑΔ είλαη έλαο θάζεηα
νινθιεξσκέλνο πάξνρνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αλάληε θαη θαηάληε επίπεδν ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (κεηά ηελ πξφζθαηε
απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ OTEnet), δειαδή πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο
θαη ιηαληθήο. Γειαδή, σο θάζεηα νινθιεξσκέλνο πάξνρνο ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα ζηνηρεία
δηθηχνπ γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ιηαληθήο θαη ηαπηφρξνλα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο ηνπο.
Διιείςεη ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ε ΟΣΔ ΑΔ ζα κπνξνχζε λα έρεη θίλεηξν λα
πξνζθέξεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο ηερληθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο
απφ απηέο πνπ πξνζθέξεη ζην ιηαληθφ ηεο άθξν ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ή λα δηαθξίλεη κεηαμχ
απηψλ. Κπξίσο, απφ ηηκνινγηαθήο απφςεσο, ε ΟΣΔ ΑΔ ζα είρε θίλεηξν λα ελζαξξχλεη ηηο
πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ησλ νπνίσλ ειέγρεη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αιπζίδαο αμηψλ ηνπο (chain
value), φπσο ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΥΔΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ηεο ΑΠΣΒ.
Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο / ζπκπεξηθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ηερλεηφ πεξηνξηζκφ
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο, ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ ηνπ
νκίινπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζηηο ίδηεο αγνξέο. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξαθηηθή ηέηνηαο κνξθήο
ζα ήηαλ έληνλα επηδήκηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ιηαληθήο.
Πεξαηηέξσ, ζε ηερληθφ επίπεδν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πάξνρν κε
ΗΑ ππνρξέσζε πξφζβαζεο, θαη ηδίσο φηαλ έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη
θνζηνιφγεζεο, ν ελ ιφγσ πάξνρνο δχλαηαη λα έρεη απμεκέλα θίλεηξα λα πξνβαίλεη ζε
δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο κε ηηκνινγηαθέο παξακέηξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί
φηη κηα ηζρπξή ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο) είλαη ην
κφλν ξπζκηζηηθφ κέηξν ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επζέσο ηα σο άλσ πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ΟΣΔ δελ θάλεη δηαθξίζεηο πξνο φθεινο
ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
κε απηφλ επηρεηξήζεσλ).
Ζ ΔΔΣΣ θξίλεη επίζεο φηη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ
ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ.
Μεηαμχ άιισλ (θαη κε πεξηνξηζηηθά) π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή
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εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best effort (π.ρ. managed VOIP πάλσ απφ
DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά
κέηξα. Σα κέηξα απηά πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε πεξί
πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ, απηήο ηεο ππνρξέσζεο πεξί κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο, αιιά θαη επνκέλεο ππνρξέσζεο πεξί δηαθάλεηαο.
Ζ ππνρξέσζε κε δηάθξηζεο θαιχπηεη θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ. Σν ιηαληθφ
άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνλνκηαθή
πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο θαη ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη
πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν.
2.4.6.3

Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο

κεηαρείξηζεο (βι. αλσηέξσ) είλαη αλαινγηθφ θαη αηηηνινγεκέλν λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε
ππνρξέσζε ηεο δηαθάλεηαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ε νπνία ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ θαη ζα απνηειεί ηελ
βάζε γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ηελ παξνρή ΥΔΠ. Ζ σο άλσ ππνρξέσζε δηαζθαιίδεη φηη
νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο,
ζηηο νπνίεο δελ ζα είραλ εάλ δελ ππήξρε ε ππνρξέσζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. Απηφ
δηεπθνιχλεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο,
κε απηφ ηνλ ηξφπν έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο, θαζφηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί εάλ πθίζηαηαη
ηέηνηα ζπκκφξθσζε δελ ζα ήηαλ άιισο δηαζέζηκεο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δηα ηεο
ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο ηεο δηαθάλεηαο αληηκεησπίδεηαη επζέσο ε θχζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ θαη φηη ζα πξέπεη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ.
Σν άξζξν 43 ηνπ Νφκνπ εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε πξνβιέπεη φηη ε ΔΡΑ δχλαηαη λα ππνρξεψλεη έλαλ πάξνρν κε ΗΑ, λα δεκνζηεχεη
Πξνζθνξά Αλαθνξάο ε νπνία ζα είλαη επαξθψο αλαιπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη
νη επηρεηξήζεηο δελ ζα εμαλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο νη νπνίεο δελ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηηο αηηνχκελεο ππεξεζίεο. Ζ ελ ιφγσ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνηφλησλ/ππεξεζηψλ/ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε
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ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ.
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα δεκνζηεχεη πξνζθνξά
αλαθνξάο γηα ηελ ΥΔΠ. Σν Παξάξηεκα 5 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα κε ηα θαη‟
ειάρηζηνλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζρεηηθή Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ
ΟΣΔ.
Γεδνκέλνπ φηη ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα αλαζεσξείηαη ε Πξνζθνξά
Αλαθνξάο Πξφζβαζεο ΥΔΠ θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΔΣΣ ή λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
αλαζεψξεζήο ηεο θαηφπηλ ζεκειησκέλνπ αηηήκαηνο είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ αδεηνδνηεκέλνπ παξφρνπ. Δηδηθφηεξα:
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία ζα
εθδνζεί θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο απφ ηελ ΔΔ ηνπ παξφληνο πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Μέηξσλ γηα
ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ
ε σο άλσ Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο είλαη αηηηνινγεκέλεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο φπνηεο ζρεηηθέο
εμειίμεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα πξνγελέζηεξεο
εθαξκνγήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εληφο εχινγεο πεξηφδνπ, εάλ νη πξνηεηλφκελεο
αιιαγέο είλαη θαηάιιειεο θαη αηηηνινγεκέλεο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο φπνπ θξίλεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο
είλαη αηηηνινγεκέλεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
ππνβάιιεηαη απφ θάπνηνλ άιιν πάξνρν (πέξαλ ηνπ ΟΣΔ), ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
φπνηεο ζρεηηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα
πξνγελέζηεξεο εθαξκνγήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εάλ ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο
ρξήδεη αλαζεψξεζεο. Δάλ ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη θαηαθαηηθή, ε ΔΔΣΣ ζα θαιέζεη ηνλ
ΟΣΔ λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο, εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο
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πεξηφδνπ αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη
αιιαγέο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο φπνπ θξίλεη φηη
ηέηνηεο αιιαγέο είλαη αηηηνινγεκέλεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ε ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ
(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην), 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

Υνλδξηθήο

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο.
Σν Άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), πξνβιέπεη
επίζεο φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ππνρξεψζεη έλα πάξνρν κε ΗΑ, λα πξνβαίλεη ζε
δεκνζηνπνίεζε

νξηζκέλσλ

πιεξνθνξηψλ,

φπσο

ινγηζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ,

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνζθνξάο θαη ρξήζεο,
θαη ηηκψλ. Σν Άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 9 (3) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε),
αλαθέξεη φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα νξίδεη ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
δεκνζηνπνηνχληαη, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζήο ηνπο, θαη φηη ε
ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δεηά επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ πεξηζηαηηθά
ζηελ αγνξά ππνδεηθλχνπλ φηη ε ππάξρνπζα ππνρξέσζε (δεκνζηνπνίεζεο) δελ είλαη επαξθήο.
ε απηά ηα πιαίζηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε λα
παξέρεη άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ
αηηήκαηφο ηεο, θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ.
Πέξαλ ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ν ΟΣΔ πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αλαιπηηθή
αλαθνξά ζρεηηθά κε φινπο ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (performance indicators) ζε
ηξηκεληαία βάζε θαη αλά πεξίπησζε, φπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα
δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζε νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα/βάζε δεδνκέλσλ, ζην νπνίν νθείιεη λα εμαζθαιίζεη δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζηελ ΔΔΣΣ. Σν ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ή/θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (Key Performance
Indicators (KPI)), πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα κπνξεί λα εμάγεη πιεξνθνξίεο, αλαθνξέο θιπ. κε
δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Ο ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα / βάζε δεδνκέλσλ ζηνπο άιινπο παξφρνπο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε
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ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο/δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ΟΣΔ. Σέινο, θαηφπηλ ιήςεο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
απφ ηελ ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ
ηφπν νξηζκέλνπο ή θαη φινπο ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κε θαηάιιειε κνξθή, ψζηε λα
δηαζθαιίδεη ηελ αξρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
θξίζηκσλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ (ιρ. κέζεο ή ζπλνιηθέο ηηκέο, ή αλαιπηηθά ηηο ηηκέο ησλ
δεηθηψλ ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην φλνκα ηνπ παξφρνπ). Σν σο άλσ κέηξν ζα επηηξέςεη ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ ηνλ ΟΣΔ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη
δείθηεο απνδνηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ.
Δπηπιένλ ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο
δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ) ε νπνία
εχινγα δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα ηεο επηηξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθή
επνπηεία, θαζψο θαη λα πξνιακβάλεη ηελ φπνηα ηπρφλ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε απφ ηνλ ΟΣΔ. Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά) ηα θάησζη ζηνηρεία:
(1)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ:
Αξηζκφο αηηεκάησλ αλά πάξνρν θαη αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ιφγν απφξξηςεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ εληφο πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Μέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλά πάξνρν
Αξηζκφο ελεξγψλ ζπλδέζεσλ DSL αλά ηνπηθφ θέληξν
Μέζν ρξφλν παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο πξνο ιηαληθνχο ρξήζηεο

(2)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ OΚΤΑ:
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ παξαιήθζεθαλ αλά πάξνρν, αλά ζεκείν δηαζχλδεζεο θαη
αλά είδνο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ιφγν απφξξηςεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ εληφο πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Μέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλά πάξνρν

(3)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε βιάβεο θαη επηζθεπέο:
Αξηζκφο λέσλ παξνρψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ πνπ αλαθέξζεθαλ σο πξνβιεκαηηθέο αλά
ηχπν πξφζβαζεο
Μέζνο φξνο ρξφλνπ επηδηφξζσζεο βιαβψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ αλά πάξνρν
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Αξηζκφο βιαβψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ πνπ επηιχζεθαλ εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ
ρξνληθνχ πιαηζίνπ ( βαζηθφ SLA)
(4)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηε πλεγθαηάζηαζε (εθφζνλ ππάξρεη):
Μέζνο ρξφλνο κειέηεο θαη πινπνίεζεο αλά πεξίπησζε θαη αλά πάξνρν
Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ν πάξνρνο κε ΗΑ, ε νπνία ηζνδπλακεί κε δεζπφδνπζα ζέζε,

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρνλδξηθή αγνξά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ηζρχ ηνπ απηή
ζηηο θαηάληε αγνξέο, κέζσ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ, φπσο (α) ε παξνρή δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο
ππεξεζίαο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρνλδξηθνχο πειάηεο ηνπ ή π.ρ. (β) ε παξνρή δηαθνξεηηθήο
πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζηνπο ρνλδξηθνχο ηνπ πειάηεο απφ εθείλε πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ
ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγε θαη αλαινγηθή ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο
δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of Service,
QOS), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ επηβιεζείζα ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα δεκνζηεχεη σο κέξνο ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο:
χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ
πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο (ΑΡΤ) κε πνηφηεηα besteffort .
ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα
νπνία

πινπνηνχληαη

κε

ηερληθά

ραξαθηεξηζηηθά,

ζρεδίαζε

θαη

πινπνίεζε

ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best effort) π.ρ. managed
VOIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL θιπ.): χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο
ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε
ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηφηεηα αλψηεξε απφ best-effort .
Παξάιιεια, ζην πιαίζην ππνρξέσζεο δεκνζηφηεηαο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νθείιεη λα
επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε πξφηεξεο εηδνπνίεζεο αιιαγψλ ζε φξνπο, ζπλζήθεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θιπ. εμειίμεηο. Ζ πξφηεξε εηδνπνίεζε ζα θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ελαιιαθηηθνχο θαη ηελ ΔΔΣΣ θαη νθείιεη λα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εχινγα θαη
επαξθψο λσξίηεξα απφ ηε ζρεδηαδφκελε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Ο ιφγνο πνπ
επηβάιιεηαη απηή ε ππνρξέσζε είλαη: (α) δηαθάλεηα θπξίσο σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα αληηαληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηε κεξηά ηνπ θπξηάξρνπ θαη (β) ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ
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ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ (δει. ησλ ελαιιαθηηθψλ) θαηά πφζνλ κία πξνηεηλφκελε αιιαγή απφ ηνλ
ΟΣΔ, ηπρφλ επεξεάδεη ηα δηθά ηνπο πξντφληα.
Δηδηθά ην δεχηεξν είλαη ζεκαληηθφ απφ ηελ άπνςε φηη νη ελαιιαθηηθνί ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο επαξθή ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο, ρσξίο δηαηαξαρέο ζηελ αγνξά θαη
ηπρφλ ππνλφκεπζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηή ε εηδνπνίεζε νθείιεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία
πιεξνθνξίαο:
Παξψλ φξνο, παξνχζα ζπλζήθε, παξφλ ηέινο
Πξνηεηλφκελε αιιαγή θαη εκεξνκελία εθαξκνγήο
πζρεηηδφκελνη φξνη/άξζξα ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ
πξνηεηλφκελε αιιαγή
Πεξαηηέξσ ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη αλαινγηθφ θαη αηηηνινγεκέλν, λα δηαηεξεζεί ε
επηβιεζείζα –ζηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο- ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ
θάζε ζχκβαζε ΥΔΠ πνπ ππνγξάθεηαη κε παξφρνπο κε βάζε ηε δεκνζηεπκέλε Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ΥΔΠ, θαζψο θαη θάζε «πέξαλ ηνπ βαζηθνχ» (“advanced”) SLA πνπ ηπρφλ
πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, βάζεη εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.
2.4.6.4

Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ
χκθσλα κε ην άξζξν 43, Παξ. γ ηνπ Ν 3431, ε Δ.Δ.Σ.Σ. 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 ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Δ.Δ.Σ.Σ κε απφθαζή ηεο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία,
ρσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν, πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ επηηξέπεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ ρνλδξηθήο θαη εζσηεξηθψλ ηηκψλ κεηαθνξάο (transfer pricing) ελφο
θάζεηα νινθιεξσκέλνπ παξφρνπ. πλεπψο, κέζσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ δίλνληαη ηα απαξαίηεηα ηερλννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε δηάθξηζεο θαη επηπιένλ λα δηεπθνιχλεηαη ν
εληνπηζκφο πηζαλψλ θαηαρξεζηηθψλ ζηαπξνεηδψλ επηρνξεγήζεσλ.
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Ζ ππνδνκή ζην δίθηπν πξφζβαζεο ηεο νπνίαο θχξηνο είλαη ν ΟΣΔ, δίδεη ζε απηφλ κηα
πξνλνκηαθή δχλακε / παξνπζία ζην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ αγνξψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ εμαξηψληαη ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ πξφζβαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε απηήλ ηελ ππνδνκή, ε
ΟΣΔ ΑΔ ζα κπνξνχζε λα επηδηψμεη λα θάλεη θαηάρξεζε απηήο ηεο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα
εθηνπίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο απφ ηηο αγνξέο ιηαληθήο κέζσ ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ ή
πξαθηηθψλ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» (scissors effect) )/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα
ζπγρξφλσο λα πεξηνξίζεη ηελ άζθεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο.
Ζ θαζεηνπνηεκέλε δνκή ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ (βάζεη ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη
ηφζν ζηηο αλάληε αγνξέο ρνλδξηθήο ,φζν θαη ζηηο θαηάληε αγνξέο ππεξεζηψλ) κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, φπσο εθηέζεθε αλαιπηηθά αλσηέξσ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηέο νη σο
άλσ πξαγκαηηθέο ή πηζαλέο ζηξεβιψζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ηεο επηβνιήο
ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.
Δπνκέλσο, έρνληαο ππφςε ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο ΟΣΔ ΑΔ (ηδίσο κεηά ηελ
πξφζθαηε απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο OTEnet), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεσο ηεο
ππνδνκήο ηεο ΑΠΣΒ θαη ηελ δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο,
ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη αλαινγηθή θαη απνηειεί
ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο απφ ηελ ΔΔΣΣ
πξαθηηθψλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηνλ ΟΣΔ κεηαμχ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ θαη ησλ
άιισλ παξφρσλ, ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ ή / θαη πξαθηηθψλ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» (scissors
effect) )/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ή απνηέιεζκα ηελ ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, επηηεινχληαη θαη νη ζηφρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ην ζην άξζξν 43,
Παξ. γ ηνπ Ν 3431.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ παξνχζα αλάιπζε
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πηζαλψλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ αθνξνχλ νπηηθέο ίλεο.
Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε απηή πξέπεη λα επηβιεζεί ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα
ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ ρνλδξηθήο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ραιθνχ θαη πξφζβαζεο κέζσ
νπηηθψλ ηλψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ ηηκψλ κεηαθνξάο (transfer pricing) ηνπ ΟΣΔ θαη
επνκέλσο λα εμαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο πηζαλψλ πξαθηηθψλ ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο απφ
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ηνλ ΟΣΔ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο θαηαζηάζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζα κπνξεί λα ειέγμεη 1. ηελ
ζχλζεζε ησλ ηηκψλ θαη αλ έρνπλ πεξηιεθζεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία
ηνπ δηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπ ΟΣΔ, 2. λα δηαζθαιίζεη φηη νη πηζαλέο απνκεηψζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ραιθνχ ζα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο κεηψζεηο ηηκψλ ζηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο, 3. ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα θαηαβάιινπλ ηίκεκα δχν
θνξέο γηα ην ίδην θφζηνο αγνξάδνληαο ππεξεζίεο ραιθνχ θαη νπηηθέο ίλεο.
Ζ κεζνδνινγία ηεο εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ

θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 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».
Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
αλσηέξσ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ πεξίνδν ηεο
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο.
2.4.6.5

Τπνρξέσζε Διέγρνπ Σηκώλ θαη Κνζηνιόγεζεο
Με βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Δλφηεηα ηεο Γνκήο ηεο

Αγνξάο, εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξνχζεο
αλαιχζεσο ππάξρνπλ 2.205 θαηαλεκεηέο εθ ησλ νπνίσλ 1.390 (1.260 βξίζθνληαη εθηφο ηεο
Αηηηθήο) έρνπλ εμνπιηζηεί απφ ηελ ΟΣΔ ΑΔ κε DSLAM. Γπλαηφηεηα παξνρήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣΒ ππάξρεη ζε 152 αζηηθά θέληξα πνπ θαιχπηνπλ ην 65% ηνπ
πιεζπζκνχ. πλεπψο, κε εμαίξεζε ηα 152 αζηηθά θέληξα, ζηα ππφινηπα θέληξα, ε βαζηθή
πξνζθνξά παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο είλαη ε πξνζθνξά
Υνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηεο ΟΣΔ ΑΔ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλάγεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιηζηνχλ νη ηηκνινγηαθέο ζπλζήθεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα παξέρεηαη ε ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε ψζηε λα ππάξρεη εγγχεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ
ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Δπηθξάηεηαο.
ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ε αγνξά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βξηζθφηαλ ζε
ζηάδην αλάπηπμεο κε πνιχ ρακεινχο φγθνπο ζε ιηαληθφ επίπεδν θαη αθφκα ρακειφηεξνπο ζηελ
αγνξά ρνλδξηθήο, ελψ παξάιιεια, ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απφ ηελ ΟΣΔ ΑΔ βξηζθφηαλ ζε
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ζηάδην αλάπηπμεο. Γηα ηνπο δχν ιφγνπο απηνχο, ε ΔΔΣΣ πξφηεηλε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
ειέγρνπ ηηκψλ ΥΔΠ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο Retail Minus (ρξεζηκνπνηψληαο κεζνδνινγία
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF) πεληαεηνχο νξίδνληα ελφο εχινγα απνδνηηθνχ
παξφρνπ), ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο ηνπ ΟΣΔ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο, λα κπνξέζνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα ηθαλή πειαηεηαθή βάζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζε ηθαλφ ρξνληθφ νξίδνληα ηελ αλαγθαία κάδα πειαηψλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη
λα επελδχζνπλ ζε ηδηφθηεηεο ππνδνκέο. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη επαξθέο θίλεηξν
ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ε ΔΔΣΣ ζεψξεζε, θαηά
ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, φηη κέζσ ηεο επηβιεζείζαο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ,
επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε εχινγε απφδνζε επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, κε
ζπλεθηίκεζε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ.
ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη , κεηαμχ άιισλ,
απφ ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ ΑΡΤ, ε αγνξά ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο βξίζθεηαη πιένλ ζε ζηάδην σξίκαλζεο, ελψ ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ έρεη ήδε
πινπνηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηε πθηζηάκελε ηερλνινγία. Με βάζε
ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ αλαπηπρζεί ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε 152
αζηηθά θέληξα ελψ ζε πεξίπνπ 1240 αζηηθά θέληξα δελ ππάξρεη ζήκεξα δπλαηφηεηα
επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απαηηείηαη ε
κεηάβαζε απφ ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε Retail Minus ζε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο
γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:
Με ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, κεηαθέξεηαη ε έκθαζε απφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ επηπέδνπ (πεξηζσξίνπ) κεηαμχ ηηκψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο
ππεξεζίαο (relative level of retail and wholesale prices) θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε
ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ πξνζδηνξίδνληαο ζε απφιπην επίπεδν ην ρνλδξηθφ θφζηνο ηεο
ππεξεζίαο (absolute level of wholesale costs). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
επηηπγράλεηαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δειαδή, κέζσ ησλ ηηκψλ, λα
δηακνξθσζνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ψζηε λα επηηξέπεηαη ηαπηφρξνλα, ε δηαζθάιηζε
ηεο ηζφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο,
πειάηεο ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο
θαζψο θαη ε εγγχεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιεληθήο
Δπηθξαηείαο. Πξάγκαηη, ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ησλ

110

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο επηηξέπεη ζηνλ ηζηνξηθφ πάξνρν λα αλαθηήζεη
ηα θφζηε ηνπ σθειψληαο ζπγρξφλσο θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ
ηελ ίδηα θξίζηκε πειαηεηαθή κάδα θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο ηνπ ηζηνξηθνχ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο ελψ ηαπηφρξνλα δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ζε θάπνηα αζηηθά θέληξα λα επηιέμνπλ
δηαθνξεηηθή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζθνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ο απψηεξνο ζηφρνο απηήο
ηεο ππνρξέσζεο είλαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξφρσλ λα επηηξαπεί
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε ιηαληθφ επίπεδν λα έρεη πξφζβαζε ζε ρακειέο ηηκέο ζε θάζε
ζεκείν ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο.
Δπηπιένλ, κε ηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ θαη ηελ
απμεηηθή ηάζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα δεζκνπνηεκέλα πξντφληα, ε
κεζνδνινγία ηεο εμεχξεζεο ηνπ νξζνχ πεξηζσξίνπ κέζσ ηνπ κνληέινπ Πξνεμνθιεκέλσλ
Σακεηαθψλ Ρνψλ πεληαεηνχο νξίδνληα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε θαη δελ επλνεί ηελ
δηαθάλεηα θαη βεβαηφηεηα ζηελ αγνξά.
Ζ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ρνλδξηθψλ πξνζθνξψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο είλαη αλαινγηθή θαη ζπλεπήο κε ηα αλαθεξφκελα ζην Νφκν 3431 θαη ηδηαίηεξα ζηα
άξζξα 44, παξ 2 & 45 παξ 1 & 2. Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά επνκέλσο φηη δηθαηνινγείηαη λα επηβάιεη
ζηελ ΟΣΔ ΑΔ ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ 1, ε
Δ.Δ.Σ.Σ. κπνξεί κε απφθαζή ηεο, λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο
θαη ειέγρνπ ηηκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θνζηνζηξέθεηαο, θαζψο θαη
ππνρξεψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ ηχπσλ
δηαζχλδεζεο ή / θαη πξφζβαζεο. Ζ απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επέλδπζε
ηνπ ελ ιφγσ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, επηηξέπεη ζηνλ θνξέα απηφλ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή
απφδνζεο επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο. Ζ
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ ζα πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζα
ελζαξξχλεη ηνλ δηαξθή αληαγσληζκφ θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ
θαηαλαισηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηελ ΟΣΔ ΑΔ, ε ππνρξέσζε λα
παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο
Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ
(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηελ
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ΟΣΔ ΑΔ λα παξέρεη ηηκέο γηα ηελ ππεξεζία επξπδσληθήο πξφζβαζεο ΑΡΤ (BRAS &
DSLAM) βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ, νη νπνίεο ηηκέο ζα εμάγνληαη απφ κνληέιν "topdown". Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο νη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ Σχπνπ
ΦΤΠ & OLO ζα εμάγνληαη απφ κνληέια bottom-up βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο θνζηνιφγεζεο θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/2605-2008 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». Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ νη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ηεο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο,
κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο, νη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ
παξφρνπ κε ΗΑ 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.
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ΥΔΠ πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ην
καθξνπξφζεζκν θφζηνο ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κε
εθείλα ηεο ΟΣΔ ΑΔ. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, νη ηηκέο δελ πξέπεη λα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά
βάζεη ηνπ θφζηνπο ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ αιιά λα ελζσκαηψλνληαη νη απνηειεζκαηηθέο
επηρεηξεζηαθέο επηινγέο θαη δπλακηθέο ηεο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ηελ ΟΣΔ
ΑΔ λα ηξνπνπνηήζεη ην πθηζηάκελν θνζηνινγηθφ ζχζηεκά ηεο κε κεηαγελέζηεξε
ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε γηα λα ελζσκαηψζεη απηέο ηηο αιιαγέο.
Γειαδή, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ηηκέο ηεο ΥΔΠ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην
επίπεδν ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα έρνπλ εχινγν θέξδνο/
απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΣΒ ή λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ
λα επεθηείλνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζηηο ηηκέο ησλ
πξνζθνξψλ ηεο ΥΔΠ, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ λα απνθεχγεηαη ην
θαηλφκελν ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ ζηελ
αγνξά ηεο ΑΠΣΒ. θνπφο ηεο εμέηαζεο είλαη λα δηακνξθσζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο
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νηθνλνκηθφο ρψξνο (economic space) κεηαμχ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ, επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηελ ζπλερή γεσγξαθηθή επέθηαζή ηεο ΑΠΣΒ. Οη ηηκέο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ
ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο κε ην θφζηνο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά, ηνπ
νπνίνπ ε ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζίδεηαη ζηελ Αδεζκνπνίεηε
Πξφζβαζε ζηνλ ΣΒ. Οη δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ βάζεη πξφηππνπ
ηερληθννηθνλνκηθνχ κνληέινπ θαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα δηακνξθσζεί κέζσ
δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ζρέζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ
ζπλαθψλ αγνξψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Με βάζε ηελ ππνρξέσζε
ηεο κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο, ε κε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο (non
replicability) ησλ πξνζθνξψλ ιηαληθήο ηεο ΟΣΔ ΑΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ λα αηηεζεί
ηελ ηαπηφρξνλε εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ. Δάλ απηή ε δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο (replicability) κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ
αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ δελ απνδεηθλχεηαη, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη ηδίσο θαη κε
ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ (ex post) εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ:
λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο,
ή /θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηελ ΟΣΔ ΑΔ εθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο
ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο,
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα ηεο ΟΣΔ ΑΔ λα πξνζθχγεη ζε κνλνπσιηαθή
ηηκνιφγεζε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν έιεγρνο ηηκψλ απνηειεί ην απαξαίηεην ειάρηζην κέζνλ γηα
λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ζπλερνχο αληαγσληζκνχ, ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ
γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΟΣΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν
ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-052008, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα εμάγεη ηηκέο:
-

είηε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ (benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο
ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 45, Παξ 6 ηνπ Νφκνπ
3431/2006)
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-

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

2.4.7

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008, ε ΟΣΔ ΑΔ ππνρξενχηαη

λα εηζάγεη ζην θνζηνινγηθφ ηεο ζχζηεκα Top Down LRIC ηηο ππεξεζίεο ΑΡΤ (BRAS &
DSLAM) θαη λα δεκηνπξγήζεη κνληέια bottom up LRIC γηα ηηο ππεξεζίεο ΟΚΤΑ OLO &
ΦΤΠ, φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί ζηελ Δλφηεηα πεξί Τπνρξέσζεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο
εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ.
Γηα ηεο παξνχζαο πξνηείλεηαη λα επηβιεζεί ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ ππνρξέσζε λα εμάγεη
ηηκέο γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ζηνλ πξψην θνζηνινγηθφ έιεγρν κεηά ηελ έθδνζε ηεο
Απφθαζεο Αλάιπζεο ηεο Αγνξάο ΥΔΠ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο
Απφθαζεο ηνπ αλσηέξσ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ, πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ νη ηξέρνπζεο
ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006,
437/001/1.6.2007, 448/206/21.8.2007.

2.4.8

Πεξίιεςε πξνηεηλόκελσλ ξπζκηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ

Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Α)
κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο παξφρνπ
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Β)
κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο BRAS ηνπ ΟΣΔ
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη ζηελ εηζαγσγή λένπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Γ) κέρξη ην ζεκείν
παξνπζίαο DSLAM (ή multiplexing node) ηνπ ΟΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ηχπσλ πξφζβαζεο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ εηδηθά
πξνηφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα:

ΑΡΤBRAS
ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΔΘΝ
ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΠΔΡ

Υαξαθηεξηζκφο
Πξνηφλ
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία

Σχπνο πξφζβαζεο πνπ εμππεξεηείηαη
Α, Β
Β
Α
Β
Α
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ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΣΟΠ
ΑΡΤDSLAM
ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM
ΟΚΤΑOLO-DSLAM

πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
Πξνηφλ
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία

Β
Α
Γ
Γ
Γ

Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη ηηο ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγίεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ εηθνληθψλ
ππεξεζηψλ δηθηχνπ, θαη
Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ή, αληίζηνηρα ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ππφ δίθαηνπο
φξνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε θαη λα ηθαλνπνηεί φια ηα
εχινγα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ αλαθνξηθά κε επηπξφζζεηα πξντφληα πξφζβαζεο,
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλαθείο επθνιίεο.
Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ πνπ
δηεπθξηλίζηεθαλ αλσηέξσ
Ο OTE ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLAs)
αλαθνξηθά κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη επθνιίεο.
Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
Ο ΟΣΔ ζα εθαξκφδεη ηέηνηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο
πνιηηηθήο ψζηε λα κελ ηηκνινγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ίδηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ, ή
λα κελ πξαγκαηνπνηεί κεξνιεπηηθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ην ιηαληθφ ηνπ άθξν θαη απφ ηξίηνπο κέζσ ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
Ο OTE ζα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη
πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ηδίαο πνηφηεηαο κε ηηο
παξερφκελεο γηα ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ή ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ.
Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη επαξθή πξντφληα ρνλδξηθήο ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ
ην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ OTE.
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Χο πξνο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ, ν ΟΣΔ ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ
ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο
πνηφηεηαο κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν
Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Ο OTE ζα ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο θαη ζα δεκνζηεχεη θαηάιιειε
πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο OTE ζα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη πξφζβαζε (θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ηηο
ίδηεο πξνζθνξέο) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο OTE ζα δεκνζηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο πιεξνθνξίεο ινγηζηηθήο
θχζεσο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
παξνρήο θαη ρξήζεο θαζψο θαη ηηκέο.
Ο OTE ζα εμαθνινπζήζεη λα δεκνζηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ φιεο ηηο ζπκβάζεηο ΥΔΠ πνπ ζπλάπηεη κε
παξφρνπο ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ, θαζψο θαη ηηο «πέξαλ ηνπ
βαζηθνχ»

πκθσλίεο

Δπηπέδνπ

Τπεξεζηψλ

(“advanced”

SLAs)

πνπ

ηπρφλ

πξνζθέξνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ βάζεη εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (Key Performance
Indicators (KPI) θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of
Service, QOS).
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί πξφηεξα γηα αιιαγέο ζε φξνπο, ζπλζήθεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θιπ.
Τπνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Ο OTE ζα ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα φζα
πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 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» (κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο). Ζ
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ παξνχζα αλάιπζε
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πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ πηζαλψλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ αθνξνχλ νπηηθέο ίλεο
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη Κνζηνιφγεζεο
Ο ΟΣΔ, ζα ππφθεηηαη ζηηο εμήο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο:
α. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
θαη

ζπλαθείο

επθνιίεο

βάζεη

θνζηνζηξέθεηαο

κε

κεζνδνινγία

Μέζνπ

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ
(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)).
β. έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΠ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηεο ΑΠΣΒ γηα ηελ απνηξνπή ηπρφλ εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ πξαθηηθήο
«ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ.
γ. δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ
αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ απνηξνπή ηεο κε
δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο (non replicability) ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
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Παξάξηεκα 1 – Γισζζάξην Όξσλ58
ATM

Asynchronous Transfer Mode – έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην
νπνίν επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πςειή ηαρχηεηα.

Backhaul (ATM)

Υνλδξηθή ππεξεζία ζχλδεζεο ε νπνία παξέρεη ρσξεηηθφηεηα
αλάκεζα ζην δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ελφο παξφρνπ ζε ηνπηθφ θέληξν
θαη ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ.

BBRAS (ή BRAS)

Broadband Remote Access Server - ην BBRAS είλαη έλα ζεκείν
ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ.

DSL

Digital Subscriber Line - Ζ ηερλνινγία DSL επηηξέπεη ηε ρξήζε
ράιθηλνπ θαισδίνπ γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε πςειή ηαρχηεηα.
Ο Πνιππιέθηεο / Απνπνιππιέθηεο ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ
xDSL.

DSLAM

Σν Internet Protocol είλαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηε
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν.

IP

Απνδεζκνπνίεζε ηνπ Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ηνπηθνί βξφρνη απνζπλδένληαη
ηνπηθνχ βξφρνπ
θπζηθά απφ ην δίθηπφ ηνπο θαη ζπλδένληαη ζην δίθηπν ελφο
αληαγσληζηή παξφρνπ. Απηφ επηηξέπεη ζε παξφρνπο εθηφο ηνπ
θπξίαξρνπ παξφρνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο.
ΑΡΤ

Αζχκκεηξνπ ΡΤζκνχ χλδεζε: Ζ ππεξεζία ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ
απεπζχλεηαη ζε Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο θαη παξέρεη
Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ
ADSL modem (ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε) κε ηνλ αληίζηνηρν
BRAS ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δηαδίθηπν.
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Οη ππεξεζίεο πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο bitstream (παξνρή
Πξφζβαζε (ΥΔΠ)
ππεξεζηψλ DSL απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν) ζπλίζηαληαη ζηελ
εγθαηάζηαζε κηαο ζχλδεζεο πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (π.ρ. εγθαζηζηψληαο εμνπιηζκφ ADSL
θαη πξνγξακκαηίδνληαο ην δίθηπν ηνπηθήο πξφζβαζεο) ην νπνίν
δηαηίζεηαη ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
επηηξέςεη λα παξέρνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο πςειψλ ηαρπηήησλ
ζηνπο πειάηεο. Ο πάξνρνο bitstream δχλαηαη επίζεο λα παξέρεη
ππεξεζίεο κεηάδνζεο γηα κεηαθνξά ζε «πςειφηεξν» επίπεδν ζηελ
ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξεί λα
58 Οη παξαθάησ επεμεγήζεηο απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην θείκελν
ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο, παξέρνληαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ θαη δελ
ζπληζηνχλ λνκηθνχο νξηζκνχο ησλ ζρεηηθψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ
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δηαζέηνπλ ήδε θάπνην ζεκείν παξνπζίαο (π.ρ. ζε επίπεδν θφκβνπ
transit), επίζεο γλσζηέο σο ππεξεζίεο κεηάδνζεο 'backhaul'.
Μεξηδφκελε πξφζβαζε Ζ παξνρή ζε έλα δηθαηνχρν πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή
ζηνλ
αδεζκνπνίεην ππνβξφρν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ παξφρνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηε
ηνπηθφ βξφρν
ρξήζε ηεο δψλεο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηνπ ζπλεζηξακέλνπ
κεηαιιηθνχ δεχγνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσλή. Ο ηνπηθφο
βξφρνο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν
πάξνρν γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθήο ππεξεζίαο ζην θνηλφ.
ΟΚΤΑ
Οπηηθή Ίλα

Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή Τλδεζε ζην δίθηπν ADSL: Ζ ππεξεζία
ΟΚΤΑ δηαζπλδέεη ην θηίξην BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην ζεκείν
παξνπζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ.
Ζ πιαζηηθή ή γπάιηλε (silicon dioxide) ίλα (θαιψδην), ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε
ππέξπζξσλ ή νξαηνχ θσηφο σο κέζνπ κεηαθνξάο (ζπλήζσο laser).

Πιήξσο αδεζκνπνίεηε Ζ παξνρή ζε δηθαηνχρν πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή ζε
πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ ππνβξφρνπο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ
βξφρν
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θάζκαηνο
ζπρλφηεηαο ηνπ ζπλεζηξακκέλνπ κεηαιιηθνχ δεχγνπο.
ηαζεξή
Αζχξκαηε Ζ ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Πξφζβαζε (ΑΠ)
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.
πλεγθαηάζηαζε

Ζ παξνρή, απφ έλαλ πάξνρν Α ζε έλαλ πάξνρν Β, πξφζβαζεο ζε
πιηθή ππνδνκή (ηδίσο θπζηθφ ρψξν θαη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο) ε
νπνία επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν Β λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ Α.

Σνπηθφο βξφρνο

Σνπηθφο βξφρνο ζεκαίλεη ην θπζηθφ ζπλεζηξακέλν δεχγνο
κεηαιιηθήο δεχμεο πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην βαζηθφ πιαίζην
δηαλνκήο (main distribution frame) ή αληίζηνηρε επθνιία ζην
ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.
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Παξάξηεκα 2 Σηκνιόγηα ππεξεζηώλ ΑΡΤ θαη ΟΚΤΑ
1) Σηκνιφγηα πξντφλησλ ΑΡΤ
Ληαληθά πξντφληα πξφζβαζεο

Υνλδξηθά πξντφληα πξφζβαζεο (ΑΡΤ)

Σαρχηεηα

Σέιε

Μεληαίν

Σέιε

Μεληαίν πάγην

πξφζβαζεο (kbps)

Δλεξγνπνίεζεο

πάγην

Δλεξγνπνίεζεο

1024/256

34,99

11,85

27,789

9,411

2048/256

34,99

12,60

27,789

10,006

4096/256

34,99

13,80

27,789

10,959

8192/384

34,99

14,40

27,789

11,436

24576/1024

34,99

15,23

27,789

12,095

ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ

Πίλαθαο 11 Σηκνιφγηα πξντφλησλ ΑΡΤ
ηνπο Σειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο εθπηψζεηο επί ησλ κεληαίσλ ηειψλ, ζε εμακεληαία βάζε.
Σν χςνο ηεο έθπησζεο ζα ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ κεληαίσλ ηειψλ ησλ ηξηψλ
δηκεληαίσλ εμνθιεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εμακήλνπ (1ν θαη 2ν εμάκελν) γηα ηελ ππεξεζία
ΑΡΤ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

πλνιηθφο εμακεληαίνο ινγαξηαζκφο Μεληαίσλ Σειψλ
Κιίκαθα

Απφ

Μέρξη

Έθπησζε
ην ζπλνιηθφ εμακεληαίν
ινγαξηαζκφ
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1ε

100.001€

450.000€

4%

2ε

450.001€

900.000€

6%

3ε

900.001€

1.800.000€

8%

4ε

1.800.001€

4.000.000€

10%

5ε

4.000.001€

8.900.000€

12%

6ε

8.900.001€

Καη πάλσ

15%
ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ

Πίλαθαο 12 Δθπησηηθφ παθέην ΑΡΤ

2) Σηκνιφγην ΟΚΤΑ-Β
Σέινο

Σηκέο (€)

Μεληαία ηέιε ΟΚΤΑ-Β (αλά Μbps)
Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ-Β (αλά δεχγνο ίλαο)

2,87
1.095,65

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ-Β (αλά δεχγνο ίλαο)
1.142,24
Πίλαθαο 13 Σηκνιφγην ΟΚΤΑ-Β
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Παξάξηεκα 3 εκεία Παξνπζίαο BRAS θαη πξντόληα ΟΚΤΑ
εκεία παξνπζίαο θφκβσλ BRAS
ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη νη BRAS ηνπ ΟΣΔ, ηα αληίζηνηρα ζεκεία παξνπζίαο ηνπο
(θηίξηα) θαη ηα πξντφληα ΟΚΤΑ-Α πνπ είλαη δηαζέζηκα (ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, θεληξηθή)
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Πίλαθαο 14 εκεία Παξνπζίαο BRAS
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4) Σηκνιφγηα ΟΚΤΑ-Α
Σνπηθή
ΟΚΤΑ II

Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

STM-1 POS

9233
13233

GE
ηαζεξφ ηέινο

155Mbps
STM-1 POS

Πεξηθεξεηαθή
ΟΚΤΑ II

350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

Κεληξηθή
ΟΚΤΑ
Ethernet

II

Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

Κεληξηθή
ΟΚΤΑ
ATM

II

Γεπηεξεχνληα

Σέινο Αιιαγήο ηαρχηεηαο (GE)

600,00

16667
20000

600,00
600,00
9233
13233

GE
ηαζεξφ ηέινο

8167

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

17500

600,00

23750
28750

600,00
600,00
9233
13233

STM-1 POS
GE
ηαζεξφ ηέινο

10833

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

23333

600,00

33333
42500
60000
77083
110833
142500
174167
205000
261667
312500
55833

600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

155Mbps
STM-1 POS
350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
1,5Gbps
2Gbps
3Gbps
4Gbps
5Gbps
6Gbps
8Gbps
10Gbps
>10Gbps
αλά 2Gbps
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν ηέινο (€)

12500

STM-1 POS

155Mbps
STM-1 POS
350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)

6045

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

2Mbps
10, 20, 30Mbps
2Mbps
10Mbps
20Mbps
30Mbps

2907,00
7017,00
666,67
2500,00
3333,33
4166,67
150,00
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ηέιε

Σέινο Αιιαγήο ηαρχηεηαο (ATM)
Σέινο Αιιαγήο ηχπνπ ΟΚΤΑ (Σνπηθή, Πεξηθεξεηαθή,
Κεληξηθή)

500,00
500,00

Πίλαθαο 15 Σηκνιφγηα ΟΚΤΑ-Α
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Παξάξηεκα 4 Υξεψζεηο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίδνληαη νη ρξεψζεηο ηεο επξπδσληθήο ππεξεζίαο κέζσ δηθηχνπ
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ φπσο είλαη αλαξηεκέλεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξφρσλ ηνλ 11/2008.
Σηκέο Cosmote

COSMOTE

Γσξεάλ MB
εληόο
Διιάδαο1

Μεληαίν Πάγην
(€)

Internet On The
Go Basic
Internet On The
Go 250MB
Internet On The
Go 5GB
Internet On The
Go Unlimited
Internet On The
Go 10GB + Laptop
Internet On The
Go Student

Υξέσζε πέξα ησλ
Γσξεάλ MB(€/MB)2

3,5

1

1MB-20MB:1
20MB-250MB:0,5
Από 250ΜΒ: 0,1

15

250

0,1

29,5

0,02

49

5120
Απεξηόξηζηα
(κέρξη 30GB)

39

10240

0,02

25

5120

0,02

Σηκέο Vodafone
Υξεώζεηο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband
Πξόγξακκα
ζπκβνιαίνπ
VMC1
VMC250
3,50 €
14,99 €
Μεληαίν πάγην
1 ΜΒ
250 ΜΒ
Γσξεάλ MBs
Κόζηνο αλά MB
κεηά ηα δσξεάλ
1,02 €
0,10 € €
MB*
10 ΚΒ
10 ΚΒ
Eιάρηζηε ρξέσζε

-

VMC5GB
29,50 €
5120 ΜΒ

VMC5GB
Φνηηεηηθό
24,99 €
5120 ΜΒ

0,02 €
10 ΚΒ

0,02 €
10 ΚΒ

Σηκέο Wind
Wind
Γσξεάλ
ΜΒ
Μεληαίν
πάγην
Κόζηνο αλά
επηπιένλ ΜΒ

ADSM Basic

ADSM 300

ADSM
5GB

ADSM Nonstop

1 MB

300 MB

5120 MB

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ*

3,50€

17€

29,5€

49€

0.7€

0,7€

0,02€

N/A
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Παξάξηεκα 5 - Διάρηζην πεξηερόκελν Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξόζβαζεο (Reference Broadband Offer, RBO)
Σα θάησζη ζηνηρεία ζπληζηνχλ ηνλ θαηάινγν κε ηα ειάρηζηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ ηνπ ΟΣΔ.
A. Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο bitstream
1. ηνηρεία δηθηχνπ ζηα νπνία πξνζθέξεηαη ε πξφζβαζε,
2.

Πιεξνθνξίεο

πνπ

αθνξνχλ

ηηο

ζέζεηο

ησλ

ηφπσλ

θπζηθήο

πξφζβαζεο,59 ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο
3. Γηαθνξνπνίεζε πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηα (α), (β),
4. Σερληθνί φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα (α), (β) θαη (γ),
5. Γηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ, κεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πεξηνξηζκνί
ρξήζεο.
B. Τπεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο
1.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Γηθηπαθά Κέληξα

ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα

εθκεηάιιεπζεο.
2.

Γπλαηφηεηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηα Γηθηπαθά Κέληξα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

θπζηθήο

ζπλεγθαηάζηαζεο

θαη,

ελδερνκέλσο,

ηεο

απνκαθξπζκέλεο θαη ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο).
3.

Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ: πεξηνξηζκνί, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί
λα ζπλεγθαηαζηαζεί.

4.

Θέκαηα

αζθαιείαο:

κέηξα

πνπ

ιακβάλνληαη

απφ

ηνλ

θνηλνπνηεκέλν

θνξέα

εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ηνπ.
5.

Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο γηα ην πξνζσπηθφ αληαγσληζηηθψλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο.

6.

Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.

7.

Καλφλεο γηα ηε δηάζεζε ρψξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρψξνο ζπλεγθαηάζηαζεο είλαη
πεξηνξηζκέλνο.
8. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζεψξεζε, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο

59 Ζ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα απνθεπρζνχλ ζέκηα δεκφζηαο
αζθάιεηαο
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δηαηίζεηαη θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε ή ησλ Γηθηπαθψλ Κέληξσλ φπνπ ε ζπλεγθαηάζηαζε
δελ έρεη γίλεη δεθηή ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο.
Γ. πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ
Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο, ζηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ ή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα
πξνπαξαγγειία, παξαγγειία, παξνρή ππεξεζηψλ, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαη ηηκνιφγεζε.

Γ. Όξνη Παξνρήο
1. Πξνζεζκία αληαπφθξηζεο ζηηο αηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επθνιηψλ, ζπκθσλίεο
επηπέδνπ ππεξεζηψλ, επηδηφξζσζε ζθαικάησλ, δηαδηθαζίεο απνθηάζηαζεο ηνπ θαλνληθνχ
επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.
2.

Σππνπνηεκέλνη φξνη ζπκβάζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ.

3.

Σηκέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο γηα θάζε πξναλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, ιεηηνπξγία θαη
επθνιία.

128

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε

3

Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ηεο
Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο
3.1

ύλνςε
χκθσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 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 Δπηθξάηεηα
(εάλ ππάξρνπλ), αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ φπσο απηή ηίζεηαη ζηελ Οδεγία
2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ
πιαίζην, γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, («Οδεγία Πιαίζην»).
Τπελζπκίδεηαη φηη ήδε ε ΔΔΣΣ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηνλ πξψην γχξν νξηζκνχ αγνξψλ αιιά
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα επαλεμεηάδεη ηηο αγνξέο αιιά θαη λα
νξίζεη ηηο ζρεηηθέο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ κεηά ηελ πηνζέηεζε ή ηελ νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα αλαζεψξεζε απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ηεο χζηαζεο γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (ε «χζηαζε»), ιακβάλνληαο
ηδηαηηέξσο ππφςε ηελ αλσηέξσ χζηαζε θαζψο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εκαληηθήο Ηζρχνο
(νη «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο»).
Ζ δηαδηθαζία ηεο ΔΔΣΣ πεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα: νξηζκφ αγνξάο, εμέηαζε επηπέδνπ
αληαγσληζκνχ (αλάιπζε) θαη θαηάζηαζε, πξνηεηλφκελα ξπζκηζηηθά κέηξα γηα άξζε απνηπρηψλ
ηεο αγνξάο.
Καηά ηε θάζε νξηζκνχ ηεο αγνξάο ε ΔΔΣΣ πεξηέγξαςε ελ ζπληνκία ηε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ε νπνία πξνέθπςε θαη κεηά ηα ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ επέβαιε ε ΔΔΣΣ
σο απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ γχξνπ ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο αγνξάο. εμέηαζε ηηο πιαηθφξκεο
βάζεη ησλ νπνίσλ o ηειηθφο ρξήζηεο έρεη ζηαζεξή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ράιθηλνπο
βξφρνπο (είηε απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ δηθηχνπ ή απφ άιινλ πάξνρν κέζσ
ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν –ΑΠΣΒ), ηηο ζπλδέζεηο ζηαζεξήο
αζχξκαηεο πξφζβαζεο, ηηο ζπλδέζεηο νπηηθψλ ηλψλ, ηελ πξφζβαζεο ζε θαισδηαθή ππνδνκή,
ηηο ζπλδέζεηο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο, ηηο ζπλδέζεηο πξφζβαζεο κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζπλδέζεηο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο.
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Αθεηεξία ηεο παξνχζαο αλάιπζεο απνηειεί ε εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ππεξεζηψλ
ιηαληθήο πνπ θαζνδεγνχλ ηε δήηεζε γηα ηα πξναλαθεξφκελα πξντφληα ρνλδξηθήο. ηα πιαίζηα
απηά, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ππνδεηθλχνπλ φηη
πθίζηαηαη κηα ρσξηζηή αγνξά γηα ιηαληθέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
(νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηηο πιαηθφξκεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ).
ηε ζπλερεία, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο κεηαμχ ησλ ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο νη
νπνίεο παξέρνληαη κέζσ ησλ αλσηέξσ ηερλνινγηθψλ πιαηθνξκψλ... Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε
ΔΔΣΣ έιαβε ππ‟ φςε ηεο ηε ζχγρξνλε ηάζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ γηα
δεζκνπνηεκέλα πξνηφληα (bundled) θαη θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ εμέηαζε. Δπηπιένλ ε
ΔΔΣΣ εμέηαζε ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ θαηέιεμε
ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε εκπίπηεη ζε κηα ρσξηζηή θαη
δηαθξηηή αγνξά ε νπνία θαιχπηεη γεσγξαθηθά νιφθιεξε ηε Διιεληθή επηθξάηεηα.
ε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ αγνξάο, ε ΔΔΣΣ θαιείηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε
ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη εάλ ε αγνξά είλαη αληαγσληζηηθή. Σν Άξζξν
16 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην νξίδεη φηη ε αλάιπζε αγνξάο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ αθνχ ε ΔΔΣΣ νξίζεη κηα ζρεηηθή αγνξά. Σέινο, ζην βαζκφ πνπ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη
φηη κηα ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη αληαγσληζηηθή, θαιείηαη λα επηβάιιεη ηηο θαηάιιειεο
ππνρξεψζεηο ζηνπο παξφρνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο έρνληεο εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά
(«ΗΑ»).
Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νξηζζεί σο
πάξνρνο κε ΗΑ ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο.
Ζ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ Αγνξά βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ
γεγνλφηα φπσο φηη: ν ΟΣΔ είλαη νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηελ ζπγαηξηθή ηνπ
εηαηξεία ΟΣΔΝΔΣ, ν ΟΣΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο απφ
ελαιιαθηηθά δίθηπα (παξνπζηάδνληαη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο),
ζπγθξηηηθά κε άιια θξάηε δελ αλαπηπρζεί επαξθψο ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, δελ ππάξρνπλ
ελδείμεηο αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο ε νπνία πηζαλφλ λα
αληηζηάζκηδε ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζζεί ε έιιεηςε απνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ν
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ΟΣΔ λα ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη, κεηαμχ
άιισλ, ζηα εμήο:
Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ ζε δηάθνξα επίπεδα δηθηχνπ
ηνπ ΟΣΔ
ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΟΣΔ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ)
Τπνρξεψζεηο δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν
Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο
Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά
κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη ηηο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνπο παξφρνπο κε ΗΑ ζηελ σο άλσ
ζρεηηθή αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ πξνζθαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα
ππνβάινπλ ηα ζρφιηά ηνπο αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ δεηήκαηα.
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3.2

Δηζαγσγή

3.2.1

ηόρνη βάζεη ηνπ λένπ Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ

Σν Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (άξζξν 3 ηνπ Ν. 3431/2006, ΦΔΚ 13/Α/2006) ζέηεη σο
ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ δξάζε ηεο ΔΔΣΣ 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 παξνχζα αλάιπζε ζπλάδεη κε ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, θαζψο ε ΔΔΣΣ επηδηψθεη λα
πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ δηαζθαιίδνληαο ην κέγηζην φθεινο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε
επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.
3.2.2

Καλνληζηηθφ Πιαίζην
χκθσλα κε ην ηζρχνλ60 εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ

νξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ

60 Σν ελ ιφγσ πιαίζην απνηειείηαη ηδίσο απφ ηα θάησζη λνκνζεηηθά / θαλνληζηηθά θείκελα:


To Ν. 3431/2006 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006), θαη
ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 πεξηπηψζεηο α θαη η, 16, 17, 35 έσο θαη 45, θαη ην άξζξν 69 παξ. 5 απηνχ, (εθεμήο ν
Νφκνο)



ηελ 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), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα, (εθεμήο Οδεγία Πιαίζην)



ηελ 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)



ηελ 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),



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),
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επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/21/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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 επηθξάηεηα, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ αγνξψλ
φπσο απηή ηίζεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην61.
χκθσλα κε ην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην «1. Σν ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ
έθδνζε ή νηαδήπνηε ελεκέξσζε ηεο χζηαζεο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε
ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα θξάηε
κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ε αλάιπζε απηή δηεμάγεηαη, φπνπ απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο
αξρέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ». χκθσλα κε ην άξζξν 35 παξάγξαθνο 3 θαη ην άξζξν 36 παξ. 1
ηνπ Ν. 3431/2006: «35. 3. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 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, δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν ρξφληα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο αλάιπζεο». «36. 1. Με απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έηνπο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη νη ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο
πζηάζεηο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.»


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) ERG draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and
remedies)

61 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 15.
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Καη‟ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 (1) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην (σο άλσ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 21 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο χζηαζεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003, εμεδφζε ε
χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, 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, (Δ(2007)5406), (εθεμήο Νέα χζηαζε).
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο λέαο χζηαζεο: «Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ
θαηάιιεισλ γηα ηα εζληθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο
2002/21/ΔΚ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αλαιχνπλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο».
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 ή ηεο επηδησθφκελεο ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ή/ θαη ηε
δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά62.
χκθσλα κε ηε λέα χζηαζε63, «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.
Δάλ 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

62 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.
63 εκείν 4 ηνπ Πξννηκίνπ
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αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζα ιάβεη ππφςε κηα ζεηξά κεζφδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο
ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ SSNIP ηεζη, φπνπ απηφ είλαη
πξαθηηθά δπλαηφ.64 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, κε ζπλέπεηα ε αχμεζε
65

ηεο ηηκήο λα κελ απνβεί θεξδνθφξνο. . Ζ άζθεζε νξηζκνχ αγνξάο εμεηάδεη ηελ πηζαλή
αληαγσληζηηθή αληαπφθξηζε κηαο νκάδαο πειαηψλ (φρη νξηαθψλ, δειαδή φρη απαξαηηήησο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ).66
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 χζηαζε67, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ
επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε 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 αθεαπηήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο ππφςε αγνξάο.
εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Νέαο χζηαζεο έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ.
3.2.3

Αληηθείκελν Δμέηαζεο

ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε
ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
64 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο.

65 Βιέπε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
66 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.
67 ζεκείν 5 ηνπ Πξννηκίνπ
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αγνξά ππ‟αξηζ. 12 απηήο, εμέδνζε ηελ κε αξηζκφ 389/51/8-6-2006 Απφθαζή ηεο
δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 891,
ηελ 12ε-7-2006, κε ηελ νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη ησλ
εζληθψλ ζπλζεθψλ, πθίζηαηαη κηα δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά πνπ πεξηιακβάλεη
ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε γεσγξαθηθφ
εχξνο ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζηελ νπνία ε εηαηξεία Οξγαληζκφο
Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο θαηέρεη εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), θαη ηεο επέβαιε
κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ «Νέα χζηαζε» πξνβιέπεη φηη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο πθίζηαηαη κηα
δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ε «Δπξπδσληθή πξφζβαζε
ρνλδξηθήο» (Αγνξά 5) ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ππ’ αξηζ. 12 ηεο
χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003. χκθσλα κε ηε λέα
χζηαζε (Παξάξηεκα), «Η αγνξά απηή θαιχπηεη ηε κε θπζηθή ή εηθνληθή
δηθηπαθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο δηθπνξεχκαηνο ζε
ζηαζεξή ζέζε. Η αγνξά απηή βξίζθεηαη ζηα θαηάληε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο πνπ
θαιχπηεηαη απφ ηελ αλσηέξσ αγνξά 4, κε ηελ έλλνηα φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε
ρνλδξηθήο κπνξεί λα δνκεζεί κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία».
πσο αλαθέξεη ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο68 «Η αξρηθή χζηαζε πξνζδηφξηδε δχν αγνξέο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο νη νπνίεο
ζπλδένληαη κε ηε ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά: ηε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηδφκελεο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο)
θαη ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε. Ωο πξνο ηελ πξψηε αγνξά, φπσο εηπψζεθε αλσηέξσ, ε
ηερλνινγηθή αιιαγή επηβάιιεη λα ζπκπεξηιεθζεί θάζε ζρεηηθή θπζηθή ππνδνκή ε νπνία είλαη
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ζε αληίζεζε κε ηνλ

68Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 32«The initial Recommendation identified two
wholesale markets that were linked to the broadband retail market: wholesale unbundled access (including shared access) to
metallic loops and sub-loops, and wholesale broadband access. As regards the first market, as set out above technological
change implies including all relevant physical infrastructure necessary to reach the end consumer, as opposed to a strict
limitation to the metallic loop or sub-loops. The reason for identifying a second separate wholesale market was based on the
view that even regulated local loop access would be insufficient in most Member States to constrain potential market power at
the retail level and a significant entry barrier would still exist. The fact that the two wholesale markets are linked in this way to
the same broadband retail market implies that it is logical for national authorities to undertake a single overall analysis of the
broadband market which examines in sequence the impact that (a) regulated infrastructure-based access and (b) regulated
(non-physical) network-based access could be expected to have on any significant market power that is identified. […]»
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απζηεξφ πεξηνξηζκφ ζηνλ κεηαιιηθφ βξφρν ή ππν- βξφρν. Ο ιόγνο πξνζδηνξηζκνύ κηαο
δεύηεξεο ρσξηζηήο αγνξάο ρνλδξηθήο βαζίζηεθε ζηελ άπνςε όηη, αθόκα θαη ε ξπζκηδόκελε
πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν ζα ήηαλ αλεπαξθήο, ζηα πεξηζζόηεξα Κξάηε Μέιε,
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ πηζαλή αγνξαζηηθή δύλακε ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη ζα
εμαθνινπζνύζε λα πθίζηαηαη έλα ζεκαληηθό εκπόδην εηζόδνπ. Σν γεγνλφο φηη νη δχν αγνξέο
ρνλδξηθήο ζπλδένληαη θαη’απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ ίδηα ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά ππνδειψλεη φηη
είλαη ινγηθφ γηα ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα δηεμάγνπλ κηα εληαία αλάιπζε ηεο αγνξάο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ε νπνία εμεηάδεη δηαδνρηθά ηνλ αληίθηππν πνπ ζα αλακελφηαλ λα έρεη
α) ε ξπζκηδφκελε πξφζβαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππνδνκή (infrastructure based access) θαη β) ε
ξπζκηδφκελε πξφζβαζε πνπ βαζίδεηαη ζην (κε θπζηθφ) δίθηπν ((non physical) network-based
access), ζε νηαδήπνηε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ αγνξά ηπρφλ δηαπηζησζεί.[…]»
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζεηεί ηελ άπνςε69 φηη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο
χζηαζεο, έρνπλ κεζνιαβήζεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα δίθηπα επφκελεο γεληάο
(Next Generation Networks (NGAs)). ηα πιαίζηα παξνρήο επξπδσληθψλ θαη ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ, πνιιέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη δίθηπν, εμεηάδνπλ ην λα
εγθαηαζηήζνπλ νπηηθή ίλα πην θνληά ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηφζν πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ
ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο επξπδσληθέο ηαρχηεηεο, φζν θαη πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ
Κξαηψλ Μειψλ, ηφζν σο πξνο ηνλ ηχπν επέλδπζεο ζην δίθηπν, φζν θαη ηελ ηαρχηεηα ζηελ
νπνία ζπκβαίλνπλ, είλαη πηζαλφ λα κεηαβάινπλ ηα πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο. ηα πιαίζηα απηά, αλαγλσξίδνληαο φηη ζην παξφλ ζηάδην πνπ νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο
δηθηχνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη δχζθνιν λα είλαη θαλείο απνιχησο αθξηβήο αλαθνξηθά κε
ηα φξηα ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ αγνξψλ ρνλδξηθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιηαληθή
επξπδσληθή αγνξά, ππφ ηελ έλλνηα φηη πθίζηαληαη δηάθνξα πηζαλά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα πην γεληθή θαη “forward looking” πξνζέγγηζε ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ νη
επηκέξνπο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζνπλ ηηο αγνξέο, κε ην
δηηηφ ζηφρν αθελφο λα δηεθνιχλνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ αληαγσληζκνχ κε
βάζε ηηο ππνδνκέο, φζν

είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφο θαη αθεηέξνπ λα

69 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 32

137

αληηκεησπίζνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηζρχ (market power) κέζσ θαηάιιειεο ξχζκηζεο ηεο
πξφζβαζεο.
Ζ λέα χζηαζε επίζεο νξίδεη φηη ε αγνξά ηεο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο Υνλδξηθήο
πεξηιακβάλεη ηε κε θπζηθή ή εηθνληθή δηθηπαθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξφζβαζεο δηθπνξεχκαηνο ζε ζηαζεξή ζέζε θαη φηη ε αγνξά απηή βξίζθεηαη ζηα θαηάληε ηεο
θπζηθήο πξφζβαζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ αλσηέξσ αγνξά 4, κε ηελ έλλνηα φηη ε επξπδσληθή
πξφζβαζε ρνλδξηθήο κπνξεί λα δνκεζεί κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ
κε άιια ζηνηρεία..
χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο, αλαθέξεηαη φηη ε αγνξά ηεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν βξίζθεηαη ζηα αλάληε ηεο αγνξάο ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ε θαλνληζηηθή ξχζκηζε ζηελ αγνξά ηεο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Χζηφζν, ξεηά νξίδεηαη φηη «…ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απαηηνχκελε
επέλδπζε γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, θαζψο θαη ηα απφιπηα
πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηνπ πξψελ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ, φπσο απηά πεγάδνπλ απφ ηηο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο παξακέλνπλ παξά ηελ παξνπζία ξχζκηζεο ζηελ αγνξά ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.». Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα
φηη «…ε αγνξά ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπλερίδεη λα πιεξνί ην πξώην θξηηήξην
ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε greenfield (modified greenfield approach).». Αλαθνξηθά κε ηελ
πιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ – γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξψλ πνπ
επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο – νξίδεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο
λέαο χζηαζεο φηη «…ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ιηαληθήο ηφζν ζε θαζεηνπνηεκέλεο
επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα Παξφρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν δχλαηαη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα αζθεί έκκεζν
πεξηνξηζκφ ζηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο»….γεγνλφο ην νπνίν, φπσο
θαηαιήγεη ε ΔΔ, «…δελ ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο νχηε θαη θαίλεηαη πηζαλφ λα ηζρχζεη ζην άκεζν
κέιινλ», θαζψο θαη φηη «…είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ζπλνρή θαη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηε
ξχζκηζε ηεο αγνξάο ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ζε απηήλ ηεο αγνξάο ηεο
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αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν»70, εθφζνλ θάλεθε φηη πιεξνχληαλ θαη ην ηξίην
θξηηήξην.
χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο, δελ
πθίζηαηαη ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ηεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν (αθφκα θαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ νη ίδηεο
ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη κέζσ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν)
δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζα απαηηνχζε «νη
ηερλνινγίεο DSL θαη νη ηζνδχλακεο κε απηέο ππεξεζίεο λα είλαη ζπκβαηέο ζε θάζε επίπεδν ηνπ
δηθηχνπ».
Πεξαηηέξσ, ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο Αγνξέο ζεσξεί φηη είλαη
ακθίβνιν γηα έλαλ Πάξνρν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο γηα ηελ παξνρή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ φηη ζα
κπνξνχζε λα κεηαβεί κε επθνιία ζηελ ρξήζε αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν γηα
ηελ παξνρή ηζνδχλακεο ππεξεζίαο (ή ππεξεζηψλ ) ιηαληθήο Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαιήγεη
φηη, απφ πιεπξάο δήηεζεο, έλαο πάξνρνο ιηαληθήο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε ζα ζεσξνχζε ηε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε σο ππνθαηάζηαην
κφλν εάλ δηέζεηε /ή κπνξνχζε λα απνθηήζεη γξήγνξα θαη κε ρακειφ θφζηνο πξφζβαζε ζε άιια
ζηνηρεία δηθηχνπ / ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απηνπαξνρή (self supply) αληίζηνηρσλ
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Ζ δπλαηφηεηα ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο
εμαξηάηαη, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, απφ ηελ ίδηα πξυπφζεζε. Δπί ηεο βάζεο απηήο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε φηη ε ρνλδξηθή αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε θαη ε
ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε εκπίπηνπλ ζε ρσξηζηέο θαη δηαθξηηέο ζρεηηθέο αγνξέο
πξντφλησλ.
Δληνχηνηο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή71 ζπζηήλεη ζηα Κξάηε Μέιε λα αλαιχζνπλ απφ θνηλνχ
ηηο σο άλσ αγνξέο ιακβάλνληαο ππφςε φηη «ην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν νξίδεηαη ε
πξνζθνξά θαη ε δήηεζε θάζε κίαο απφ ηηο ελ ιφγσ ρσξηζηέο αγνξέο, ζα εμαξηάηαη απφ ηελ
αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηδίσο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ
ζε επίπεδν δηθηχνπ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη αλαβαζκίζεηο
70 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 34
71 The point in the network at which the demand and supply of either of these separate markets is defined will depend on the
market analysis and in particular on the network topology and the state of network competition. Depending on the way in
which network upgrades occur or the particular demand and supply conditions evolve in Member States, these two
wholesale markets may remain distinct, or conceivably merge into one. Consequently and for the reasons outlined above,
it is recommended that the markets be analysed together.
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δηθηχνπ, ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη νη επηκέξνπο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο
ζηα Κξάηε Μέιε, νη σο άλσ αγνξέο ρνλδξηθήο κπνξεί λα παξακείλνπλ δηαθξηηέο ή λα
ζπγρσλεπζνχλ ελ ηέιεη ζε κία» .
Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο EETT γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.
Η Γηαδηθαζία ηεο ΔΔΣΣ

3.2.4

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ
ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζηνηρείσλ ρξεζηψλ θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Ζ ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην Νφκν
3431/2006 „Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο‟ [ΦΔΚ 13 /03.02.2006] (ν
«Νφκνο») πνπ απνηειεί ηνλ Διιεληθφ Νφκν γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο πνπ ηέζεθε ζε
ηζρχ ηελ 3ε Φεβξνπαξίνπ 2006. Ο Νφκνο κεηαθέξεη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ηε δέζκε
Οδεγηψλ ηεο ΔΔ ηνπ 2002 (Οδεγίεο 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ θαη
2002/77/EΚ).
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (α) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή αξκνδηφηεηα ζρεηηθά
κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ Οξηζκφ ησλ Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (η) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ην άξζξν
12 παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε (ηβ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 17 ηνπ ηδίνπ, παξέρνπλ ζηελ
ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ηζρχνπζαο εζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε άιια Κξάηε
Μέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φζν θαη ζε
εζληθφ , ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο σο άλσ Οδεγίαο.
Σν Άξζξν 12 παξ.1 (ηζη) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 64 παξ.1 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. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 64 παξ.1 ηνπ Νφκνπ επηβάιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
παξέρνπλ δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο λα
παξέρνπλ

φιεο

ηηο

πιεξνθνξίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
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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, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (άξζξν 64 παξ.1, εδ.(ζη)) φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ.
χκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ.4 ηνπ Νφκνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο
αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο πνπ θαζνξίδεη ε ΔΔΣΣ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη
άιιε πξνζεζκία, εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην αίηεκα. Ο Νφκνο νξίδεη έλα
ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1(ζη) ηνπ Νφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην
ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθεη ζηελ
ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην
δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
703/1977, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ησλ ζηα γξαθεία θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
3.2.5

Γνκή ηνπ Κεηκέλνπ ηεο Γηαβνύιεπζεο
Ζ Δλφηεηα 3 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο

ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ ίδηα
ελφηεηα ζπλνςίδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ νξηζκφ εξσηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο.
Ζ Δλφηεηα 4 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο παξνπζηάδεη ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο
ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ ίδηα
ελφηεηα παξνπζηάδνληαη εξσηήζεηο ηεο δηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε
αγνξάο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.
Ζ Δλφηεηα 5 παξνπζηάδεη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνηείλεηαη
λα δηαηεξεζνχλ ή θαη λα επηβιεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο θαηέρνπζεο ΗΑ
(ζηελ Δλφηεηα 4). ηελ ίδηα ελφηεηα

παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ηεο ΔΔΣΣ επί ηεο

δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο.
3.2.6

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε
ιεο νη παξαηεξήζεηο επί ηεο Γηαβνχιεπζεο απηήο είλαη εππξφζδεθηεο. Χζηφζν, ζα

δηεπθφιπλε ην έξγν ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, εάλ νη
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παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαλ κε παξαπνκπή ζηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο ηνπ παξφληνο
εγγξάθνπ. Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε εθθηλεί ηελ Σεηάξηε, 17-12-2008, έσο ηελ Παξαζθεπή, 3001-2009. 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, 30-1-2009, ψξα 13.30.
Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ έγγξαθν πηζαλφλ
λα απαηηνχλ απφ θάπνηνπο ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ππνζηήξημε ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ην ηκήκα ησλ
απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, λα ην παξέρνπλ ζε ρσξηζηφ
παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο απζηεξά
εκπηζηεπηηθέο.
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3.3

Οξηζκόο ηεο ρεηηθήο Αγνξάο Πξντόλησλ θαη ηεο ρεηηθήο
Γεσγξαθηθήο Αγνξάο

3.3.1

Η δνκή ηεο αγνξάο

Σχπνη επξπδσληθψλ δηθηχσλ (θαη ηερλνινγηψλ): Καηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο ηεο αγνξάο γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
Διιάδα δηάθνξνη ηχπνη δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ. Ζ θχζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πθηζηάκελεο επθνιίεο θαη ζηνηρεία ηνπ
δηθηχνπ, γηα ηα νπνία ελδερνκέλσο επηβάιιεηαη θαλνληζηηθή ππνρξέσζε πξφζβαζεο, θαζψο
επίζεο θαη ηηο ηηκέο παξνρήο πξφζβαζεο ζε απηά. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εμέηαζεο, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο πινπνηείηαη κε ηα θάησζη
κέζα:
•

Υάιθηλνη βξφρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ)

•

Γίθηπα Κηλεηψλ επηθνηλσληψλ

•

πλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο (ζηηο δψλεο ησλ 2.4, 3.5 θαη 25 GHz) θαη

•

Οπηηθέο ίλεο.

Α. Υάιθηλνη Βξφρνη: Σν θχξην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ην ράιθηλν δίθηπν πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Σν ελ ιφγσ δίθηπν
εθφζνλ αλαβαζκηζζεί κε ηερλνινγία DSL, επηηξέπεη ηελ παξνρή ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ράιθηλσλ βξφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο
φπνπ ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο DSL αλήθεη ζηνλ ή ηνλ δηαρεηξίδεηαη ν πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ ή
θάπνην ηξίην κέξνο). Ο ΟΣΔ ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ νινθιεξσκέλν δίθηπν πξφζβαζεο ραιθνχ
ζηελ Διιάδα.
Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ επξπδσληθφηεηαο μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 2003 απφ ηνλ
ΟΣΔ. Αξρηθά ε παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ΟΣΔ δελ
ππφθεηην ζε εηδηθέο ex ante ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζε δηαδηθαζία
αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαη εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο αληαγσληζκνχ ζε απηή. Σα ζπκπεξάζκαηα
απηήο ηεο αλάιπζεο αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 389/051/8.06.2006 κε ηελ νπνία ν
ΟΣΔ θαζνξίζζεθε σο πάξνρνο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά θαη γη‟ απηφ ηνπ επηβιήζεθαλ
ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαζψο
θαη πεξηιεπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα (2.4.4).
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Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ν ΟΣΔ ζην παξειζφλ θαη ηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα
πξνζθέξεη θαη ζήκεξα δελ είραλ εγγπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ
παξέρεηαη εγγπεκέλν κεηξήζηκν επίπεδν ξπζκνχ κεηάδνζεο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ναη
κελ, ν ξπζκφο κεηάδνζεο δηαζέηεη έλα αλψηεξν φξην (νλνκαζηηθή ηηκή), αιιά ν ιεηηνπξγψλ
ξπζκφο κεηάδνζεο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ. Π.ρ. γηα κηα ππεξεζία
24576Kbps/1024Kbps νη ρσξεηηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νλνκαζηηθέο θαη είλαη νη
κέγηζηεο δπλαηέο. Οη πξαγκαηηθέο ρσξεηηθφηεηεο πνπ κπνξεί λα απνιάβεη έλαο ηειηθφο
ρξήζηεο εμαξηψληαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν παξνπζίαο,
απφ ηελ πηζαλή ηαπηφρξνλε ρξήζε απφ άιινπο ρξήζηεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ραιθνχ, θιπ. ηελ
αξρή ηεο εηζαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ DSL ν ΟΣΔ δξαζηεξηνπνηείην ζαλ πάξνρνο πξφζβαζεο
κφλν, ελψ ε ππεξεζία δηαδηθηχνπ παξείρεην απφ παξφρνπο ISP (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ηφηε
ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔ, ΟΣΔΝΔΣ). Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2004 ν ΟΣΔ πξνζθέξεη ζε ιηαληθνχο
πειάηεο ζπδεπγκέλα πξντφληα επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ (κε ηελ
εκπνξηθή νλνκαζία conn-x). Σαπηνρξφλσο ε (ηφηε) ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔ (ΟΣΔΝΔΣ) πξνζέθεξε
αληίζηνηρα πξντφληα κε ην conn-x. Πξφζθαηα (θαινθαίξη 2008) ν ΟΣΔ απνξξφθεζε ηε
ζπγαηξηθή ηνπ ΟΣΔΝΔΣ72. Δπίζεο πξφζθαηα ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
φηη πξνρσξεί ζε πηινηηθφ πξφγξακκα λέσλ εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ (IPTV). Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξψληαο φηη πάληα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πξννπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ,
(forward-looking approach) εθηηκά φηη κεηά ην πέξαο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πάλησο
κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ν ΟΣΔ ζα παξέρεη
ππεξεζίεο IPTV ζηνπο ιηαληθνχο ηνπ πειάηεο.
Οη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηηο νπνίεο παξέρεη ν ΟΣΔ εμεγνχληαη
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 73:
εκεία / Σχπνη πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ ππνδνκή ηνπ ΟΣΔ
Ο ΟΣΔ παξέρεη ζήκεξα δχν ηχπνπο πξφζβαζεο: Σχπνπ-Α θαη Σχπνπ-Β. Ζ
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δχν ηχπσλ πξφζβαζεο εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα:

72Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε ζπγρψλεπζε
δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.

73 Πεγή: ΔΔΣΣ, ΟΣΔ (www.otewholesale.gr, www.ote.gr)
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ΣΤΠΟ Α

ΣΤΠΟ Β
BRAS
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSL Router

SD

OLO

15
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSLAM

DSL Router

BRAS
ΔΠΙΠΔΓΟ
ΠΡΟΒΑΗ
ΑΝΑΛΤΗ
2006

ΑΡΤ

ΟΚΤΑ A ή (II)

Κεληξηθή
Πεξηθεξεηαθή
Σνπηθή

ΟΚΤΑ B
Σνπηθή

ΦΤΠ

ρήκα 9 Λεηηνπξγηθφηεηα Σχπνπ-Α θαη Σχπνπ-Β

ηελ πξφζβαζε ηχπνπ-Α: ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζην(-νπο) ρψξν(-νπο) ηνπ ζπλδενκέλνπ
παξφρνπ έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ) πνιιαπιέο (ή θαη φιεο -ζηελ
επηθξάηεηα-) δηφδνπο (sessions) θίλεζεο δηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηειηθφ
ρξήζηε. Σν θχθισκα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
θηίξην ηνπ ελαιιαθηηθνχ. (Βι. ρήκα 2)

ρήκα 10 Λεηηνπξγηθφηεηα ηχπνπ-Α

ηελ πξφζβαζε ηχπνπ-Β: ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζε θξεάηην, έμσ απφ ην δηθφ ηνπ θηίξην, ζηνλ
ζπλδεφκελν πάξνρν έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ) πνιιαπιέο (ή θαη
φιεο -ζηελ επηθξάηεηα-) δηφδνπο (sessions) θίλεζεο Γηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε
έλαλ ηειηθφ ρξήζηε. Σν θχθισκα ην νπνίν δηέξρεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζπκπεξηιακβάλεη
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νξηζκέλεο επθνιίεο (facilities) ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ζην θηίξην
παξφρνπ. Ο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο γηα λα παξαιάβεη απηή ηελ θίλεζε δηαδηθηχνπ πξέπεη λα
ζπλδέζεη νπηηθή ίλα ζην θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. (Βι. ρήκα 3)

ρήκα 11 Λεηηνπξγηθφηεηα ηχπνπ-Β

Ο ΟΣΔ παξέρεη ηηο σο άλσ δχν δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο

κέζσ δχν ππεξεζηψλ /

πξντφλησλ: (α) Αζχκκεηξνπ ΡΤζκνχ χλδεζε (ΑΡΤ) (β) Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή Τλδεζε
ζην δίθηπν ADSL (ΟΚΤΑ74). Καζεκηά απφ ηηο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη κία νκάδα
πξντφλησλ. Πεξηζζφηεξα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζε επφκελεο ελφηεηεο.
Τπεξεζία ΑΡΤ
Ζ ππεξεζία ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ απεπζχλεηαη ζε Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο θαη
παξέρεη Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ ADSL modem (ζην
ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε) κε ηνλ αληίζηνηρν BRAS ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ
ΟΣΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δηαδίθηπν. Γηα ηελ παξνρή

74 Παιαηφηεξα αλαθέξνληαλ δχν φξνη ΟΚΤΑ: ΟΚΤΑ Η θαη ΟΚΤΑ ΗΗ νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ
ηερλνινγία. Ζ νκάδα πξνηφλησλ ΟΚΤΑ Η ρξεζηκνπνηείην θπξίσο παιαηφηεξα θαη ήηαλ βάζεη ηερλνινγίαο ΑΣΜ. H νκάδα
πξνηφλησλ ΟΚΤΑ ΗΗ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Ethernet.
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νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (Πξφζβαζε ADSL + Fast Internet) ζε
Σειηθνχο Υξήζηεο, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη ππεξεζίεο ΑΡΤ θαη ΟΚΤΑ. Ο ξφινο θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαίλεηαη ζην ρήκα 4:

ρήκα 12 Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε

Ζ Τπεξεζία ΑΡΤ πξνζθέξεηαη κε έμη (6) επηινγέο ηαρχηεηαο (πξντφληα), κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ξπζκνχο θαζφδνπ θαη αλφδνπ:
Παθέην (Πξνηφλ)

Ρπζκφο Καζφδνπ
(Kbps)

Ρπζκφο Αλφδνπ
(Kbps)

Π1

768

192

Π2

1.024

256

Π3

2.048

256

Π4 (Premium 1)

4.096

256

Π5 (Premium 2)

8.192

384

Π6 (Premium 3)

Έσο 24.576

1.024

Πίλαθαο 13. Τπεξεζίεο ΑΡΤ

Σν παθέην Π1 δελ πξνζθέξεηαη θαη φια ηα πθηζηάκελα παθέηα ΑΡΤ ηαρχηεηαο
768/192 Kbps ζηαδηαθά κεηαηξέπνληαη ζε αλαβαζκηζκέλα παθέηα 1024/256 Kbps.
Σα λέα παθέηα Π4, Π5, Π6 είλαη δηαζέζηµα µφλν µέζσ DSLAM ηερλνινγίαο Ethernet.
Ζ ηηκή ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ πξνθχπηεη κεηά απφ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο retail-minus
ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο (ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνπο
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ιηαληθνχο πειάηεο ηνπ ΟΣΔ). χκθσλα ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο75 έρεη πξνθχςεη φηη ν
παξάγνληαο retail-minus είλαη 20,81%. Οη αθξηβείο ηηκέο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 2.
ρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ, ν ΟΣΔ έρεη εγθαηαζηήζεη έλα πιήζνο ζεκείσλ
παξνπζίαο (DSLAM) ηα νπνία απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα ζεκεία δηαζεζηκφηεηαο ησλ
πξντφλησλ ΑΡΤ. Σα ζεκεία απηά ζήκεξα είλαη 1390 απφ ηα 2205 ζπλνιηθά αζηηθά θέληξα,
εθ ησλ νπνίσλ ηα 1260 βξίζθνληαη εθηφο Αηηηθήο. Δηδηθά γηα ηα λέα πξντφληα µέζσ
ηερλνινγίαο Ethernet είλαη δηαζέζηκα ζε πεξηζζφηεξα απφ 250 ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ,
παλειιαδηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 190 εθηφο Αηηηθήο. Oη εγθαηεζηεκέλεο πφξηεο ζήκεξα
πιεζηάδνπλ ηηο 1.350.000 εθ ησλ νπνίσλ νη 500.000 είλαη γηα ηα λέα πξντφληα µέζσ
ηερλνινγίαο Ethernet.
Τπεξεζία ΟΚΤΑ
Ζ ππεξεζία ΟΚΤΑ δηαζπλδέεη ην θηίξην BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ
ελαιιαθηηθνχ. Αλάινγα κε ην ζεκείν/ηχπν πξφζβαζεο Α, Β ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξντφληα
ΟΚΤΑ (Βι. ρήκαηα 2 θαη 3). Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ππεξεζίαο ΟΚΤΑ εμεγνχληαη
ζηε ζπλέρεηα:
ΟΚΤΑ-Β: (Βι. ρήκα 3). Ζ ππεξεζία απηή ζπλδέεη ηηο πφξηεο εμφδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην θξεάηην ππνδνρήο παξφρσλ (ΦΤΠ) ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ
ζεκείνπ παξνπζίαο (θηηξίνπ) BRAS ηνπ ΟΣΔ. Πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ κεηάδνζεο (Ethernet
Switch, IP Aggregation Switch, ζχξα BBRAS, Rack/frame, ODF θιπ.), εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ θαη ηέινο πιηθά νπηηθψλ ηλψλ θαη ζρεηηδνκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ/έξγσλ
πινπνίεζεο κέρξη ην ΦΤΠ. Πξνθαλψο απαηηείηαη ε αληίζηνηρε εξγαζία πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ
γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο/ζπλδέζεσλ πξνο ηελ
παξάδνζε ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο. Ζ ππεξεζία απηή είλαη ζπλαθήο επθνιία.
Ζ σο άλσ ππεξεζία ηηκνινγείηαη θνζηνζηξεθψο κε βάζε ηε κεζνδνινγία
θνζηνιφγεζεο

bottom-up

LRIC

,

ζχκθσλα

κε

ηα

νξηδφκελα

ζηελ

ΑΠ

ΔΔΣΣ

389/051/8.06.2006. Γπλάκεη ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο πξνζδηνξίζζεθαλ ελ ζπλερεία

75ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/2007 «Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus ππνινγηζκφ
ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ 891/Β12-72006)»,
ΑΠ ΔΔΣΣ 462/176/14-12-2007 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ΥΔΠ βάζεη ησλ λέσλ
ηηκψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ΟΣΔ κε Αξ. Πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ.ΤΠΖΡ. 1530/Φ.960/30-112007 (Απ. Πξ. ΟΣΔ ΑΠ.155/30-11-2007) (ΦΔΚ 2437/Β/28.12.2007)
ΑΠ ΔΔΣΣ 486/152/04-07-2008 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ηεο ΥΔΠ βάζεη ησλ φξσλ
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-08-07 (ΦΔΚ 1840/Β/12.09.2008)
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ηξία ηέιε γηα ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ-Β: (α) εθ‟άπαμ ηέινο πξφζβαζεο (αλά δεχγνο θαισδίνπ
νπηηθψλ ηλψλ), (β) εθ‟ άπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο (αλά δεχγνο θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ), (γ)
πάγην κεληαίν ηέινο ΟΚΤΑ-Β (αλά Mbps αηηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο). Σα πιήξε ηηκνιφγηα
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 2.
ΟΚΤΑ-Α: (Βι. ρήκα 2 ). Ζ ππεξεζία απηή ζπλδέεη ηηο πφξηεο εμφδνπ ησλ BRAS ηνπ ΟΣΔ
κε ην θηίξην ηνπ ζπλδενκέλνπ παξφρνπ. Πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ κεηάδνζεο (Ethernet Switch,
IP Aggregation Switch, ζχξα BBRAS, Rack/frame, ODF θιπ.), εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο
δηθηχνπ, ηε γξακκή κεηάδνζεο απφ ην ζεκείν παξνπζίαο (θηίξην) BRAS ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην
αληίζηνηρν ζεκείν παξνπζίαο (θηίξην) BRAS ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαη ηέινο ηνλ ηεξκαηηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο ηίζεηαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ελαιιαθηηθνχ. Πξνθαλψο
απαηηείηαη ε αληίζηνηρε εξγαζία πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο/ζπλδέζεσλ πξνο ηελ παξάδνζε ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο. (Βι. ρήκα
5)

ρήκα 13 ΟΚΤΑ-Α

Σα επηκέξνπο πξντφληα ΟΚΤΑ-Α είλαη ηα εμήο:
Α. Σνπηθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε εµεία Παξνπζίαο BRAS ηνπηθά, γηα ηελ δξνµνιφγεζε
ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Σει. Παξφρνπ. Έλαο ελαιιαθηηθφο πνπ
επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα λα εμππεξεηήζεη φιε ηελ επηθξάηεηα νθείιεη λα ζπλδεζεί ηνπηθά
ζε φια ηα ζεκεία παξνπζίαο (θηίξηα) BRAS
Β. Πεξηθεξεηαθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε εµεία Παξνπζίαο BRAS ζηελ Αζήλα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε γηα ηελ δξνµνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει. Πάξνρν απφ ηνπο BRAS
ηεο Νφηηαο θαη Βφξεηαο Διιάδαο αληίζηνηρα. Έλαο ελαιιαθηηθφο πνπ επηιέμεη απηφλ ηνλ
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ηξφπν, γηα λα εμππεξεηήζεη φιε ηελ επηθξάηεηα νθείιεη λα ζπλδεζεί ζηνπο BRAS Αζήλαο θαη
Θεζζαινλίθεο.
Γ. Κεληξηθή ΟΚΤΑ-Α: παξέρεηαη ζε έλα θεληξηθφ ζεµείν ζχλδεζεο (BRAS Αζήλαο) γηα ηελ
δξνµνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει. Πάξνρν απφ φινπο ηνπο BRAS ηεο
επηθξάηεηαο. Έλαο ελαιιαθηηθφο ν νπνίνο ζα επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη
φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ Δπηθξάηεηα.
Σα ζεκεία παξνπζίαο ησλ BRAS είλαη 15 ζε φιε ηελ Διιάδα. Πιήξε δεδνκέλα γηα ηηο
ζέζεηο ησλ BRAS θαζψο θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ ΟΚΤΑ καδί κε ηα ζρεηηθά ηηκνινγηαθά
ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ΟΚΤΑ-Α πνπ είλαη δηαζέζηκα θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 3.
Β. Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ
Ζ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ηξίηεο γεληάο (3G) θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζρεηηθψλ ζπζθεπψλ
θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζε
άιιεο ππεξεζίεο πνιπκέζσλ κέζα απφ ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Με ην δίθηπν ηξίηεο
γεληάο επηηπγράλνληαη ηαρχηεηεο σο θαη 384 Kbps, ελψ ν ξπζκφο δεδνκέλσλ απμάλεη έσο θαη
αξθεηά Mbps κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ (HSDPA, HSUPA). Ήδε κε ηηο λέεο
ζπζθεπέο ηχπνπ PDA νη ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην
δηαδίθηπν, ελψ κε ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθήο θάξηαο ζην laptop απνθηνχλ πξφζβαζε ζε επξεία
γθάκα επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ. Σα δίθηπα ηξίηεο γεληάο αλαβαζκίδνληαη ζηαδηαθά
πξνζθέξνληαο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη πνιπκέζσλ αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ
παξνπζηάδεηαη αλά πεξηνρή (π.ρ. αζηηθέο πεξηνρέο, βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο).
Γ. Γίθηπα ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (ΑΠ)
Σα δίθηπα ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο (Fixed Wireless Access (FWA)) ζηελ
Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ησλ 3.5 θαη 25 GHz76.

Οη αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη

αλαθέξνληαη θάησζη:
Εψλε

Αδεηνδνηεκέλνο Πάξνρνο

2x28 MHz δψλε (3,410 MHz έσο 3,438 MHz θαη 3,510 MHz
έσο 3,538 MHz)
2x21 MHz δψλε (3,476.5 MHz έσο 3,497.5 MHz θαη 3,576.5

CRAIG
WIND

76 ιεο νη άδεηεο βγήθαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 θαη εθρσξήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001, εθηφο απφ ηελ
άδεηα ηεο εηαηξείαο COSMOLINE, ε νπνία βγήθε ζε πιεζηεξηαζκφ θαη εθρσξήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006.
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Εψλε

Αδεηνδνηεκέλνο Πάξνρνο

MHz έσο 3,597.5 MHz)
2x14MHz δψλε (3,441.5 MHz έσο 3,455.5 MHz θαη 3,541.5
έσο 3,555.5 MHz)
2x14MHz δψλε (3,459 MHz έσο 3,473 MHz θαη 3,559 έσο
3,573 MHz)
2x112 MHz δψλε (24,549 MHz έσο 24,661 MHz θαη 25,557
MHz έσο 25,669 MHz)
2x112 MHz δψλε (24,717 MHz έσο 24,829 MHz θαη 25,725
MHz έσο 25,837 MHz)
2x56 MHz δψλε (24,885 MHz έσο 24,941 MHz θαη 25,893
έσο 25,949 MHz)
2x56 MHz δψλε (24,969 MHz έσο 25,025 MHz θαη 25,977
έσο 26,033 MHz)
2x56 MHz δψλε (25,053 MHz έσο 25,109 MHz θαη 26,061
έσο 26,117 MHz)

OTE
COSMOLINE
WIND
TELLAS77
FORTHNET
COSMOTE
VODAFONE

Πίλαθαο 14. Αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ΑΠ

Οη άδεηεο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο αλάπηπμεο/
δφκεζεο θαη ππνρξεψζεηο θάιπςεο. Οη άδεηεο ησλ 3.5 GHz απαηηνχλ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν
πάξνρν λα εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα
λα παξέρεη ξαδηνθάιπςε ζε ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ
απφ ηελ εθρψξεζε ηεο άδεηαο, θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο.
Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ηεο άδεηαο ηεο εηαηξείαο COSMOLINE, γηα ηελ
νπνία ν ζηφρνο ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο 20% γηα ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο πξέπεη λα
επηηεπρζεί εληφο 2,5 εηψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Υξήζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη
αδεηνδνηεκέλνη ζηα 3.5 GHz πάξνρνη είλαη επί ηεο παξνχζεο πάξνρνη ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.
Οη άδεηεο ησλ 25 GHz απαηηνχλ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν πάξνρν λα εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί,
ζπληεξεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξέρεη θάιπςε ζε
ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο άδεηαο,
θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο. Δπηπξνζζέησο, ν αδεηνδνηεκέλνο
πάξνρνο πξέπεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη ππεξεζίεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.

77 Ζ ζπγθεθξηκέλε άδεηα ηειεί ππφ κεηαβίβαζε πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 29913/1196/2006, ιφγσ
εμαγνξάο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο WIND ηεο εηαηξείαο ΣΔΛΛΑ.
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Έλαο πάξνρνο πνπ θαηέρεη άδεηεο δψλεο ηφζν ησλ 3.5 θαη ησλ 25 GHz πξέπεη λα
εγθαζηζηά, ιεηηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξέρεη θάιπςε
ζε ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εθρψξεζε ηεο
άδεηαο, θαη εθεμήο κέρξη ηελ ιήμε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απηήο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηηο δχν άδεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Ο επί ηνπ παξφληνο αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο απεηθνλίδεηαη θάησζη:
Ζκεξνκελία
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2005
ΜΑΡΣΗΟ 2006
ΗΟΤΝΗΟ 2006
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2006
ΜΑΡΣΗΟ 2007
ΗΟΤΝΗΟ 2007
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2007
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007
ΜΑΡΣΗΟ 2008
ΗΟΤΝΗΟ 2008
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

Γξακκέο ΑΠ
419
437
451
466
648
670
958
918
1.231
1.221
1.304
1.087

Πίλαθαο 15. Αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ΑΠ

Ζ δψλε ησλ 2.4 GHz νξίδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα “hot spot” ρξήζε. Ο επί ηνπ
παξφληνο “hot spot” νξηζκφο απνθιείεη ηελ ρξήζε ηεο δψλεο ησλ 2.4 GHz γηα ζηαζεξή
αζχξκαηε πξφζβαζε.

Γ. πλδέζεηο Οπηηθψλ Ηλψλ
Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επίηεπμε πάξα πνιχ πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο αλά
ρξήζηε. Ζ αλάπηπμε νπηηθψλ ηλψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε
κεηάβαζε ζηα δίθηπα επφκελεο γεληάο (Next Generation Networks – NGN). πγθεθξηκέλα ζηα
δίθηπα NGN κέξνο ή θαη φιε ε πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είλαη πάλσ απφ θαιψδην
νπηηθψλ ηλψλ, ελψ ην δίθηπν θνξκνχ (network core) βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε
αξρηηεθηνληθέο IP (all IP architectures). Ζ κεηάβαζε ζε NGN απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ

152

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ζηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνιχ πςειψλ ηαρπηήηλ
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. ηελ Διιάδα, επί ηνπ παξφληνο, νη νπηηθέο ίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηθηχσλ θνξκνχ ησλ δηθηχσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ παξφρσλ. ε
επίπεδν ηειηθψλ ρξεζηψλ, ε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα
ρξήζηεο „πςειψλ δπλαηνηήησλ‟ (νη νπνίνη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κενηθηαθνί ρξήζηεο) θαη εγθαζίζηαληαη σο κέξνο ελφο εηαηξηθνχ δηθηχνπ.

3.3.2

Μεζνδνινγία
Ο θαζνξηζκφο κηαο ζρεηηθήο αγνξάο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηα ζρεηηθά

πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αγνξά θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο αγνξάο. Σα φξηα ηεο
αγνξάο πξνζδηνξίδνληαη εμαθξηβψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξφρσλ ζηνλ θαζνξηζκφ
ηηκψλ ζηελ αγνξά. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα ζρεηηθά πξντφληα κε άιια (ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο)
θαη ηελ δπλαηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ λα κεηαζηξέςνπλ, ή λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή γηα ηελ
παξνρή ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ (ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο) αληαπνθξηλφκελνη ζε κηα
ζρεηηθή αχμεζε ηηκψλ.
Ζ εμέηαζε ηνπ «ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ» (Hypothetical Monopolist Test)
είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα ζηελά
ππνθαηάζηαηα απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα
μερσξηζηή αγνξά εάλ έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη κία
κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο – έσο θαη 10% (Small but Significant, non Transitory Increase in Price - SSNIP) πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ
επίπεδν ηηκψλ ρσξίο απψιεηα ησλ πσιήζεσλ, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απηή ε άλνδνο ηηκψλ λα
θαηαζηεί αζχκθνξε. Δάλ κηα ηέηνηα άλνδνο ηηκψλ ήηαλ αζχκθνξε, επεηδή νη θαηαλαισηέο ζα
κεηαπεδνχζαλ ζε άιια πξντφληα, ή επεηδή 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.
ηελ παξνχζα ελφηεηα, θαηαξρήλ, ε αγνξά νξίδεηαη απφ ηελ πιεπξά δήηεζεο. Ζ
αλάιπζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πιεπξάο δήηεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμέηαζε εάλ
άιια πξντφληα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ζε
πεξίπησζε πνπ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο επηβάιεη κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε
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κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (SSNIP) πάλσ απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν
ηηκψλ.
ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο
πξνζθνξάο πξνθείκελνπ λα αμηνινγεζεί εάλ ππάξρνπλ επηπιένλ πεξηνξηζκνί ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ πνπ δελ
έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Βαζηθή ππφζεζε
γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο είλαη φηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά είλαη
ρακεινχ θφζηνπο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ.
κέρξη 12 κήλεο).
Βαζηθφ θξηηήξην γηα λα ζεσξεζεί ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο ζρεηηθή, είλαη νη
πξνκεζεπηέο / πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά γξήγνξα θαη κε ρακειφ
θφζηνο ιφγσ ηεο παξνχζαο ζέζεο ηνπο ζηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, απφ ηελ
είζνδν ελφο πξνκεζεπηή ζηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγείηαη
θαη πξφζζεηνο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ . Γειαδή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ
νξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ππνθαηάζηαησλ ηεο πξνζθνξάο, είλαη βαζηθφ, νη πξνκεζεπηέο/ πάξνρνη
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ λα κελ έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί σο ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα λα
ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ινηπέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο
ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο αχμεζε ηελ ηηκή ηνπ. Σέηνηνη
πξνκεζεπηέο δελ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο δεδνκέλνπ φηη νη ηα
πξντφληα πνπ παξέρνπλ νξίζηεθαλ ήδε σο ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο. Δπνκέλσο, ε είζνδφο
ηνπο έρεη ήδε

ιεθζεί ππφςε θαη έηζη ε ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο απφ απηνχο νη

πξνκεζεπηέο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πξφζζεην πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ
ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν.
Έλαο άιινο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο ζρεηηθή αγνξάο αθνξά ζηελ
εμέηαζε ηεο χπαξμεο θνηλψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ηηκνιφγεζε πειαηψλ, ππεξεζηψλ ή
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (δει. πεξηνρψλ εληφο ησλ νπνίσλ έλαο πάξνρνο πξνζθέξεη εθνπζίσο
ηα πξντφληα ηνπ κε φκνηα ηηκή). Δάλ παξαηεξνχληαη θνηλνί πεξηνξηζκνί ηηκνιφγεζεο, νη
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη ηηκέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ
ίδηα ζρεηηθή αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ
νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη νκνηνγελείο, ν νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πεξηνρέο ζηελ ίδηα αγνξά.
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Αλ θαη ε παξνχζα αλάιπζε αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αλάιπζε απνηειεί ν νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο
ιηαληθήο αγνξάο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ρνλδξηθήο ππεξεζίαο
απνηειεί ε δήηεζε γηα ηε ιηαληθή ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο δχλαηαη λα
επεξεάζεη ηελ αλάιπζε ηεο χπαξμεο ζεκαίλνπζαο ζέζεο (SMP) ζηελ ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά,
δεδνκέλνπ φηη, γεληθά αλ θαη φρη απαξαίηεηα, ε ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά είλαη ηφζν επξεία φζν
ηα ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο ζηε ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά. Γηα ηελ ηξέρνπζα αλαζεψξεζε ηεο
αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί ε ζρεηηθή ιηαληθή
αγνξά. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ρνλδξηθή ππεξεζία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
input/βάζε γηα αγνξέο πνπ νξίδνληαη ρσξηζηέο ζην ιηαληθφ επίπεδν.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο
παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:
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Οξηζκόο Ληαληθήο Αγνξάο
(Ληαληθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν)
DSL - ηελνδωληθή - ΑΠ - Κηλεηή
Οπηηθέο Ηλεο - Καισδηαθή - πκκεηξηθή
Τπνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο

Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο

Οξηζκόο Υνλδξηθήο Αγνξάο
Α. Υνλδξηθή (Φπζηθή) Πξφζβαζε ζε Τπνδνκή
Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε
Β. Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε
Τπνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο

Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο

Γεωγξαθηθή αγνξά

Αλάιπζε ηεο Αγνξάο
(Δμέηαζε ΙΑ)
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε
1. Μεξίδηα Αγνξάο
2. Πηζαλόο Αληαγωληζκόο
3. Αληηζηαζκηζηηθή Αγνξαζηηθή Ιζρύ
4. Γπλακηθή ηεο Αγνξάο
5. Πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ
Αληαγωληζκό

ρήκα 14. Γηάγξακκα Γηαδηθαζίαο Αλάιπζεο Αγνξψλ

3.3.3

Δπίπεδν Ληαληθήο
ηελ παξνχζα ελφηεηα ε ΔΔΣΣ ζπκπεξαίλεη φηη ε ζρεηηθή θαηάληε αγνξά ζηελ

ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε (αζχκκεηξε) επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ
θαη‟ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε
ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απηήο
ηεο ζχλδεζεο dial up. χκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ –ζηε χζηαζε νξηζκνχ αγνξψλ- θείκελν
ηεο Δπηηξνπήο , ε αγνξά πεξηιακβάλεη ηφζν νηθηαθνχο φζν θαη επηρεηξεζηαθνχο πειάηεο ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
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3.3.3.1

Αλάιπζε ησλ ππεξεζηώλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε ιηαληθό επίπεδν
Ζ επηινγή ελφο θαηαλαισηή γηα ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηα

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξντφληα κε
δηαθνξέο ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
θαηαλαισηή γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφ ηα δηαθνξεηηθά απηά
πξντφληα λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα αγνξά.
Δπηπιένλ, ε δηαθνξά ζηελ ηηκή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ δελ ζεκαίλεη φηη
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή αγνξά. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε ή κε ζηελ ίδηα ζρεηηθή
αγνξά είλαη ε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο θαη ε
πηζαλφηεηα λα ηα ζεσξήζνπλ σο ππνθαηάζηαηα. Δπίζεο, ζηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην πηζαλφ θφζηνο (ή άιια εκπφδηα) κεηαζηξνθήο ζε άιιν πξντφλ, ην
νπνίν εάλ είλαη ζεκαληηθφ είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίδεη ηεο δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηνπ
ελαιιαθηηθνχ πξντφληνο σο ππνθαηάζηαηνπ.
ηελ Διιάδα ζήκεξα ε βαζηθή ιηαληθή επξπδσληθή ππεξεζία πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν απνηειεί ε ππεξεζία (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Με
βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (dial up)
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηήο ζχλδεζεο
ζπκκεηξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (πεξηιακβάλνληαη θαη νη
κηζζσκέλεο γξακκέο)
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ ΑΠ
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο (νκναμνληθφ θαιψδην) δελ
πθίζηαηαη θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην εγγχο ή καθξηλφ κέιινλ ε αλάπηπμε θαισδηαθήο ππνδνκήο
ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
Ζ ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο νξίζηεθε βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ιηαληθήο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ιηαληθήο αγνξάο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηηο δηαθνξεηηθέο
επηινγέο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζπλδέζεσλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αζχκκεηξεο επξπδσληθήο
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πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δπνκέλσο, ε βαζηθή ππεξεζία ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί ν νξηζκφο
ηεο ιηαληθήο αγνξάο είλαη απηήο ηεο αζχκκεηξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ππεξεζίαο αθνξνχλ ζηα παξαθάησ:
Αζπκκεηξία

4.

Ζ θχζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζεκαίλεη φηη ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ
(downstream capacity) είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ απνζηνιήο δεδνκέλσλ (upstream
capacity).
Πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο

5.

Δθηφο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη άιιεο πηζαλέο ππεξεζίεο πνπ
ε επξπδσληθή πξφζβαζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη πηζαλφ
λα παξαζρεζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην απηήο ηεο αλαζεψξεζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο
πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο θσλήο κέζσ IP (VoIP), video on demand, IPTV θαη ηδεαηά
ηδησηηθά δίθηπα (VPN). Δληνχηνηο, είλαη δχζθνιν λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο απηέο νη
ππεξεζίεο ζηελ αλάιπζε αγνξάο κέρξη λα είλαη ζαθέζηεξε ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Δπξπδσληθφηεηα

6.

Ζ αζχκκεηξε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη ηξία ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα / ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
θαη επνκέλσο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί ππεξεζία πνπ δηαθνξνπνηείηαη πνηνηηθά απφ απηήλ ηεο
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο.


ε ζχλδεζε είλαη κφληκε θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη dial up. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φπσο ε ιήςε /
απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.


είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θσλήο θαη ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ



έρεη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ (κέρξη 24 Mbps) απφ απηήο ηεο

ππεξεζίαο dial up (κέρξη 128 Kbps)
εκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο είλαη ν
θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ηαρχηεηνο ηεο αζχκκεηξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κεηαβνιή ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο αλαζεψξεζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο πξνζθεξφκελεο ηαρχηεηεο θαη θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην φξην απηφ είλαη ηα 24Mbits. Ζ άκεζε ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ παθέησλ
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ηεο κεγαιχηεξεο (24Mbits) θαη κηθξφηεξεο (1Mbit) ηαρχηεηνο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε
αιιά ε ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ηαρπηήησλ (πρ 1 Mbit θαη 2Mbits) κπνξεί λα
εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ παξάκεηξν ηεο ηηκήο ηνπ παθέηνπ, δεδνκέλνπ φηη φια ηα άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο είλαη φκνηα κεηαμχ ησλ παθέησλ (κφληκε ζχλδεζε, κεγαιχηεξε
ηαρχηεηα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ dial up θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ
θσλήο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν). ην κέιινλ είλαη πνιχ πηζαλφλ νη ππάξρνπζεο
ηαρχηεηεο λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο
ζηελ αγνξά. ηελ πεξίπησζε φπνπ λέεο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γίλνπλ δεκνθηιείο θαη απμεζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο,
ηφηε ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ νξηζκφ ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
ζηηο επφκελεο αλαιχζεηο αγνξψλ.
Ζ αλάιπζε ηεο αγνξάο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward looking)
ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο78. Δπνκέλσο, είλαη
ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί θαη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ φηη
ππήξμε ζεκαληηθή εμέιημε ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζε επίπεδν ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ εηψλ θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη γηα λα ζπλερηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξρφκελεο πεξηφδνπ.

3.3.3.2

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ επξπδσληθήο θαη ζηελνδσληθήο πξόζβαζεο ζην
δηαδίθηπν (dial up)

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
Σα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
ηαπηφρξνλα ψζηε κηα ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα νξηζηεί σο επξπδσληθή. Ζ dial up
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηερλνινγίεο φπσο ην PSTN θαη ISDN δελ παξέρεη φια ηα αλσηέξσ
ραξαθηεξηζηηθά. Σν PSTN δελ πιεξεί θαλέλα απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην ISDN δελ
κπνξεί λα δψζεη κφληκε ζχλδεζε θαη λα επηηχρεη ηαρχηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 128 kbit/s θαηά
ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ.

78 Παξάγξαθνο 20
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Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αλάιπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο είλαη ε επίδξαζε πνπ ζα
έρεη κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή, κε κεηαβαηηθή αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (SSNIP) πάλσ
απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν ηηκψλ πνπ δχλαηαη λα επηβάιεη έλαο ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο
πάξνρνο. Οη επφκελεο παξάγξαθνη εμεηάδνπλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα ε
επξπδσληθή θαη ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial up) λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα
νηθνλνκηθή αγνξά. Καηφπηλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί εάλ απηή ε αχμεζε ηηκήο
(SSNIP) πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζα νδεγνχζε έλα
ζεκαληηθφ αξηζκφ πειαηψλ λα κεηαζηξαθνχλ απφ ηελ επξπδσληθή ζηελ ζηελνδσληθή
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial up) θαη νπφηε ε αχμεζε απηή ζα γίλεη αζχκθνξε γηα ηνλ
κνλνπσιηαθφ πάξνρν.
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ ζπλερψο κεηνχκελν αξηζκφ ρξεζηψλ dial-up (Πίλαθαο 4)
ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ηειηθφο ρξήζηεο ζεσξεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή σθέιεηα απφ ηελ ρξήζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη (willing to pay) θαη ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ αγνξά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη θαηαλαισηέο
αμηνινγνχλ ηελ ππεξεζία πεξηζζφηεξν αθφηνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ
άπνςε πνπ είραλ γηα ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο πξηλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη
φηη κέζσ ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε κε επθνιία δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε παηρλίδηα, αξρεία
κνπζηθήο, video streaming/ video on demand θαζψο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
ηειεφξαζεο. ιεο απηέο νη εθαξκνγέο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνια, ή θαζφινπ πξνζβάζηκεο
κέζσ ηεο ππεξεζίαο dial up. Δπνκέλσο, αθφκα θαη κε ηελ αχμεζε SSNIP, αθφηνπ ν
θαηαλαισηήο δνθηκάζεη ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ειαρηζηνπνηνχληαη νη
πηζαλφηεηεο λα κεηαζηξαθεί ζηελ ππεξεζία dial up. Ζ παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο
αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε φζν απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ρξήζηε λα
έρεη πξφζβαζε ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ηηο εμαηνκηθεχζεη.

Αξηζκφο

2005 Α

2005 Β

2006 Α

2006 Β

2007 Α

2007 Β

771.417

725.437

645.569

463.603

426.047

239.836

ζπλδξνκεηψλ
dial-up
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Πίλαθαο 16. Δμέιημε αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ dial-up

Καηά

ηε

δηάξθεηα

ησλ

ηειεπηαίσλ

εηψλ

έρνπλ

παξαηεξεζεί

ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
(π.ρ. ζπλερείο κεηψζεηο ζηελ ηηκή πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπ
θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, απμήζεηο ζηηο δηαζέζηκεο ηαρχηεηεο, flat
fee rate ηηκνιφγεζε, θ.ιπ.). Δπνκέλσο, ε εμέιημε ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαζηζηά δχζθνιε
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο πηζαλέο ειαζηηθφηεηεο ησλ ηηκψλ ζηελνδσληθψλ θαη
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Αλ θαη ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ηάζεηο
εμέιημεο ησλ ηηκψλ, δελ είλαη δπλαηφ λα απνκνλσζεί πιήξσο εάλ νπνηαδήπνηε κεηαζηξνθή
κεηαμχ ησλ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ απάληεζε ζηηο ζρεηηθέο
κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ή απιά νθείιεηαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα
επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη φηη ε κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ζα
ππήξρε αθφκα θαη αλ νη ζρεηηθέο ηηκέο ηεο ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είραλ
παξακείλεη ακεηάβιεηεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ιφγσ ησλ
ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ είλαη δχζθνιε ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο
δήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ηαρπηήησλ
ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ησλ ππεξεζηψλ
ιηαληθήο dial-up θαη ADSL (κέζσ ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΟΣΔ) πνπ είλαη επί ηνπ
παξφληνο δηαζέζηκεο ζηελ Διιάδα:
Σερλνινγία
PSTN
ISDN BRA

Δύξνο δώλεο
Έωο 64 Kbps (ζπκκεηξηθή)
64 Kbps / 128 Kbps (ζπκκεηξηθή)

ADSL

1024/ 256 Kbps

ADSL

2048/ 256 Kbps

ADSL

4096/ 256 Kbps

ADSL

8192/ 384 Kbps

ADSL

24576/ 1024 Kbps

Σύπνο
Dial-up
Dial-up
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε
Μόληκε
ύλδεζε

Πίλαθαο 17. Σαρχηεηεο Πξφζβαζεο Ληαληθήο
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χγθξηζε Σηκνινγίσλ
Ζ πθηζηάκελε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL θαη dial-up νδεγεί ζε
πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ππάξρεη δηαθνξεηηθφ κνληέιν
ρξέσζεο γηα ππεξεζίεο κφληκεο ζχλδεζεο ADSL (κέζσ ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο conn- x ηνπ
ΟΣΔ ), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κηα ζηαζεξή (flat rate) ρξέσζε.
Δπδσληθή Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν -Σηκέο ιηαληθήο79
Δύξνο δώλεο
Σέινο ύλδεζεο
Μεληαίν ηέινο
(Kbps)
1024/ 256 Kbps
35
13,9
2048/ 256 Kbps
35
16,4
4096/ 256 Kbps
35
18,9
8192/ 384 Kbps
35
22,6
24576/ 1024 Kbps
35
25,1
Πίλαθαο 18. Σηκνιφγεζε Τπεξεζηψλ Πξφζβαζεο

Αληηζέησο, νη ππεξεζίεο dial-up ρξεψλνληαη αλά κνλάδα (metered service). Δπηπιένλ,
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο γηα ζχλδεζε/ εθάπαμ, πεξηνδηθή πξφζβαζε (πάγην ηέινο) θαη
κε βάζε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Οη θάησζη πίλαθεο απεηθνλίδνπλ ηηο ηηκέο
ξεο αηρκήο (08:00-20:00) - €0,352/ψξα θαη
ξεο κε-αηρκήο (20:00-08:00) - €0,176/ψξα.
Δπηπιένλ ησλ σο άλσ ρξεψζεσλ, απαηηείηαη ε θαηαβνιή ζπλδξνκήο ζε έλα πάξνρν
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Παξάδεηγκα ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν παξαηίζεληαη θαησηέξσ θαη αθνξά ηηκέο ηνπ νκίινπ
ΟΣΔ:
Otenet
Ανξίζηνπ
3κελε + 2κήλεο
ΓΩΡΟ
6κελε
8κήλε+4 κήλεο
ΓΩΡΟ
24κελε

PSTN Dynamic 56K
(Easy Gate BASIC)
13

ISDN 64K (Fast Gate
Basic)
17

35
78

43
95
91

81
101

141

Πίλαθαο 19. Υξέσζεο Τπεξεζηψλ ηελνδσληθήο Πξφζβαζεο

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ηα ηέιε γηα ηελ επξπδσληθήο θαη ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία δηαδηθηχνπ αθνινπζνχλ ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε.
79 όιεο νη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ θαη αθνξνύλ ηηκέο 11/2008
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Κφζηνο Μεηαζηξνθήο/ Δκπφδηα Μεηαζηξνθήο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαζηξνθήο ην νπνίν ζρεηίδεηαη
κε ηε κεηαζηξνθή κεηαμχ ππεξεζηψλ ιηαληθήο κέζσ dial-up θαη κέζσ ADSL.

πσο

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε ρξέσζε ζχλδεζεο γηα κηα λέα ζχλδεζε ADSL αλέξρεηαη ζε €35 γηα
ηνπο λένπο ζπλδξνκεηέο ADSL, ε νπνία φκσο παξέρεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο
δσξεάλ ζηα πιαίζηα πξνθνξψλ. Σν ελδεηθηηθφ θφζηνο γηα ην απαηηνχκελν modem γηα κηα
ADSL ζχλδεζε μεθηλά απφ €25, ην νπνίν θαη απηφ δίδεηαη δσξεάλ ζηα πιαίζηα πξνζθνξψλ.
Δάλ ππνηεζεί φηη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο
ππεξεζίαο (δει. ην θφζηνο ην νπνίν πξέπεη λα ππνζηνχλ νη κεηαθηλνχκελνη ζπλδξνκεηέο γηα λα
έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ADSL) ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ρξήζηε, ζα πξέπεη λα
απνζβεζηεί ζε κηα θαηάιιειε πεξίνδν (ιρ., 12 κήλεο). Καη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θφζηνο
κεηαζηξνθήο απμάλεη ηηο κεληαίεο ADSL ρξεψζεηο πεξίπνπ απφ 17 έσο 27% (αλάινγα κε ηελ
ππεξεζία ADSL πνπ έρεη ιάβεη θάπνηνο). Χο εθ ηνχηνπ, ην αλσηέξσ θφζηνο εκθαλίδεηαη λα
ιεηηνπξγεί σο έλα ήπην θφζηνο κεηαζηξνθήο ην νπνίν απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ ηηκνινγηαθή
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο dial-up θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ζα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο
ηεο πξνζθνξάο ζε ιηαληθφ επίπεδν απφ πξνκεζεπηέο ηεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν νη νπνίνη δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηελ ίδηα πεξίνδν σο πξνκεζεπηέο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ην ελδερφκελν λα πξνθαινχζαλ πξφζζεην πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε
έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ν νπνίνο απμάλεη ηηο ηηκέο
ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Τπνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα πξνθχςεη κε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα θάζε ηξφπν, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη εάλ κία ηέηνηα ππνθαηάζηαζε
ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζα απέηξεπε κία αχμεζε
SSNIP ζηε ιηαληθή ηηκή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
Οη ηέζζεξηο ηξφπνη ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο πξνο εμέηαζε είλαη νη παξαθάησ:
ε ρξήζε ρνλδξηθψλ ζηελνδσληθψλ πξντφλησλ
ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ πξφζβαζεο (θαη θνξκνχ)
ε ρξήζε ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ πξντφλησλ
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ε ρξήζε ΑΠΣΒ
Οη πάξνρνη ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο
ρξεηάδνληαη ην απαξαίηεην δίθηπν ή πξέπεη λα αγνξάζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ρνλδξηθέο
ππεξεζίεο. Καηαξρήλ, ππάξρνπλ επηινγέο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο πνπ απνθιείνληαη
γηα ηερληθνχο ιφγνπο. Οη ρνλδξηθέο ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα παξέρνπλ ιηαληθή επξπδσληθή ππεξεζία. Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ
ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξέςνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν.
Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ
πξφζβαζεο (θαη θνξκνχ) απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. Δληνχηνηο, είλαη
κάιινλ απίζαλν λα ιεθζεί ε απφθαζε αλάπηπμεο δηθηχνπ σο απάληεζε ζε κία αχμεζε 5- 10%
ζηελ ηηκή ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη βαζηθνί ιφγνη είλαη δχν: ην θφζηνο
αλάπηπμεο δηθηχνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, κε κεγάιν κε αλαθηήζηκν θφζηνο (sunk cost),
θαζψο θαη φηη απαηηείηαη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ νπφηε θαη
ζα ππάξρεη κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ απάληεζε ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ.
Ο ηξίηνο δπλεηηθφο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο ζα κπνξνχζε λα
πξνέιζεη απφ πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ παξέρνπλ θαη ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε ή θάπνηα παξαιιαγή ηεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ νη ιηαληθέο
επξπδσληθέο ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε ηεο απνπζίαο ξχζκηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, δελ είλαη βέβαην φηη ε ρνλδξηθή επξπδσληθή ππεξεζία πξφζβαζεο ζα παξερφηαλ
απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν. Αθφκα θη αλ νη ιηαληθνί πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηηο επξπδσληθέο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπο
επέηξεπαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο, απηφ δελ ζα δεκηνπξγνχζε
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο. Απηφ
ζπκβαίλεη αθνχ ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ζα ήηαλ απηφο πνπ ζα παξείρε ηηο
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο.
Αληί ηεο αγνξάο ησλ ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο, νη πάξνρνη ιηαληθήο
ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ έλα πξντφλ ρνλδξηθήο πνπ επηηξέπεη
ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε φπσο απηφ ηεο ππεξεζίαο ηεο ΑΠΣΒ. Σν εξψηεκα πνπ
ηίζεηαη απφ κία ηέηνηα θίλεζε είλαη εάλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο πνπ κεηαζηξέθνληαη ζηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο
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ΑΠΣΒ πξαγκαηηθά απνηεινχλ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο. Χο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε
ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ εάλ νη πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο
πξφζβαζεο εηζέξρνληαλ ζηελ επξπδσληθή αγνξά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γξήγνξα θαη κε
ρακειφ θφζηνο, δπλάκεη ηεο ππάξρνπζαο ζέζεο ηνπο ζηελ παξνρή ησλ άιισλ ππεξεζηψλ. ηελ
πεξίπησζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΑΠΣΒ, δελ
θαίλεηαη φηη ε παξνρή ηεο ιηαληθήο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο κε ηέηνηα κνξθή ζα παξείρε
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε έλαλ λενεηζεξρφκελν πάξνρν, δπλάκεη ηεο ππάξρνπζαο
παξνπζίαο ηνπο ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
πξνκεζεπηέο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο πνπ κεηαζηξέθνληαη ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ ζα ήηαλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ λα ζεσξεζνχλ σο λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά
δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο λενεηζεξρφκελνπ. Δπνκέλσο,
νπνηνδήπνηε πξφζζεηνο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθήο
ηζρχνο ζηελ αγνξά.
πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο γηα λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν
ε ζηελνδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη ππνθαηάζηαηε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν. Σα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
κφληκε ζχλδεζε θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη dial up.
δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θσλήο θαη ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ
ζαθψο κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ απφ απηήο ηεο ππεξεζίαο dial up
ππνδεηθλχνπλ ηελ δηάθξηζε απφ ηελ ππεξεζία ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο. Απηά είλαη θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ
ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο. Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ
δνθηκάζεη ηελ ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ππεξεζίεο dial up.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα ζεκεησζεί κεηαζηξνθή ησλ ρξεζηψλ
απφ επξπδσληθέο ζε ζηελνδσληθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward looking), ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα ε
ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ λα πεξηνξηζηεί πεξεηαίξσ
θαη ε ζηελνδσληθή πξφζβαζε λα ζεσξεζεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ηεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δπνκέλσο απφ πιεπξάο δήηεζεο φπσο θαη ζηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
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απνηειεί δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά απφ ηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε θαη ζα παξακείλεη σο έρεη
θαηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο .
Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ πηζηεχεη φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζε ιηαληθφ επίπεδν
δελ είλαη πηζαλή θαη δελ ζα ππάξρεη πηζαλφηεηα πξφθιεζεο πξφζζεηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζε έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί
δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά απφ ηελ ζηελνδσληθή πξφζβαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο ζην ιηαληθφ
επίπεδν θαη ζα παξακείλεη σο έρεη θαηά ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο .

3.3.3.3

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη πξόζβαζεο ζην
δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
Γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα αλαζεψξεζε αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ αλήθεη ζε ρσξηζηή αγνξά απφ ηε
ζηαζεξή επξπδσληθή πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχσλ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφ ππνθαηάζηαην απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο κε ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ζηαζεξά δίθηπα. Ο βαζηθφο ιφγνο
είλαη φηη πξνο ην παξφλ ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ πξνζθέξνπλ ιηγφηεξεο ιεηηνπξγηθέο
δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε απφ ηα ζηαζεξά επδσληθά δίθηπα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππάξρνπλ
πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί ψζηε νξηζκέλν πεξηερφκελν λα κελ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ δηθηχνπ
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ επθξίλεηα ηεο νζφλεο θαη ηε
δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο (interactivity). Δλαιιαθηηθά, έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε
λα έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο κηα θάξηα δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζηή
απφ πάξνρν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Δληνχηνηο, είλαη πηζαλφ φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο
ζα είλαη πεξηνξηζκέλε επεηδή ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θφζηνο ηεο πξφζβαζεο κέζσ
δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν ζηαζεξψλ επηθνηλσληψλ. Οη ηηκέο ηεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν δίδνληαη ζην Παξάξηεκα 4. Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ην
θφζηνο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο γηα απεξηφξηζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ είλαη πεξίπνπ 42€ ελψ ε ζχλδεζε ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θπκαίλεηαη
απφ 13,9€ (1Μbit) έσο 29,9€ (24Μbits). Αλ επηιέμεη ν ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε κέζσ H/Y, ν
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ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηπιένλ λα πξνκεζεπηεί θαη θάξηα δεδνκέλσλ (ην θφζηνο θπκαίλεηαη
απφ 100€ έσο 200€).
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο ζηαζεξήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο, νη πξνκεζεπηέο ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, δειαδή λα
πξνκεζεπηνχλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. Δπνκέλσο, είλαη απίζαλν φηη ζα πξνθαινχζαλ
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο.
πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
Ζ απνπζία ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο θαη ε δηαπίζησζε φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη ζρεηηθή κε απηήλ ηελ αλαζεψξεζε αγνξάο ζεκαίλεη φηη ε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ δελ ζα πξνθαινχζε
πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο,
γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε παξνχζα αλαζεψξεζε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζηαζεξή
επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί κηα μερσξηζηή αγνξά απφ απηή ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.

3.3.3.4

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ (αζύκκεηξεο) επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ, ν παξερφκελνο αξηζκφο
ζπλδέζεσλ νπηηθψλ ηλψλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζηηο 30/6/2008 ήηαλ 1.340 κε πνιχ
πεξηνξηζκέλε θάιπςε. Ζ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ρξήζηεο
„πςειψλ δπλαηνηήησλ‟ (νη νπνίνη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κε-νηθηαθνί
ρξήζηεο) θαη εγθαζίζηαληαη σο κέξνο ελφο εηαηξηθνχ δηθηχνπ. Σν θφζηνο αλάπηπμεο ηέηνησλ
ππνδνκψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο, επεηδή γίλεηαη ad hoc θαη φρη εληφο ησλ πιαηζίσλ κηαο
ζηξαηεγηθήο επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ πξφζβαζεο NGN, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν
ζπγθξηλφκελν κε ην θφζηνο απφθηεζεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ παξνδνζηαθνχ
δηθηχνπ ραιθνχ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί απίζαλε ηε κεηαζηξνθή πειαηψλ ζε ππεξεζίεο επξπδσληθήο
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πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ νπηηθψλ ηλψλ εμαηηίαο κηαο αχμεζεο 5-10% ησλ ππεξεζηψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξέρνληαη κε ηελ ρξήζε ράιθηλσλ ηνπηθψλ
βξφρσλ θαζηζηά αδχλαηε, ιφγσ ηνπ πςειφηαηνπ θφζηνπο κεηαζηξνθήο αιιά θαη ιφγσ ηνπ
κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε αλάπηπμή ζνπ.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη ηελ απνπζία δηθηχνπ πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ κε ζεκαληηθή γεσγξαθηθή
θάιπςε θαη ζεσξεί πεξηνξηζκέλε ηελ δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, σο ζπλέπεηα κηαο αχμεζεο ηνπ 5% έσο
10% ηεο ηηκήο ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξέρεηαη κε ηελ
ρξήζε ράιθηλσλ ηνπηθψλ βξφρσλ. Ζ Διιεληθή Πνιηηεία αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ
“ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013,
Αλάπηπμε ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο”. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ γηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο. Ζ
ζπλνιηθή δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ είλαη επηά ρξφληα θαη πξνβιέπεηαη θαιχςεη δχν
εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά, ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη 50 κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο. Ζ
ΔΔΣΣ εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο. ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο
πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, ψζηε
λα εληνπίζεη ζεκαληηθέο θαη απξφβιεπηεο αιιαγέο. ε έλα ηέηνην ελδερφκελν ε ΔΔΣΣ
ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί πξαγκαηνπνηήζεη κηα λέα αλάιπζε αγνξάο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ε νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ράιθηλνπ ηνπηθνχ
βξφρνπ (DSL) θαη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ
ηλψλ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο
αγνξψλ.

3.3.3.5

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ (αζύκκεηξεο) επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ ΑΠ
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Ο επί ηνπ παξφληνο αξηζκφο πειαηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3
αλσηέξσ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Παξάιιεια ε θάιπςε πνπ έρεη επηηεπρζεί απέρεη πνιχ απφ ηελ
πιήξε θάιπςε ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθνξά
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο κέζσ ΑΠ είλαη επί ηνπ παξφληνο επίζεο πεξηνξηζκέλε. Βάζεη ησλ
αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχλδεζε ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο
δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ιηαληθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζηαζεξή αζχξκαηε πξφζβαζε δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο ηελ
απαηηνχκελε πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζεη ζηελ
αγνξά θαη λα αληαγσληζηεί ηεο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν σο ζπλέπεηα
κηαο αχμεζεο ηνπ 5% έσο 10% ηεο ηηκήο ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη θαη ην πςειφ, κε αλαθηήζηκν θφζηνο (sunk costs) ην νπνίν ζα
ζπλφδεπε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ (αθφκα θαη ζε ηκήκα ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο). Σν ελ ιφγσ θφζηνο, απμάλεη θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο θξαγκνχο
εηζφδνπ γηα πηζαλνχο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί πεξηνξηζκέλε ηελ
δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ε νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ράιθηλνπ
ηνπηθνχ βξφρνπ (DSL) θαη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ζηαζεξήο αζχξκαηεο
πξφζβαζεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο αγνξψλ.
3.3.3.6

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ ζπκκεηξηθήο θαη αζύκκεηξεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο
ζην δηαδίθηπν

Τπνθαηάζηαζε Εήηεζεο
Γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ζπκκεηξηθήο επξπδσληθήο αλήθεη ζε ρσξηζηή αγνξά απφ ηε
αζχκκεηξε επξπδσληθή πξφζβαζε γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:
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Ζ ζπκκεηξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ηκεκαηηθψλ
θπθισκάησλ (PPCs), κηζζσκέλσλ γξακκψλ, ή SDSL, ελψ ε αζχκκεηξε πξφζβαζε παξέρεηαη
θπξίσο κέζσ ADSL θαη νκναμνληθνχ θαισδίνπ. Ζ ρξήζε ησλ ηκεκαηηθψλ θπθισκάησλ θαη
SDSL είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Λεπηνκεξή δεδνκέλα γηα ηνπο φγθνπο θαη ηα ηηκνιφγηα δελ είλαη δηαζέζηκα. Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη ην θφζηνο ηεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο κέζσ κηζζσκέλσλ γξακκψλ είλαη
ζπγθξηηηθά πςειφηεξν απφ απηφ ηεο πξφζβαζεο κέζσ ADSL (ελψ ε πξφζβαζε κέζσ
νκναμνληθνχ θαισδίνπ δελ πξνβιέπεηαη ζαλ πηζαλή ελαιιαθηηθή ιχζε). Δλδεηθηηθά
αλαθέξεηαη φηη ην θφζηνο ελφο ηεξκαηηθνχ ηκήκαηνο κηζζσκέλεο γξακκήο ρσξεηηθφηεηαο 2
Mbps πεξηιακβάλεη ηέινο ζχλδεζεο: 1.790,7 € θαη κεληαίν ηέινο 211,18 €80 , ελψ κία ηηκή
ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ξπζκφ 2048/256 Kbps πεξηιακβάλεη ηέινο
ζχλδεζεο 35 € θαη κεληαίν ηέινο 16,4 €81
Δθηφο απφ ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο, νη ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο
πξφζβαζεο επηιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο πειάηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ε αζχκκεηξε πξφζβαζε κπνξεί λα πξνηηκεζεί ηεο ζπκκεηξηθήο φηαλ ν ρξήζηεο έρεη
πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο γηα λα «αλεβάζεη» δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν (upload bandwidth) θαη
επνκέλσο δελ ζεσξεί φηη ην πςειφηεξν θφζηνο ηεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο δηθαηνινγείηαη
κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο.
ηα πξνζερή έηε είλαη πηζαλφ ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα κεηαβιεζεί, αλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεζηψλ απμήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο λα αλεβάδνπλ δεδνκέλα (αξρεία
κνπζηθήο θαη video) θαη επνκέλσο ζα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ε αλάγθε ζπκκεηξηθήο
πξφζβαζεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζην κέιινλ ηα φξηα κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη
αζχκκεηξεο πξφζβαζεο δελ ζα είλαη ηφζν επδηάθξηηα φζν ζήκεξα. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ηερληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ παξνρή ζπκκεηξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ είλαη απίζαλν λα αξζνχλ θαηά ην ρξνληθφ
νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Καηά ζπλέπεηα, απηά ηα δεηήκαηα είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη
ζρεηηθά γηα ηηο κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο αγνξάο.
Τπνθαηάζηαζε Πξνζθνξάο

80 πεξηιακβάλεη ην ζηαζεξφ κεληαίν ηέινο θαη κεηαβιεηφ ηέινο απφζηαζεο 3 ρηιηνκέηξσλ ελψ δελ πεξηιακβάλεη πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν

81 φιεο νη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ θαη αθνξνχλ ηηκέο 11/2008
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, είλαη ηερληθά εθηθηφ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ
ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα πξνζθέξνπλ θαη ππεξεζίεο αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή ηνπο θαη νπνηαδήπνηε
ρνλδξηθά πξντφληα πνπ δίλνπλ ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο θχζεο (φπσο ηα ηκεκαηηθά
θπθιψκαηα). Απηφ ζα ζήκαηλε φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ κε απνηειεζκαηηθά ή θαη αλεπαξθψο ηηο
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο/ ππνδνκέο δεδνκέλνπ φηη ζα πξφζθεξαλ ππεξεζίεο αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ελψ κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο.
Απηή ε πξαθηηθή επηδεηλψλεη ην κεηνλέθηεκα θφζηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξνκεζεπηέο
ππεξεζηψλ ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
αζχκκεηξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δπνκέλσο, δελ είλαη πηζαλφλ απηή ε πξαθηηθή λα
πξνθαινχζε

πεξηνξηζκφ ζε έλαλ ππνζεηηθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο

ππεξεζίαο.
Λνηπέο κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ
ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξψλ, γηα φκνηνπο
ιφγνπο κε απηνχο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο
ζπδήηεζεο κεηαμχ ηεο ζηελνδψληθεο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Οη ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο ζα
κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο αζχκκεηξεο πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ ζε ιηαληθφ επίπεδν αζχκκεηξεο ππεξεζίεο αιιά ηέηνηα ζπκπεξηθνξά
ππνθαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο Δπνκέλσο
φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ είλαη πηζαλφλ απηή ε πξαθηηθή λα πξνθαινχζε πεξηνξηζκφ ζε
έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή ηεο επξπδσληθήο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο.
πκπέξαζκα γηα ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
πκπεξαζκαηηθά, ε ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο
δηαθνξνπνίεζεο ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αζχκκεηξε πξφζβαζε δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ην πςειφ ηίκεκα
ηεο ζπκκεηξηθήο ππεξεζίαο. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ζην ιηαληθφ επίπεδν δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξψλ.
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Γεζκνπνίεζε ππεξεζηώλ – Bundling

3.3.3.7

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηνπ 2005/06 δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη κία ηάζε απφ ηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ δεζκνπνηεκέλα ηελ ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν θπξίσο κε ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε
παξνχζα αλαζεψξεζε ελδέρεηαη λα απμεζεί απηή ε παξαηεξνχκελε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ
θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα αγνξάδεη δεζκνπνηεκέλα ηελ
ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο,
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ή/θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ αλαθέξεηαη φηη 82ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο παθέησλ
δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη ππνθαηάζηαηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο αλ θαη
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη κέξνο ηεο ίδηαο αγνξάο αλ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε δήηεζε
γηα ηηο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ παθέηνπ. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο, είλαη πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ην δεζκνπνηεκέλν παθέην
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθφ ζπλαιιαθηηθφ φθεινο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη
πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκήζνπλ λα πξνκεζεπηνχλ ηηο ππεξεζίεο σο δεζκνπνηεκέλν
παθέην απφ έλα κφλν πξνκεζεπηή, ψζηε ε ζρεηηθή αγνξά ζα θαηαζηεί ην δεζκνπνηεκέλν
παθέην. Αλ θαη ππάξρνπλ δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί φπσο νη ππεξεζίεο
θσλήο θαη SMS κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ππάξρνπλ θάπνηα άιια παθέηα πνπ
βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο φπσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν θαη ηειεφξαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ κία αχμεζε SSNIP ζα νδεγνχζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ απνδεζκνπνίεζε ηνπ παθέηνπ θαη ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ
κεκνλσκέλα, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζπληζηνχλ δηαθξηηέο
αγνξέο.
Μέρξη ζήκεξα, ζε ιηαληθφ επίπεδν, ηα παθέηα ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ πνπ πεξηέρνπλ
επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ππεξεζίεο θσλεηηθήο
ηειεθσλίαο κε ην ηηκνιφγην λα πεξηιακβάλεη ηηο δχν ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο εγγξαθέο θαη
δηαθξηηή ηηκή (θαη φρη κε εληαία ηηκή - flat fee rate). Σα πεξηζζφηεξα παθέηα ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν ζε εληαία ηηκή, ηα ιεγφκελα double play, κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα θαζηεξψλνληαη

82 ζει 15-16 παξ 3. 2
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ζηελ αγνξά. Βέβαηα, είλαη εκθαλέο φηη ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηιέγνπλ
δεζκνπνηεκέλα παθέηα ππεξεζηψλ απμάλεηαη.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ηα
δεζκνπνηεκέλα παθέηα πνπ παξέρνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ζπληζηνχλ δηαθξηηή αγνξά. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ επηινγή λα
πξνκεζεπηνχλ ηελ ππεξεζία κεκνλσκέλα, είηε απφ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο
ή απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
ηελ παξνχζα αλάιπζε, ν νξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε ρνλδξηθή αγνξά. πλεπψο, απνκέλεη
λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ ζε ρνλδξηθφ επίπεδν. ρεηηθή αλάιπζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζε επφκελε Παξάγξαθν ηεο παξνχζαο.
3.3.4

Δπίπεδν Υνλδξηθήο

3.3.4.1

Τπνθαηάζηαζε από πιεπξάο πξνζθνξάο
Καηά ηνλ έιεγρν ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο εμεηάδεηαη εάλ

θάπνηνη πξνκεζεπηέο, πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία, ζα κεηέβαιαλ
κεζνπξφζεζκα ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο ζεκαληηθφ επηπξφζζεην θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
„κεηαζηξνθήο‟ ηεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ακειεηέν, νη ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο δχλαληαη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρεηηθή αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε ελδέρεηαη
λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη
αδηάθνξν, εάλ απαηηείηαη ζεκαληηθφ επηπξφζζεην θφζηνο γηα λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά παξνρήο
ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Σν εξψηεκα πνπ θαιείηαη ε ΔΔΣΣ λα απαληήζεη είλαη εάλ θάπνηνο/-νη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο
παξφρνπο δηθηχνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ επί ηνπ παξφληνο ζηελ Διιάδα, ζα „κεηέβαιαλ‟ ηελ
παξαγσγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο,
ζπλεπεία κηαο αχμεζεο ηεο ηηκήο πξφζβαζεο απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ηεο
ηάμεσο ηνπ 5 έσο 10%.
Πην ζπγθεθξηκέλα, σο ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ έρνπλ -ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν- δίθηπν
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζεσξνχληαη νη:
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vi.

Πάξνρνη κε δίθηπν ζηελήο δψλεο

vii.

Πάξνρνη κε δίθηπν ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο

viii.

Πάξνρνη δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ

ix.

Πάξνρνη κε δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ

x.

Πάξνρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΑΠΣΒ
εκεηψλεηαη φκσο φηη ειιείςεη δπλαηφηεηαο ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν ιηαληθήο,

κεηαμχ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ
θαηεγνξίεο i-iv, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, παξέιθεη ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο
ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο83.
Τπνθαηάζηαζε πξνζθνξάο κέζσ ΑΠΣνΒ
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ρνλδξηθήο ζε επίπεδν πξνζθνξάο
αθνξά ζηελ παξνρή ΥΔΠ απφ θάπνηνλ Πάξνρν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ΑΠΣνΒ,
δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δχν ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απνηεινχλ αγνξέο αλσηέξνπ
επηπέδνπ ηεο ίδηαο αγνξάο ιηαληθήο84. Παξάιιεια ε αγνξά ΥΔΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κε
θπζηθή ή εηθνληθή πξφζβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξεζίαο bitstream, ζε ζηαζεξή
ζέζε απνηειεί κία αγνξά θαησηέξνπ επηπέδνπ απηήο ηεο ρνλδξηθήο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε
ζηαζεξή ζέζε, αθνχ κπνξεί λα «πξνθχςεη» απφ ηελ ηειεπηαία κε ηελ πξνζζήθε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.
Ζ ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δίθηπν
πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο (ελ πξνθεηκέλσ
ΟΣΔ) εγθαζηζηψληαο εμνπιηζκφ ζηα Αζηηθά Κέληξα/Σνπηθά Κέληξα ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ψζηε λα
πξνζθέξνπλ είηε ηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ή/θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε
άιινπο Παξφρνπο.

83 ρεηηθά αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ηεο Δπηηξνπήο ζηε Νέα χζηαζε: “In
general, the market to be analysed first is the one that is most upstream in the vertical supply chain. Taking
into account the ex ante regulation imposed on that market (if any), an assessment should be made as to
whether there is still SMP on a forward-looking basis on the related downstream market(s). This methodology
has become known as the “modified greenfield approach. Thus the NRA should work its way along the
vertical supply chain until it reaches the stage of the retail market(s). A downstream market should only be
subject to direct regulation if competition on that market still exhibits SMP in the presence of wholesale
regulation on the related upstream market(s)”
84 Δπεμεγεκαηηθφ εκείσκα ηεο χζηαζεο γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο,
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Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο Πάξνρνο δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε φιν ην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ, ζα πξέπεη λα (ζπλ)εγθαηαζηαζεί ζε φια ηνπ ηα θέληξα, δειαδή ζπλνιηθά ζε πάλσ απφ
2000 θέληξα.
Σα ζηνηρεία ηεο αγνξάο δείρλνπλ φηη θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζεο αλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη ν Πάξνρνο κε ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία παξνπζίαο έρεη
ζπλεγθαηαζηαζεί ζε 156 αζηηθά θέληξα85, 74 εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη 15
ζηε Θεζζαινλίθε.
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο πάξνρνο ζα επηζπκνχζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΥΔΠ ζε
πεξηνξηζκέλε θιίκαθα (π.ρ. ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο) ζα έπξεπε λα (ζπλ)εγθαηαζηαζεί ζε
154 Αζηηθά Κέληξα γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αζήλαο ή αληίζηνηρα ζε 87 αζηηθά θέληξα γηα
ηελ αληίζηνηρε θάιπςε ηεο Θεζζαινλίθεο. πγρξφλσο ζα έπξεπε λα επαλαζρεδηάζεη ην δίθηπν
θνξκνχ ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ backhauling γηα ηελ θίλεζε πξνο
ηνπο παξφρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΥΔΠ.
ε επίπεδν ζχγθξηζεο ηηκψλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπλαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα
ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΥΔΠ κέζσ ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο απνηειεί
επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνπζα επηινγή γηα έλαλ πάξνρν. Δηδηθφηεξα, ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηνπ
παξφρνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, εθηφο απφ ηηο
(ξπζκηδφκελεο) ηηκέο ΑΠΣνΒ θαη ΥΔΠ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθά ην πεξηζψξην
πξνζθνξάο κηαο αληαγσληζηηθήο πξνο ηνλ ΟΣΔ ππεξεζίαο, ην χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ
πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ θαη λέσλ
δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, θιπ) ζε ζπλδπαζκφ
κε ην ζρεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Θεσξείηαη απίζαλν, κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο, έλαο πάξνρνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αγνξά ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ ζε πεξίπησζε
αχμεζεο ηεο ηηκήο ΥΔΠ θαηά 5-10%.
Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξά ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά κέζσ ΑΠΣνΒ , θαζψο θαη ηελ
ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ βξφρσλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, δελ ππήξμε νπζηαζηηθά
παξνρή ΥΔΠ, απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ΑΠΣνΒ.

2005 Β

2006 Α

2006 Β

2007 Α

2007 Β

2008 Α

85 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ γηα ηηο 30/6/2008
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Αξηζκφο

8

12

13

14

14

14

6.884

10.980

19.504

95.378

274.091

465.333

Παξφρσλ
ΑΠΣνΒ
Αξηζκφο
Βξφρσλ
Πίλαθαο 20. Αξηζκφο παξφρσλ ζηελ ΑΠΣνΒ θαη αξηζκφο αδεζκνπνηεκέλσλ βξφρσλ

Γεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο – Bundling
ηελ ελφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
αλαθέξζεθε φηη πξφζθαηα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ
(bundles) ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε άιιεο ππεξεζίεο αιιά φηη δελ ππάξρνπλ
επαξθείο ελδείμεηο ψζηε λα ζεσξεζεί φηη νη άιιεο ππεξεζίεο απφ θνηλνχ κε ηηο επξπδσληθέο
ππεξεζίεο ζπληζηνχλ εληαία αγνξά. ε επίπεδν ρνλδξηθήο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πηζαλφηεηα
γηα ηνπο παξφρνπο λα δεζκνπνηήζνπλ ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε κε άιιεο πξνζθνξέο
ππεξεζηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δεζκνπνηήζε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ
ζε ιηαληθφ επίπεδν, απηφ δεκηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη φρη
ππνθαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ππεξεζία ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο δελ είλαη
ππνθαηάζηαηε ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ηειενπηηθφ πεξηερφκελν. ηε ρξνληθή
πεξίνδν ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ δηθαηνινγείηαη ν νξηζκφο, ζε ρνλδξηθφ
επίπεδν, δεζκνπνηεκελψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Δληνχηνηο, απηφ
κπνξεί λα αιιάμεη ζην κέιινλ γεγνλφο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε ζηηο κειινληηθέο αλαιχζεηο
αγνξάο.
πκπέξαζκα
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο πξνζθνξάο δελ
νδεγνχλ ζε δηεχξπλζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο, πέξα απφ απηή πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ
εμέηαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο. Πεξαηηέξσ, δελ ζεσξεί φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ γξήγνξα ζηελ αγνξά, ρσξίο λα ππνζηνχλ ζεκαληηθά κεαλαθηήζηκα θφζηε (sunk costs), σο απνηέιεζκα κηαο αχμεζεο έσο θαη 10% ηεο ηηκήο
πξφζβαζεο άλσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ.
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3.3.4.2

Έκκεζε πίεζε θαηά ηελ δηακόξθσζε ηηκήο ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη
από ηελ ύπαξμε ππνθαηαζηαζηκόηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο
Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη εάλ ελδείθλπηαη, σο απνηέιεζκα έκκεζεο ηηκνινγηαθήο πίεζεο απφ ην

επίπεδν ιηαληθήο, λα ζπκπεξηιάβεη ηελ απηνπαξερφκελε ππεξεζία ΥΔΠ κέζσ

ηνπηθψλ

βξφρσλ (νη ηνπηθνί βξφρνη πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ ηκήκα). ην πιαίζην απηφ, είλαη
ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη, ειιείςεη ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην παξειζφλ, ζα ππήξραλ
ιίγεο (εάλ ππήξραλ) «αγνξέο πξφζβαζεο» επηθνηλσληψλ. Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο φηη ν ηνκέαο
παξνπζηάδεη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο.
Ζ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηε βάζεη φηη νη δχν ππεξεζίεο παξέρνληαη
απφ δηαθνξεηηθά κέξε. ηα πιαίζηα απηά εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ε δπλαηφηεηα ελφο
κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο , λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηνπ πξνο
ηξίηα κέξε, ζα πεξηνξηδφηαλ απφ θάπνηνλ άιιν πάξνρν κηαο -ιεηηνπξγηθά παξφκνηαοππεξεζίαο ζε θάζεηα ελνπνηεκέλν ή ζπλδεδεκέλν ιηαληθφ ηκήκα. Ζ ππνζεηηθή απηή
θαηάζηαζε είλαη έλα εξγαιείν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο
δηεμαγσγήο ηεο αλάιπζεο. Γελ αληαλαθιά νχηε ηελ χπαξμε ελφο δεχηεξνπ παξφρνπ (ν νπνίνο
δελ είλαη θαζεηνπνηεκέλνο) νχηε ηελ ππφζεζε φηη έλαο ηέηνηνο πάξνρνο ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά
εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ζ δηάξζξσζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην
ρήκα 7 θαησηέξσ.
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ρήκα 15 Έκκεζε ηηκνινγηαθή πίεζε

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε έλα ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζε ηξίηα κέξε ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί πεξηνξηζκφο κέζσ αληαγσληζηηθήο πίεζεο
απφ έλαλ θάζεηα ελνπνηεκέλν πάξνρν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο (ή απφ κηα νληφηεηα
πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε κηα ζπλδεδεκέλε νληφηεηα). Μηα αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο
ππεξεζίαο ρνλδξηθήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί ζε κηα αχμεζε
ζηελ ηηκή ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ρνλδξηθνχ
πξντφληνο. Δάλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, νη νληφηεηεο πνπ ζα απνθηνχζαλ ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο γηα λα παξέρνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο ελδερνκέλσο ζα είραλ απψιεηα
πειαηψλ απφ έλαλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν ιηαληθψλ ππεξεζηψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη
ν ππνζεηηθφο κνλνπσιηαθφο πάξνρνο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζα είρε
κείσζε πσιήζεσλ (ιφγσ ησλ απσιεηψλ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαησηέξνπ ζηαδίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρνλδξηθή ππεξεζία) απφ ηνλ θάζεηα ελνπνηεκέλν πάξνρν.
Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη, αλαθνξηθά κε ηηο ππνθαηαζηάζηκεο ιηαληθέο
ππεξεζίεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη επαξθήο ηηκνινγηαθή πίεζε απφ ην ιηαληθφ επίπεδν πνπ λα
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δηθαηνινγεί ηελ έληαμε ησλ απην-παξερφκελσλ ζπλδέζεσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο ζηε ζρεηηθή
αγνξά ρνλδξηθήο.

3.3.5

Η ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή εθείλε, φπνπ νη

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε κηα πεξηνρή ηεο ρψξαο (ε
νπνία είλαη επαξθψο νκνηνγελήο) δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ κε εθείλεο ζε άιιεο πεξηνρέο.
πσο αλαιχεηαη ζην θείκελν Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ86, νη ΔΡΑ ζα
πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ νη ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο ζε Δζληθφ επίπεδν. Σα θξηηήξηα πνπ
εμεηάδνληαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη επαξθψο νκνηνγελείο
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
-

Φξαγκνχο εηζφδνπ

-

Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ

-

Καηαλνκή κεξηδίσλ αγνξάο

-

Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ
ηελ πεξίπησζε ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, νη θξαγκνί εηζφδνπ

είλαη πςεινί ζε φιε ηε ρψξα (αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεοξπζκηδφκελεο
αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν). Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά αθφκα θαη ζε ηνπηθφ
επίπεδν απαηηεί αλάπηπμε δηθηχνπ παξφκνηνπ κε απηφ ηνπ ΟΣΔ θαη παξάιιεια δπλαηφηεηα
παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ΥΔΠ (π.ρ. ππεξεζίεο ζχλδεζεο θαη
κεηάδνζεο, θιπ.). Οη πάξνρνη δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ελψ ηα
κε αλαθηήζηκα θφζηε πνπ απαηηνχληαη θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα ζρεδφλ απαγνξεπηηθφ. Σέινο
ππελζπκίδεηαη φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή παξνπζία ελαιιαθηηθψλ πιαηθνξκψλ (π.ρ.
νκναμνληθφ θαιψδην) νχηε θαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ ρψξα.
Παξάιιεια, ν ΟΣΔ απνηειεί νπζηαζηηθά ην κνλαδηθφ πξνκεζεπηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίαο θαη ην πνζνζηφ ηνπ αγγίδεη ην 100% (φπσο αλαιπηηθά θαίλεηαη αλσηέξσ ζηελ

86 ERG 08 (20) ERG ρέδην Κνηλήο Θέζεο ζρεηηθά κε ηηο γεσγξαθηθέο πιεπξέο ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ (νξηζκφο
θαη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο) (Draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition
and remedies)
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παξάγξαθν αλαθνξηθά κε ηα Μεξίδηα Αγνξάο). πλεπψο ν κνλαδηθφο –νπζηαζηηθάπξνκεζεπηήο ηεο αγνξάο παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε εζληθφ επίπεδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ
ππάξρεη νπζηαζηηθή παξνπζία ηνπηθψλ παξφρσλ ζηε ρψξα.
Ο ΟΣΔ πξφζθεξε ηελ ππεξεζία ζε εζληθή βάζε θαη ζε ηηκή πνπ φξηδε ζε εζληθφ
επίπεδν, αθφκα θαη πξηλ ηνπ επηβιεζεί ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη
θνζηνιφγεζεο, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο 389/051/2006. Αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο
ηεο θαηάληε αγνξάο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ άιινπο παξφρνπο
ζηελ ίδηα ηηκή ζε νπνηνδήπνηε πεξηνρή ηεο ρψξαο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη Δζληθή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα.
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3.3.6

Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ρεηηθά Με ηνλ Οξηζκό Αγνξάο

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζηηο θάησζη εξσηήζεηο:
1. πκθσλείηε κε ηα σο άλσ αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο / ππεξεζίαο;
2. πκθσλείηε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
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3.4

Αλάιπζε Αγνξάο

3.4.1

Ιζηνξηθό
Έρνληαο ήδε νξίζεη ηε ζρεηηθή αγνξά αλαθνξηθά κε ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή

πξφζβαζε ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη αλάιπζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε ελ
ιφγσ αγνξά είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ θάπνηα επηρείξεζε ή
επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ΗΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά. 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, θαη ην νπνίν κεηαθέξεηαη απηνχζην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35
ηνπ Νφκνπ, 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 ”.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο σο άλσ δηάηαμεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο φπνπ κηα επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δχλαηαη λα
ζεσξεζεί σο έρνπζα ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε αγνξά, εάλ νη δεζκνί κεηαμχ
ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο
ζηελ ζπλδεδεκέλε αγνξά θαη άξα ε ελίζρπζε ηεο δχλακεο ζηελ αγνξά.87
χκθσλα κε ην άξζξν 37 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.88 Σα θξηηήξηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα εξεπλεζεί εάλ πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ΗΑ ζε ζρέζε κε ηελ
παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλαιχνληαη θαησηέξσ, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Σα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ηφζν ζε ζρέζε κε άιια κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ αγνξά φζν θαη ελ φςεη ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο,

87 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 14(3).
88 Οδεγία Πιαίζην, Άξζξν 16(1).
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Σελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ, ηθαλνχ λα αζθήζεη πίεζε ζηνλ ΟΣΔ, ηδίσο ελ
φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
Σελ χπαξμε ή κε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο πξνεξρφκελεο απφ πειάηεο
ρνλδξηθήο, θαη
Σα δηδάγκαηα απφ άιια θξάηε θαη απφ ηελ Διιεληθή αγνξά ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή
επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηνπ
ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
3.4.2

Μεξίδηα Αγνξάο
Ο ππνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ

δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Σα πςειά κεξίδηα αγνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά σο δείθηεο ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. Μνινλφηη ην κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά δελ επαξθεί
αθ‟ εαπηνχ γηα δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά (δεζπφδνπζα ζέζε),
είλαη πάλησο απίζαλν κηα εηαηξεία πνπ δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζρεηηθήο αγνξάο λα
θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε. πσο αλαθέξεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, κεγάια κεξίδηα
αγνξάο άλσ ηνπ 50% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, απνηεινχλ απηά θαζαπηά, εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ, ηεθκήξην δεζπφδνπζαο ζέζεο89. Χζηφζν νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο νξίδνπλ
επίζεο φηη ε χπαξμε ΗΑ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε κνλαδηθή βάζε κεγάιν κεξίδην 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 ΗΑ.90
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη κία αγνξά
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη
ηα κεξίδηα αγνξάο φπσο εμειίρζεθαλ ηελ ηειεπηαία δηεηία.
χλνιν Γξακκψλ χλνιν γξακκψλ Γξακκέο ΥΔΠ ΟΣΔ (ΟΣΔ
ΑΠΣνΒ
ΥΔΠ
ιηαληθή & ΟΣΔΝΔΣ)91

2005 Β
2006 Α
2006 Β

6.884
10.980
19.504

151.109
283.046
464.817

110.670
179.829
306.402

Γξακκέο ΥΔΠ απφ
ΟΣΔ ζε άιινπο
παξφρνπο

Γξακκέο απφ άιινπο
Παξφρνπο

Μεξίδην ΟΣΔ
ζηελ ΥΔΠ

40.439
103.217
158.415

100%
100%
100%

89 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 75.
90 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΗΑ, Παξάγξαθνο 78.

91 Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε ζπγρψλεπζε
δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.
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2007 Α
2007 Β
2008 Α

95.378
274.091
465.333

661.634
809.430
892.970

447.394
586.308
722.693

214.240
223.122
161.098

9.179

100%
100%
98,97%

Πίλαθαο 21. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ γξακκψλ ADSL πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί εμαηξεηηθά
κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ΥΔΠ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην 100%.
Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ δηαηεξείηαη παξφιε ηελ αλάπηπμε πνπ
απαληάηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ, ε νπνία απνηειεί ζπζρεηηδφκελε αγνξά
αλσηέξνπ επηπέδνπ.
3.4.3

Πηζαλόο Αληαγσληζκόο θαη Φξαγκνί Δηζόδνπ θαη Αλάπηπμεο
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κεξίδηα αγνξάο είλαη 100%, φπσο είλαη

απηφ ηνπ ΟΣΔ, δχλαηαη λα πθίζηαληαη θάπνηνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί, εάλ είλαη εθηθηφ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή είζνδνο ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ε απεηιή εηζφδνπ ζηελ αγνξά,
είηε καθξνπξφζεζκα είηε γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ θνηλνπνηεκέλσλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, ηνπιάρηζηνλ
φπνπ ε είζνδνο απηή είλαη πηζαλή (θαη φρη ππνζεηηθή), έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή. Ζ απεηιή
εηζφδνπ κεηψλεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θξαγκνί εηζφδνπ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζα
απαηηνχζε πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κε αλαθηήζηκα θφζηε. Απηά ηα
ζεκαληηθά κε αλαθηήζηκα θφζηε, φηαλ ζπλδπάδνληαη κε νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ηε θπζηθή
ππθλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δίθηπα ηνπηθήο πξφζβαζεο, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο
θξαγκνχο εηζφδνπ γηα κηα επηρείξεζε πνπ εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λένπ δηθηχνπ
ηνπηθήο πξφζβαζεο πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ΥΔΠ, δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ππάξρεη
κφλν ζηελ πεξίπησζε παξφρνπ πνπ αλαπηχζζεη δίθηπν ή επεθηείλεη ην πθηζηάκελν δίθηπφ ηνπ
έηζη ψζηε αθελφο λα θαιχπηεη φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα γηα λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί
ηνλ ΟΣΔ ζε εζληθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ζ ΔΔΣΣ δελ γλσξίδεη θάπνηνπο παξφρνπο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
πνπ πξνηίζεληαη ή είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη θαλέλα απφ ηα ππάξρνληα
δίθηπα δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα
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εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα αληαγσληζηεί ηνλ ΟΣΔ, ή ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ λα πεηχρεη
επαξθείο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε ηεο ΔΔΣΣ αθνξά ηα
πθηζηάκελα δίθηπα ζηελήο δψλεο, ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο, Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ
θαζψο θαη ηα δίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ. Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ δελ αλακέλεη κεζνπξφζεζκα είζνδν
απφ πιαηθφξκεο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζε γξακκέο ελέξγεηαο (High Bandwidth Powerline
Platforms) ή πιαηθφξκεο θαισδηαθήο.
Πηζαλή είζνδνο ζηελ αγνξά ΥΔΠ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απφ πάξνρν πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ, ε νπνία απνηειεί αγνξά αλσξέξνπ επηπέδνπ ηεο
αγνξάο ΥΔΠ.
Ζ ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πθηζηάκελν
δίθηπν πξφζβαζεο πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ΟΣΔ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ είηε ηηο ζρεηηθέο ιηαληθέο
επξπδσληθέο ππεξεζίεο ή/θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο.
Αθφκα φκσο θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, παξφηη ην απαηηνχκελν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηελ
θάιπςε

ζε

Παλειιαδηθφ

επίπεδν

είλαη

ζεκαληηθά

κηθξφηεξν

απφ

ην

θφζηνο

αλάπηπμεο/επέθηαζεο δηθηχνπ, παξακέλεη ππεξβνιηθά κεγάιν. Δπηπξφζζεηα, πέξαλ ηεο
«δεκηνπξγίαο» δηθηχνπ πξφζβαζεο, απαηηνχληαη θαη πξφζζεηεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηελ
παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (ι.ρ. backhaul). Σα κε αλαθηήζηκα θφζηε
θαζηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. Σν σο άλσ ζπκπέξαζκα
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ΥΔΠ κεηαμχ ησλ
παξφρσλ, παξά ηελ κεγάιε αλάπηπμε ζε αξηζκφ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ.
Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ΟΣΔ είλαη πηζαλφ λα έρεη
πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο αθφκε θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ίδηεο επελδχζεηο. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο είλαη πηζαλφ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο
ππνδνκήο θαη ηεο κεγάιεο πειαηεηαθήο βάζεο λα έρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηψλ
ζθνπνχ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο
δελ είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαληαη γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο
θνξέαο εθκεηάιιεπζεο έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πηζαλνχο πειάηεο ιηαληθήο γηα ηηο λέεο
ππεξεζίεο θαησηέξσλ ζηαδίσλ. Απηνί νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη άιιεο δηαθνξέο φπσο ην
επίπεδν θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο θαζψο θαη ην
πηζαλφ επίπεδν απφδνζεο, ζεκαίλνπλ φηη πηζαλφλ λα απαηηείηαη κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο
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επέλδπζεο γηα απηνχο. Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο απηνί, θαζέλαο ρσξηζηά θαη θπξίσο
ζσξεπηηθά, ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θξαγκφ εηζφδνπ.
πλνςίδνληαο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ν ΟΣΔ είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα
παξέρεη κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο λενεηζεξρφκελνο ζθνπεχεη ή
ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη κε επηηπρία έλα λέν δίθηπν πξφζβαζεο (ηθαλφ λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο απηέο) ην νπνίν ζα ππνθαζηζηά ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Σέινο δελ
ζεσξεί φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επαξθείο επελδχζεηο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πξνθεηκέλνπ
λα αλαβαζκηζηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνρή επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
3.4.4

Απνπζία Αληηζηαζκηζηηθήο Αγνξαζηηθήο Ιζρύνο
Δάλ έλαο πάξνρνο αθνινπζεί ζηελ αγνξά πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ

θαηαρξεζηηθέο, νη πειάηεο δχλαληαη ζεσξεηηθά λα αζθήζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή
ηζρχ. ηαλ 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. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη έλαο
αγνξαζηήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο έρεη αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο φζνλ αθνξά ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πθίζηαηαη
αγνξαζηήο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα
αληηζηαζκίζεη ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Πξάγκαηη, ε χπαξμε ελφο
κεξηδίνπ αγνξάο πεξίπνπ 100% ηνπ ΟΣΔ, ρσξίο πηζαλφηεηα ζεκαληηθήο λέαο εηζφδνπ ζηελ
αγνξά (ιφγσ ησλ πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ), ππνδεηθλχεη φηη ε
αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο είλαη απίζαλν λα ιεηηνπξγήζεη σο πεηζαξρηθφο κεραληζκφο
γηα ηνλ ΟΣΔ.
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Γπλακηθή ηεο Αγνξάο

3.4.5

πσο γίλεηαη άκεζα θαλεξφ απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα, ππήξμε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ επξπδσληθή αγνξά ζηελ Διιάδα εληφο ηεο ηειεπηαίαο
δηεηίαο, ηφζν ζε ιηαληθφ φζν θαη ζε ρνλδξηθφ επίπεδν.

Άιιεο
χλνιν γξακκψλ
Μεξηδφκελε Πιήξσο -ΑΠΣΒ
ηερλνινγίεο ADSL (κέζσ ADSL
ΑΠΣΒ
(ΑΠ, ΟΗ)
OTE)

2005 Β
2006 Α
2006 Β
2007 Α
2007 Β
2008 Α

5.018
6.836
12.176
80.056
232.582
411.893

1.866
4.144
7.328
15.322
41.509
53.440

904
1104
1503
1879

151.109
283.046
464.817
661.634
809.430
892.970

Ληαληθέο
Δπξπδσληθέο
γξακκέο ΟΣΔ

Μεξίδην ΟΣΔ (Γξακκέο
OTE ADSL θαη γξακκέο
ΟΣΔΝΔΣ) απφ φιεο ηηο
επξπδσληθέο γξακκέο
πξφζβαζεο

110.670
179.829
306.402
447.394
586.308
722.693

70%
61%
63%
59%
54%
53%

Πίλαθαο 22. Ηζηνξηθή Δμέιημε γξακκψλ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ απφ 157.993 ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ
2005 έθηαζε ηηο 1.358.303 ζπλδέζεηο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008.
Δζηηάδνληαο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηα αληίζηνηρα λνχκεξα είλαη
151.109 θαη 892.970 γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα.
Παξά ηελ αλάπηπμε ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα ππνιείπεηαη
ζεκαληηθά ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή92, ν Δπξσπατθφο κέζνο
φξνο δηείζδπζεο αλήιζε ζην 20% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηε Γαλία λα έρεη ηελ πςειφηεξε
δηείζδπζε ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν (35.6%). Ζ Διιάδα, κε δηείζδπζε 9.1% είλαη ε εηθνζηή
ηέηαξηε ρψξα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεκεηψλεη επίζεο φηη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πιένλ θαη
ηεο ιηγφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξαο δηεπξχλεηαη (8.5 κνλάδεο ην 2003, 18.7 ην 2005 θαη 28 ην
2008). εκεηψλεηαη φηη ε απφζηαζε ηεο Διιάδαο απφ ηε Γαλία είλαη 26.5 κνλάδεο.
εκεηψλεη δε ε Δπηηξνπή φηη ππάξρεη κείσζε ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ αχμεζεο ζε
αξηζκφ ζπλδέζεσλ, γεγνλφο πνπ ην απνδίδεη ζηελ πηψζε ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο ζηηο
ρψξεο κε πςειή δηείζδπζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αχμεζε ζηηο ρψξεο
κε ρακειή δηείζδπζε.

92 Communication “Preparing Europe‟s digital future. i2010 Mid-Term Review” θαη i2010 Annual Information
Society Report 2008.
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Δπίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πεξηιακβάλεη ηελ Διιάδα (καδί κε ηελ Κχπξν, ηελ
Πνισλία, ηε ινβαθία θαη ηε Λεηηνλία) ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε ππνιείπεηαη, κε ηελ
Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγξάκκαηνο.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αγνξά ζηελ Διιάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα
ραξαθηεξηζηεί σο αληαγσληζηηθή. Δπνκέλσο, ε ρακειή αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε άιια Δπξσπατθά θξάηε ππνδεηθλχεη φηη ε έιιεηςε επαξθνχο
αληαγσληζκνχ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε εηδηθέο ex ante ξπζκίζεηο (βι. Δλφηεηα 5).
Πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο ησλ δπλακηθψλ ηεο αγνξάο (ηδίσο
φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο ΥΔΠ κε ζρεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο) αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα
θάησζη:
Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζε κηα απνηπρία ζηε ρνλδξηθή
αγνξά θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηε ιηαληθή, ηδίσο φηαλ ην ζηνηρείν πνπ παξέρεηαη ζηε
ρνλδξηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ
(πνπ ελδερνκέλσο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο). Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ απνηπρίεο κηαο αγνξάο ζε επίπεδν ιηαληθήο είλαη ζπρλά αλαγθαίν λα
εζηηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο ζε ρνλδξηθφ επίπεδν.
Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ δελ ζα ππήξρε θακία ξχζκηζε ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο (δειαδή, λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη άιιε ξπζκηζηηθή
ππνρξέσζε ζε επίπεδν ρνλδξηθήο απφ ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), ελψ παξάιιεια ζα
ππήξρε πιήξεο έιιεηςε ηζρχνο ζηε ζρεηηθή ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά, ηφηε ζα κπνξνχζε λα
ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε αλάγθε ξχζκηζεο ηεο ΥΔΠ..
Ζ ΔΔΣΣ φκσο πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ε ιηαληθή αγνξά ε νπνία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ
ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε ιηαληθή αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ ελ ιφγσ ιηαληθή αγνξά επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ πθηζηάκελε έιιεηςε αληαγσληζηηθψλ
ελαιιαθηηθψλ ζηε ρνλδξηθή παξνρή ΥΔΠ. ε απηή ηε ιηαληθή αγνξά, ν ΟΣΔ θαηέρεη ζέζε
ηζρχνο δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα
Ηζηνηηθήο Δμέιημεο ησλ γξακκψλ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ππνινγίδεηαη φηη θαηείρε
κεξίδην ζηελ πξναλαθεξφκελε ιηαληθή αγνξά άλσ ηνπ 50% θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008.
Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ είλαη ελδεηθηηθφ δεζπφδνπζαο ζέζεο ζε κηα ζρεηηθή αγνξά.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο παξέρνληαη κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ (είηε κέζσ ΑΠΣΒ είηε κέζσ ηεο ΥΔΠ).
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3.4.6

Πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ Αληαγσληζκό
Μία ζεκαληηθή έλδεημε ηεο χπαξμεο ΗΑ είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο παξφρνπ λα πηνζεηεί

πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ πνπ
βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε ex ante ξχζκηζε είλαη αλαγθαία
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν
απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ
αγνξά ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ.

Ζ ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ πνπ δχλαληαη λα βιάςνπλ ηνλ

αληαγσληζκφ έγθεηηαη θαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε επξήκαηα φπσο φηη:
iv. ε ελ ηζρχεη Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ (2007) γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ, παξφιν πνπ
ζεσξεηηθά παξέρεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ηνπο ζηελ
αγνξά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πηζαλφηεηεο ηερληθήο δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε
κε ηηο ιηαληθέο ηνπο ππεξεζίεο παξίζηαληαη ειάρηζηεο,
v. νη ηηκνινγηαθέο πξαθηηθέο ηνπ ΟΣΔ, θαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη
απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ φηη δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε «ζπκπίεζεο
ηηκψλ», θαη
vi. ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πξαθηηθήο ηνπ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL, ππνδεηθλχεη φηη ν ΟΣΔ θαηάθεξε αξρηθά λα
παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζε ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο θαη λα
δηακνξθψζεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο,
ηνπο πειάηεο θαη ηειηθψο, ηνπο θαηαλαισηέο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο παξνχζαο αγνξάο είρε δηαπηζησζεί φηη, νη
πξαθηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο κε επηβνιήο ex
ante ππνρξεψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ κέζσ θάπνηαο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
ην δηάζηεκα

πνπ αθνινχζεζε ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην

ελάζθεζεο ηεο, εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο, θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο, εμέδσζε κία ζεηξά
θαλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο (νη
νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ).
Πάλησο, ε αλσηέξσ άπνςε πεξί αλάγθεο ex ante ξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε
έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα
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κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ εληζρχεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΣΣ, θαηφπηλ, σο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη, ελάζθεζεο ηεο επνπηηθήο ηεο
αξκνδηφηεηαο (δηεμαγσγή αθξνάζεσλ), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί φρη
κφλν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη λα αλαπηχζζεη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ
πξαθηηθέο ζηε ζρεηηθή αγνξά.
πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην δηεμαγσγήο αθξνάζεσο ηνπ ΟΣΔ θαηφπηλ
θαηαγγειίαο ηεο εηαηξείαο TELLAS, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ παξαβίαζεο απφ ηνλ
ΟΣΔ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X»,
θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ADSL), θαηέιεμε ζηα εμήο: κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/26.03.2007
Απφθαζή ηεο, ε ΔΔΣΣ ελεξγψληαο ζηα πιαίζηα ησλ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηνηήησλ ηεο λα
«κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηειεπηθνηλσληψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ
αληαγσληζκνχ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
επηρεηξήζεσλ» θαη λα «ειέγρεη ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ» επέβαιε ζηνλ ΟΣΔ ηε
δηνηθεηηθή θχξσζε ηνπ πξνζηίκνπ, ζπλνιηθνχ χςνπο είθνζη εθαηνκκπξίσλ εθαηφ ρηιηάδσλ
επξψ (20.100.000€) γηα ηηο δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεπζέξνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/2007, ν ΟΣΔ παξαβίαζε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 703/1977
θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 2 θαη 4 ηεο Αδείαο ηνπ (Απφθαζε ΔΔΣΣ
229/26/14.6.2001, ΦΔΚ 1303/Β/9.10.2001), κε ηηο εμήο πξάμεηο-ζπκπεξηθνξέο ηνπ:
α) ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο (price/margin squeeze), ήηνη ρξεψλνληαο ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε δίθαηα ηέιε θαη
παξεκπνδίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο xDSL θαη ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ ηερλνινγίαο xDSL,
β) δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΟΣEnet, πνπ πινπνηήζεθε κε ηε παξνρή
ζηνπο πειάηεο ηεο εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα ADSL ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη
γ) δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πξφζβαζεο
ADSL, ε νπνία νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο
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ADSL, θαζψο εηίζελην αληηθεηκεληθψο αλαηηηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.
Σην ίδην πιαίζην, θαη θαηόπηλ θαηαγγειίαο ηωλ εηαηξεηώλ FORTHNET θαη Hellas on
Line θαηά ηνπ ΟΤΕ, κε ζπλαθέο θαηά ηα ωο άλω αληηθείκελν, ήηνη ηε δηεξεύλεζε παξαβίαζεο
από ηνλ ΟΤΕ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο ηειεπηθνηλωληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί
ειεύζεξνπ αληαγωληζκνύ αλαθνξηθά κε ηε πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξόζβαζεο ζην Internet
«Conn X», θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε αθνινπζνύκελε πνιηηηθή ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδωληθήο πξόζβαζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπκπίεζε πεξηζωξίνπ θέξδνπο (price/margin
squeeze), δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΟΤEnet θαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
κεηαμύ ηωλ πειαηώλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, εμεδόζε ε ΑΠ ΕΕΤΤ 493/039/29.08.2008, κε ηελ
νπνία ε ΕΕΤΤ έζεζε ηελ ππόζεζε ζην Αξρείν ιόγω ηαπηόηεηαο αληηθεηκέλνπ ηεο αλωηέξω
θαηαγγειίαο κε απηήλ επί ηεο νπνίαο εμεδόζε ε ΑΠ ΕΕΤΤ 447/01/26.03.2007 (ωο άλω).
Παξάιιεια εθθξεκεί ε έθδνζε απνθάζεωλ αλαθνξηθά κε δηεμαρζείζεο ελώπηνλ ηεο ΕΕΤΤ
αθξνάζεηο ηνπ ΟΤΕ πνπ έιαβαλ ρώξα ην 2006, ην 2007 θαη ην 2008, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ ησλ
εηαηξεηψλ FORTHNET θαη Hellas on Line93 ζρεηηθά κε ελδερφκελεο παξαβηάζεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά
παξνρήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηδίσο δε ηελ αληίζηνηρε, θαηά ηηο σο άλσ
θαηαγγειίεο, πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X».
πκπεξάζκαηα

3.4.7

Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο απφ ηελ ΔΔΣΣ νδεγεί ζην αξρηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε
ζρεηηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα,
ειιείςεη

θαλνληζηηθήο

ξχζκηζεο,

εμαθνινπζεί

λα

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

έιιεηςε

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο θαηέρσλ ΗΑ ζε απηή. Οη
θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ ΔΔΣΣ ζηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη νη εμήο:
6. Ο ΟΣΔ είλαη νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.

93 Ζ πξαθηηθή ζπκπίεζεο ηηκψλ θαη πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε, ε δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ, ε άξλεζε
πξφζβαζεο θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζπληζηνχλ ηε βάζε, δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ θαηαγγειηψλ, ηεο
θαηαγγειιφκελεο απφ ηνπο Παξφρνπο, πξαθηηθήο ηνπ ΟΣΔ.
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7. Ζ ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ γεγνλφο πνπ
θαζηζηά ηνλ ΟΣΔ ηζρπξά θαζεηνπνηεκέλν εηδηθά ζηελ θαηάληε αγνξά ιηαληθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
8. Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο απφ
ελαιιαθηηθά δίθηπα. Ζ δνκή ηεο αγνξάο θαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη
ππνδνκψλ είλαη ηέηνηα πνπ παξνπζηάδνληαη πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ, κε απνηέιεζκα
ηνλ πεξηνξηζκφ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ ζα πξφζθεξαλ κηα
αληαγσληζηηθή επηινγή.
9. Ζ ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη θάπνηνο θνξέαο πνπ πξνκεζεχεηαη ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε έρεη αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο αληί ηνπ ΟΣΔ. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ δελ
ζεσξεί φηη θάπνηνο αγνξαζηήο ή νκάδα αγνξαζηψλ έρεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή
ηζρχ πνπ ζα αληηζηάζκηδε ηελ ηεξάζηηα ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο.
10. Σέινο, ε δπλακηθή ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θπξίσο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ζε άιια θξάηε, ππνδεηθλχεη φηη ζηελ αγνξά δελ έρεη
αλαπηπρζεί επαξθψο ν αληαγσληζκφο.
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3.4.8

Δξσηήζεηο Γηαβνύιεπζεο ρεηηθά Με ηελ Αλάιπζε Αγνξάο

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζηηο θάησζη εξσηήζεηο:
1. πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξάο;
Τπάξρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηα νπνία ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα
εμεηάζεη ε ΔΔΣΣ;
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3.5

Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο

3.5.1

Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξόζβαζε

3.5.1.1

Αλάγθε Ex ante Ρύζκηζεο

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο94 νξίδνπλ φηη ν ζθνπφο επηβνιήο ex ante ππνρξεψζεσλ ζε
παξφρνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο έρνληεο ΗΑ, είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη πάξνρνη απηνί δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηελ αγνξά κε ζθνπφ είηε λα πεξηνξίζνπλ ή λα
ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά, είηε λα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο απηή ζε
γεηηνληθέο αγνξέο. 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. ηαλ 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 αλαθέξεη95: «Σν γεγνλφο φηη ε παξνχζα
ζχζηαζε 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/ΔΚ. 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/ΔΚ, 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.»

94 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 16.
95 εκείν 18 ηνπ Πξννηκίνπ
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πνπ, γηα ηζηνξηθνχο, ή άιινπο ιφγνπο, κηα αγνξά δελ είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή,
θαη/ ή ππάξρνπλ πςεινί κε παξνδηθνί θξαγκνί εηζφδνπ, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ
ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ. Οη ex ante ππνρξεψζεηο
πνπ επηβάιινληαη απφ ΔΡΑ ζε επηρεηξήζεηο κε ΗΑ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, ελψ νη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη
βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ απνζθνπνχλ ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα ζπκθσλίεο ή
θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηνξίδνπλ ή ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή
αγνξά.
Οη 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 Πιαίζην96 , ην νπνίν κεηαθέξεη ζηελ
εζληθή καο λνκνζεζία ην άξζξν 37 παξ. 1 πεξίπησζε γ ηνπ Νφκνπ. 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.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη ζηελ Δλφηεηα 4 αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε φηη ν
ΟΣΔ έρεη ΗΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ Διιάδα, ε ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε παξέρεηαη απφ ην ηκήκα δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηκήκα ηνπ ΟΣΔ
θαη ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξέςεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο. Γηα έλαλ αληαγσληζηή ηνπ ΟΣΔ πάξνρν, ε ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξφζβαζε παξέρεη έκκεζε πξφζβαζε ζε έλαλ πειάηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν
ηνπ ΟΣΔ. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο ζεκαληηθνχο θαη κε παξνδηθνχο θξαγκνχο εηζφδνπ
ζηελ αγνξά, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα παξέρεηαη ζηνπο αληαγσληζηέο παξφρνπο είηε άκεζε
είηε έκκεζε πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Πεξαηηέξσ, ε δνκή ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, πίζσ
απφ ηνπο ελ ιφγσ θξαγκνχο εηζφδνπ, δελ ηείλεη, ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο
96 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Παξάγξαθνο 114.
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αλάιπζεο, πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ [βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζει. 31
ηειεπηαία παξάγξαθνο]. Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Νέαο
χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο

(ζει 34) «Δπηπξφζζεηα, φπνπ δελ πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο

αληαγσληζκφο, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη αλεπαξθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ
απνηπρία ηεο αγνξάο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ε παξνρή ρνλδξηθψλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα κπνξνχζε θαη’ αξρήλ λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή, δεδνκέλνπ φηη
νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο ηεο παξέκβαζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά είλαη εθηελείο
(ζπκπεξηιακβάλνληαο

ηελ

αλάγθε

ειέγρνπ

ηνπ

θφζηνπο

θαη

ησλ

πξνππνζέζεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ).97 […]»
Οη αδεζκνπνίεηνη ηνπηθνί βξφρνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηδφκελεο πξφζβαζεο)
παξέρνπλ ζηνπο αληαγσληζηέο παξφρνπο έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη αδεζκνπνίεηνη ηνπηθνί βξφρνη θαη νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φηη ακθφηεξεο ρξεηάδνληαη ex ante
ξχζκηζε πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.
Άιισζηε, θαη ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο ρεηηθέο
Αγνξέο «…είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ζπλνρή θαη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο
ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ζε απηήλ ηεο αγνξάο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν»98.

Ζ δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο

δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ησλ αληαγσληζηψλ παξφρσλ δηφηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο
πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη επηηξέπεη ζηνπο αληαγσληζηέο
παξφρνπο λα κνηξάδνληαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ζθνπνχ πνπ απνιακβάλεη ν ΟΣΔ. Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο νη αληαγσληζηέο πάξνρνη ζα δεκηνπξγνχλ κεξίδην αγνξάο θαη
κηα θξίζηκε κάδα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αλέβνπλ ηε ιεγφκελε «θιίκαθα επέλδπζεο»
(“ladder of investment”) θαη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο απφ απηέο
ηνπ ΟΣΔ.99
ηαλ εμεηάδεηαη ε επηβνιή ex ante ξχζκηζεο, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ελζαξξχλεη ηελ απνδνηηθή επέλδπζε ζε ππνδνκή θαη λα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία θαη λα
97 «Competition law is not sufficient to redress the market failure as under competition law, the provision of wholesale
broadband access services could not in principle be mandated, and compliance requirements would in any case be high
(including detailed monitoring of cost and technical conditions).»

98 Staff Working Document “Explanatory Note” SEC (2007) 1483 final , ζειίδα 34
99 Βιέπε, "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 May 2005.
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ιακβάλεη ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε απηή. Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλεη
επαξθψο ππφςε ηελ επέλδπζε πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ΟΣΔ γηα λα πξνζθέξεη επξπδσληθά
πξντφληα θαη αληηιακβάλεηαη φηη ν ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε απηή ρσξίο λα είλαη
βέβαηνο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε πνπ ζα επηηχρεη. Ζ ex ante ξχζκηζε δελ ζα πξέπεη λα
απνζαξξχλεη ηελ επέλδπζε θαη, επνκέλσο, ε επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά
κπνξεί λα δηαθέξεη φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ επηβνιή ξπζκίζεσλ ζε άιιεο αγνξέο φπνπ νη
θίλδπλνη ησλ επελδχζεσλ είλαη κηθξφηεξνη.100 Δλψ ην δίθηπν ραιθνχ ηνπ ΟΣΔ απνηειεί ζε
κεγάιν βαζκφ ηζηνξηθή ππνδνκή πνπ αλαπηχρζεθε ππφ ηελ πξνζηαζία κνλνπσιίνπ, ε
επέλδπζε ζε ππνδνκή DSL γίλεηαη ζε απειεπζεξσκέλν πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθά κε άιινπο
παξφρνπο. Παξφιν πνπ ν αληαγσληζκφο απηφο κέρξη ηψξα θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα είλαη
αδχλακνο, ν θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο ηνπ ΟΣΔ είλαη ζρεηηθά πςειφηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν πνπ
είρε φηαλ επέλδπε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ηειεθσλίαο.
Δλψ αλαγλσξίδεηαη ε επέλδπζε ηελ νπνία θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΟΣΔ, ε ex ante
ξχζκηζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηελ
αδηακθηζβήηεηε ηζρχ ηνπ ζηελ αγνξά ζε επίπεδν δηθηχνπ ζε ιηαληθέο αγνξέο, απνηξέπνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο απηέο. Μαθξνπξφζεζκα, ηα
κέγηζηα νθέιε γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία, ηελ πνηφηεηα ηεο
ππεξεζίαο θαη ηελ ηηκνιφγεζε, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν κέζσ απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο θαηέζηε απνιχησο ζαθέο ζηελ πξφζθαηε Αλαθνίλσζε ηεο
Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ «Πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ
κέιινληο ηεο Δπξψπεο – Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο i2010»101, « …ε Δπηηξνπή
πξφθεηηαη ην 2008, κε ζχζηαζή ηεο λα απνζαθελίζεη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα πξφζβαζε
επφκελεο γεληάο. Πέξαλ ηεο ππνδνκήο ζηαζεξψλ γξακκψλ, νη αζχξκαηεο αλαδεηθλχνληαη
δηαξθψο πεξηζζφηεξν σο ελαιιαθηηθή ππνδνκή, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, αιιά φρη κφλν ζε απηήλ.
100 Παξφιν πνπ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ ππνδεηθλχνπλ φηη ε επέλδπζε ζε επξπδσληθέο
ππνδνκέο δελ είλαη πιένλ ππνζεηηθή, θαη ζπλήζσο ζεσξείηαη ην φρεκα γηα ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Δίλαη επίζεο ζαθέο απφ
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ "ebusiness forum" ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηε "Υξήζε λέσλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ITC) απφ κηθξνκεζαίεο Δπρεηξήζεηο", φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην αλάπηπμεο ησλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Μηα Έξεπλα Καηαλαισηψλ πνπ δηεμήρζε απφ ηελ ΔΔΣΣ επίζεο παξέρεη ζηνηρεία ηεο
δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ αλάππμεο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ. 39% ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε φηη «Μία
ζχλδεζε dial up δελ ππνθαζηζηά κηα επξπδσληθή ζχλδεζε”, ελψ 8% δηαθψλεζαλ θαη νη ππφινηπα δελ εμέθξαζαλ άπνςε. 57.9
% ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε “Δάλ ηα επίπεδα ηηκψλ γηα dial up & επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ήηαλ παξφκνηα, ζα κε ελζάξξπλε
λα αληηθαηαζηήζσ ηε dial up ζχλδεζή κνπ κε επξπδσληθή”, ελψ 5% δηαθψλεζαλ θαη νη ππφινηπνη δελ εμέθξαζαλ άπνςε.
MetronAnalysis, “Έξεπλα Καηαλαισηψλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο ”, Ηνχιηνο 2005.

101 COM (2008), 199 ηειηθφ, SEC (2008), 470.
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ηελ αλαθνίλσζε γηα ην «ςεθηαθφ κέξηζκα» δεηήζεθε ε δηάζεζε νξηζκέλσλ απφ ηηο ζπρλφηεηεο
ψζηε λα ππάξμεη ηζνξξνπεκέλν κείγκα κε ξ/ηα εθπνκπέο πςειήο επθξίλεηαο, θηλεηή ηειεφξαζε
θαη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο.». Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ex ante ξχζκηζε ηεο αγνξάο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζείφηη ν
ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα θαηαρξαζηεί ηελ ηζρχ ηνπ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο είηε γηα λα πεξηνξίζεη θαη
λα ζηξεβιψζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά απηή είηε γηα λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ απηή ζε
ζπλδεδεκέλεο (θπξίσο ιηαληθέο) αγνξέο.
3.5.2

Πξνβιήκαηα Αληαγσληζκνύ

Σα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ πεξηγξάθνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ ηα νπνία ελ φισ ή ελ κέξεη έρνπλ εκθαληζζεί ή ελδέρεηαη λα εκθαληζζνχλ ζηε
ζρεηηθή αγνξά, απνπζία ex ante ξχζκηζεο θαη εθφζνλ πξνθχπηεη φηη ε αγνξά δελ είλαη επαξθψο
αληαγσληζηηθή. Οξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ έρνπλ ήδε πξνθχςεη ζε
αγνξέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην παξειζφλ, φπσο ήδε έρεη πεξηγξαθεί αλσηέξσ (βι
ελφηεηα 4.6)
Σα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη απιψο ζεσξεηηθά ζηελ Διιάδα, φπνπ ν ΟΣΔ , παξά ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο» κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε
επίπεδν ππνρξεψζεσλ, κε βάζε ην ελ ηζρχη λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην λνκνζεζίαο
πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, έρεη θξηζεί102
φηη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνέβε ζε πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ελψ επίζεο
έρεη ππνβιεζεί, θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, φπσο αλαιχζακε αλσηέξσ ζηελ Δλφηεηα 4.6, ζε ζεηξά
αθξνάζεσλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ γηα πξαθηηθέο ηνπ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζρέζε κε
ηε γεληθφηεξε αθνινπζνχκελε απφ απηφλ (ΟΣΔ) πνιηηηθή ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ηδίσο δε ηελ αληίζηνηρε, θαηά ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο (βι. Δλφηεηα
4.6), πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X».
ε κεγάιν βαζκφ, ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ εμεηάδνληαη είλαη φκνηα κε απηά πνπ
εληνπίζηεθαλ ζηελ εμέηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ
ηνπηθφ βξφρν. εκεηψλεηαη φηη ε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε απαηηεί έλα ρακειφηεξν
επίπεδν επέλδπζεο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο αδεζκνπνίεηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο ζηελ
θαινχκελε «θιίκαθα επέλδπζεο» (ladder of Investment).103
102 ΑΠ ΔΔΣΣ 447/01/26.07.2007
103 Βιέπε "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 Μάηνο 2005.
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Ζ απαξίζκεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ δελ είλαη απνθιεηζηηθή, αιιά ελδεηθηηθή ησλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληφπηζε ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη
εκπίπηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηε γεληθφηεξε θαηεγνξία ηεο «θάζεηεο επέθηαζεο» ηεο ηζρχνο
ζηελ αγνξά104.
Άξλεζε ζπλαιιαγήο θαη άξλεζε πξφζβαζεο
Υσξίο ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή πξφζβαζεο, νη αληαγσληζηέο πάξνρνη ηνπ ΟΣΔ δελ ζα είλαη ζε
ζέζε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο
πξφζβαζεο απηήο ππφ εχινγνπο εκπνξηθνχο φξνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ζ κφλε επηινγή
ηνπο ζα είλαη ε είζνδνο ζηελ αγνξά βάζεη κε νηθνλνκηθά βηψζηκεο επέλδπζεο. πλεπψο, ε κε
παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε άιια επίπεδα εθηφο απηνχ πνπ
παξέρεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα 1 αλσηέξσ), αλεμαξηήησο
ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηνπο παξφρνπο, θαηαδεηθλχεη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ
αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ αγνξέο απνπζία ex ante ξχζκηζεο. Δπηπιένλ,
είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο πξφζβαζεο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή είζνδν θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά δελ αλαθέξεηαη απιψο ζε πξφζβαζε
ζην δίθηπν ηνπηθήο πξφζβαζεο, αιιά κπνξεί λα απαηηεί, εθφζνλ είλαη αλαγθαία, ηελ παξνρή
πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο (επθνιίεο).
Δπέθηαζε ηζρχνο κε άιια κέζα πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηηκνινγηαθή δηάθξηζε δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί ιφγσ επηβνιήο
ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο, νη νξγαληζκνί κε ΗΑ πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα παξέρνληαη
ππεξεζίεο ππφ επλντθφηεξνπο φξνπο ζην ιηαληθφ θιάδν ηνπ νξγαληζκνχ κε ΗΑ, κε
απνηέιεζκα νη αληίζηνηρεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο παξφρνπο λα
ππνιείπνληαη ζε πνηφηεηα. Παξάιιεια ν νξγαληζκφο κε ΗΑ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε
ζέζε ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ παξνπζίαο ζηε ζρεηηθή αγνξά. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη ε
αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο,
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ.

104 Βι επίζεο ην απφ 26 Ηνπλίνπ 2008 Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηα ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 35437/26.06.2008, 35556/
27.06.2008, 35946/ 30.06.2008 θαη 36574/ 2.07.2007 έγγξαθα ηνπ ΟΣΔ, κε ηα νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΣΣ ε
ζπγρψλεπζε δη‟ απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔΝΔΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.
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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 εμήο:
Με παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην ιηαληθφ ηκήκα ή
ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο,
Με παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζην
ιηαληθφ θιάδν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ζε ζπλδεδεκέλε
επηρείξεζε,
Σαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, φπσο ρξνλνβφξεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπκβάζεσλ ή παξνρή
βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κφλν κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ή απνθάζεηο
ηεο ΔΔΣΣ,
Με εχινγεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ηνπο φξνπο ησλ
ζπκβάζεσλ, ππέξκεηξεο απαηηήζεηο γηα εγγπήζεηο, πηζηνιεπηηθνί έιεγρνη θαη
ζπκβάζεηο

εκπηζηεπηηθφηεηαο,

πεξηνξηζκφο

πξνζθεξφκελσλ

ππεξεζηψλ

ή

επηηξεπφκελσλ ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη κε εχινγεο ππνρξεψζεηο ζχδεπμεο,
ρεδηαζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ ηνπνινγία δηθηχνπ ηνπ
θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ,
πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηε ρξήζε ησλ ίδησλ πξνηχπσλ, πξσηνθφιισλ ή
ζρεδίσλ,
Γηαθξηηηθή ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη φηαλ παξέρεηαη ζε έλα
λενεηζεξρφκελν ρνλδξηθή πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζεη ζηνπο ιηαληθνχο ηνπ
πειάηεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ην ζθνπφ ηεο επαλαπξνζέιθπζεο ή πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζεί έλα αληαγσληζηηθφ πξντφλ).
Σα δεηήκαηα πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ (δηα άιισλ κέζσλ πέξαλ ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο) έρνπλ απαζρνιήζεη θαηά θχξην ιφγν ηελ ΔΔΣΣ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δλφηεηα 4.6.
Δπέθηαζε Ηζρχνο Μέζσ Σηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
Πξνβιήκαηα ηηκνιφγεζεο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζπλεπεία ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο
πξφζβαζεο ζηελ αγνξά. Σα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
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αληαγσληζηψλ, θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηθέξνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή
επεκεξία. Σα πξνβιήκαηα δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
Υπεξβνιηθέο ηηκέο/ ζηαπξνεηδήο επηδόηεζε: ηαλ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε
παξνρήο πξφζβαζεο, ν πάξνρνο κε ΗΑ κπνξεί λα επηδηψμεη λα νξίζεη
ππεξβνιηθά

πςειέο

ηηκέο

ζηελ

αγνξά

ρνλδξηθήο.

Απηφ

κπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Διιείςεη ex ante ππνρξέσζεο ειέγρνπ
ηηκψλ, ε σο άλσ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδεισζεί απιψο απμάλνληαο ηηο ηηκέο
ζε επίπεδν αλψηεξν ηνπ θνζηνζηξεθνχο. Αθφκε θαη κε κεραληζκνχο ειέγρνπ
ηηκψλ, φπσο ε θνζηνζηξέθεηα, ζηξέβισζε ζηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε εζθαικέλν επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζην πξντφλ ρνλδξηθήο ή φηαλ
ε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο θαιχπηεη ηελ αλάθηεζε απμεκέλνπ θφζηνπο πνπ
πξνέθπςε ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν σο άλσ πξφβιεκα ζα απαηηνχζε
πεξαηηέξσ

ηελ

επηβνιή

ππνρξεψζεσλ

θνζηνιφγεζεο

θαη

ινγηζηηθνχ

δηαρσξηζκνχ.
Τηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο: Έλαο θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ΗΑ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο ζα κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε ηηκνινγηαθέο δηαθξίζεηο, απμάλνληαο
κε ηνλ ηξφπν απηφ ην θφζηνο ρνλδξηθήο ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο ή επηβάιινληαο
ζε απηνχο θφζηε πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην δηθφ ηνπ ηκήκα ιηαληθήο ή ηηο
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κε απηφλ, ζέηνληαο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ζε
αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε.
Λεζηξηθή (επηζεηηθή) ηηκνιόγεζε: 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 ζηελ
πξνζπάζεηα

εμάιεηςεο

ή

πεξηνξηζκνχ

αληαγσληζηηθψλ

πηέζεσλ

καθξνπξφζεζκα.
Σπκπίεζε πεξηζσξίνπ: Μηα θαζεηνπνηεκέλε εηαηξία κε ΗΑ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηελ νπνία
θαηέρεη ζε ιηαληθέο αγνξέο αθήλνληαο ρακειφ πεξηζψξην κεηαμχ ησλ ηηκψλ γηα
παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ γηα παξνρή
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο , ψζηε νη άιιεο εηαηξίεο κέζσ ηεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ζπκπίεζεο
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πεξηζσξίνπ, λα ηελ αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ιηαληθή αγνξά
ππεξεζηψλ. Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ έρεη απνηειέζεη κηα απφ ηηο πην ζπλήζεηο
κνξθέο πξαθηηθψλ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηάθνξα Κξάηε Μέιε ηεο
ΔΔ.
Γπλαηέο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο Βάζεη ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε

3.5.3

Ζ EETT ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ θαη ην Άξζξν 8 (2)
ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, λα επηβάιεη θάπνηα 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 41 έσο 45 ηνπ Νφκνπ. Οη ππνρξεψζεηο
απηέο είλαη νη εμήο:
Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ ππνδνκψλ δηθηχνπ
Σν Άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, νξίδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή ηεο ππνρξέσζεο γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε
εηδηθψλ ζηνηρείσλ (επθνιηψλ ) ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ ππνδνκψλ (επθνιηψλ ) θαη
πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιεη ζε έλαλ πάξνρν ηελ ππνρξέσζε λα
ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ
(επθνιηψλ ) ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ ππνδνκψλ (επθνιηψλ ), ε νπνία
πεξηιακβάλεη (άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ):
α) ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο πξφζβαζεο ζε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία θαη/ή
επθνιίεο ηνπ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν,
β) ηελ θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ πξφζβαζε,
γ) ηε κε αλάθιεζε ήδε ρνξεγεζείζαο πξφζβαζεο ζε επθνιίεο,
δ) ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθψο γηα κεηαπψιεζε απφ
ηξίηνπο,
ε) ηε ρνξήγεζε αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή
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άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ,
ζη) ηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο ή άιισλ κνξθψλ απφ θνηλνχ ρξήζεο
επθνιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγσγψλ, θηηξίσλ ή ηζηψλ,
δ) 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,
ε) ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ή
παξφκνηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ,
ζ) ηε δηαζχλδεζε δηθηχσλ ή ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
β.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ζπλνδεχεη ηελ επηβιεζείζα ππνρξέσζε
ηθαλνπνίεζεο εχινγσλ αηηεκάησλ πξφζβαζεο κε φξνπο ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη
έγθαηξνπ ραξαθηήξα.

γ.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαινγηθφηεηα,
λα εμεηάδεη ηελ ππνρξέσζε ηθαλνπνίεζεο εχινγσλ αηηεκάησλ πξφζβαζεο κε
βάζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο , νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
α) ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο
αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηνλ ηχπν ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο
πξφζβαζεο ηηο νπνίεο αθνξά
β) ηε ζθνπηκφηεηα παξνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε
ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο·
γ) ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο επθνιίαο, έρνληαο ππφςε ηνπο
ζπλαθείο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο·
δ) ηελ αλάγθε καθξνπξφζεζκεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ·
ε) θαηά πεξίπησζε, ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο·
ζη) ηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ.
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Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Σν Άξζξν 43 παξ. 1α) 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 θαη θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε θαη/ ή ηελ πξφζβαζε,
φπσο πιεξνθνξίεο ινγηζηηθήο θχζεσο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά
δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο θαη ρξήζεο, θαζψο θαη ηηκέο.

β.

Σε δεκνζίεπζε επαξθψο αλαιπηηθήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο.

γ.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα θαζνξίδεη αλαιπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη
λα δηαηίζεληαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο, κε αλαθνξά ζηηο απαηηνχκελεο
ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζήο ηνπο.

δ.

Σελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ ΔΔΣΣ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο θαη ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο φξνπο ηνπ
Νφκνπ θαη λα ηελ γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ
απηφλ, επηβάιινληαο ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο θαηέρσλ ΗΑ ζηε
ζρεηηθή αγνξά λα δεκνζηεχεη ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο κε ηηο αιιαγέο απηέο.

Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο
Σν Άξζξν 43 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 θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιιεη ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο
ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε θαη/ ή ηελ πξφζβαζε.

β.

Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε εμαζθαιίδεη φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο παξέρεη
αθελφο κελ πξφζβαζε ή/θαη δηαζχλδεζε εθαξκφδνληαο ηζνδχλακνπο
φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη αθεηέξνπ φηη ν ελ ιφγσ πάξνρνο παξέρεη
ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο
πνηφηεηαο κε ηηο απηφ-παξερφκελεο ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο
ζπγαηξηθέο ηνπ ή ζηνπο εηαίξνπο ηνπ.

Τπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
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Σν Άξζξν 43 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 θαη θαιχπηεη ηα εμήο δεηήκαηα:
α.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ φζνλ αθνξά θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε
ηελ πξφζβαζε ή/ θαη ηε δηαζχλδεζε.

β.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ κηα θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε
λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο
ηηκνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε φπνηα
ππνρξέσζε επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε θαη λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε άδηθε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.

Τπνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο
Σν Άξζξν 45 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 ειέγρνπ ηηκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηβιεζείζεο ππνρξέσζεο θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ
θαη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηελ παξνρή
εηδηθψλ ηχπσλ δηαζχλδεζεο θαη/ή πξφζβαζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ
αλάιπζε

αγνξάο

πξνθχπηεη

φηη

ππάξρεη

έιιεηςε

απνηειεζκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ κε ζπλέπεηα έλαο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο λα κπνξεί λα δηαηεξεί
ηηο ηηκέο ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ή λα ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο, ζε βάξνο ησλ
ηειηθψλ ρξεζηψλ.
β.

Σελ ππνρξέσζε ηεο ΔΔΣΣ λα επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη νξηζζεί σο έρσλ
ΗΑ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ επαξθνχο επελδεδπκέλνπ
θεθαιαίνπ,

γηα

ηελ

επηβνιή

ππνρξέσζεο

ειέγρνπ

ηηκψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην θφζηνο.
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.
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δ.

Σελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα απαηηεί απφ έλαλ πάξνρν λα αηηηνινγεί πιήξσο
ηηο ηηκέο πνπ επηβάιιεη θαη λα απαηηεί πξνζαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ηηκψλ.

ε.

Σνλ 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 γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ ειέγρνπ
ηηκψλ, πξέπεη λα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο
θνζηνιφγεζεο ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ νη βαζηθέο
θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη νη θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ.

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.105
3.5.4

Τθηζηάκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε αλάγθε γηα επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ

θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Πξηλ απφ ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ην 2006, ε παξνρή ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο δελ ππφθεηην ζε εηδηθέο θαλνληζηηθέο ex ante ππνρξεψζεηο. Τπφ ην
ηφηε ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην Παξνρήο Αλνηθηνχ Γηθηχνπ,106 ε παξνρή ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζεσξνχληαλ σο εηδηθή κνξθή πξφζβαζεο δηθηχνπ, ζρεηηθά κε ηελ
νπνία ν ΟΣΔ ζα έπξεπε, θαηά θαλφλα, λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πιαηζίνπ Παξνρήο
Αλνηθηνχ Γηθηχνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο κνξθέο πξφζβαζεο (ηδίσο, ηελ αξρή ηεο
ακεξνιεςίαο θαη ηεο εχινγεο ηηκνιφγεζεο).
ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ, ε ΔΔΣΣ κε ηελ ππ‟αξηζ.
389/51/8-6-2006 Απφθαζή ηεο δεκνζηεπζείζα ζην ηεχρνο Β‟ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
105 Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε, Άξζξν 8(3).
106 Σν νπνίν ηφηε ίζρπε κεηαβαηηθά.
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Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 891, ηελ 12ε-7-2006, αθνχ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελφςεη
ησλ εζληθψλ ζπλζεθψλ, πθίζηαηαη κηα δηαθξηηή ζρεηηθή αγνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε γεσγξαθηθφ εχξνο ηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα, ζηελ νπνία ε εηαηξεία Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο θαηέρεη
εκαληηθή Ηζρχ (ΗΑ), ηεο επέβαιε κηα ζεηξά θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ σο εμήο:
vi. Τπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ επθνιηψλ δηθηχνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ππνρξέσζε παξνρήο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη Πξφζβαζεο
ζε πλαθείο επθνιίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο.
vii. Τπνρξέσζε Με-Γηαθξηηηθήο Μεηαρείξηζεο.
viii.

Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο Γεκνζίεπζεο

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν
(κε ειάρηζην πεξηερφκελν απηφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η‟ )
ix. Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ παξνρή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, θαη
x. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή retail minus, κέζσ κεζνδνινγίαο DCF (Discounted
Cash Flow)
Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ, ε ΔΔΣΣ έρεη αλαπηχμεη/ εμεηδηθεχζεη επηπιένλ ηηο αλσηέξσ
ππνρξεψζεηο, εθδίδνληαο κηα ζεηξά Απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα εμήο:
ηηο Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ επηβιεζεηζψλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ,
θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 107
ηελ έγθξηζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ Παξνρή
ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ ζε εθαξκνγή
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/08-06-2006 (ΦΔΚ 891/Β/12.07.06)108 θαη ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηή.

107 ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 (ΦΔΚ 1151/Β/24-6-2008 )

108 ΑΠ ΔΔΣΣ 437/001/1-06-207 Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2007 γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/08-06-2006 (ΦΔΚ 891/Β/12.07.06)
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ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus
ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή
ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ 891/Β12-7-2006)». 109

3.5.5

Καηεπζύλζεηο γηα ηελ Δπηινγή Τπνρξεώζεσλ
Καηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ε ΔΔΣΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη
ππφςε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Άξζξα 8 (2), (3) θαη (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην θαη ην
άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ (ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ). πλεπψο, νη
ππνρξεψζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδεηαη θαη λα είλαη αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ελ
φςεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην Άξζξν 8 (4) ηεο Οδεγίαο Πιαίζην.
Ζ ΔΔΣΣ έρεη εληνπίζεη ζηελ Δλφηεηα 5.2 αλσηέξσ κηα ζεηξά απφ πξαγκαηηθά θαη
πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ
ΟΣΔ ζηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο . Διιείςεη θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, ε
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη απίζαλν, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο εμέηαζεο θαη ζην
άκεζν κέιινλ κεηά απφ

απηήλ, λα ππάξμεη θάπνηα ξεαιηζηηθή πηζαλφηεηα αλάπηπμεο

ζεκαληηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα βάζεη θάπνηαο αληαγσληζηηθήο ππνδνκήο ηνπηθήο
πξφζβαζεο νχησο ψζηε λα θαηαξγεί ηελ αλάγθε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξπζκηζηηθήο
παξέκβαζεο. Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαινγηθψλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ζηελ ηνπηθή
πξφζβαζε, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη νη επηβαιιφκελεο λέεο ή/ θαη νη δηαηεξεζείζεο ζε ηζρχ
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν πξέπεη
λα είλαη ζπκβαηέο κε απηέο πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί ή/ θαη επίθεηηαη λα επηβιεζνχλ ζρεηηθά
κε ηελ παξνρή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, κε γλψκνλα ηδίσο κε ηα «κελχκαηα» , ζε

109 ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-8-2007 «Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο DCF (Discounted Cash Flow) γηα ηνλ retail minus
ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηχπνπ Β, θαη‟εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006 (ΦΔΚ
891/Β12-7-2006)» (ΦΔΚ 1731/Β/30-8-2007), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 462/176/14-12-2007
«Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληειεζηή retail-minus ΥΔΠ βάζεη ησλ λέσλ ηηκψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ φπσο
αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ΟΣΔ κε Αξ. Πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ.ΤΠΖΡ. 1530/Φ.960/30-11-2007 (Απ. Πξ. ΟΣΔ ΑΠ.155/30-112007)» (ΦΔΚ 2437/ Β/28.12.2007) θαζψο θαη ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 486/152/04-07-2008 Αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηνπ
ζπληειεζηή retail-minus ηεο ΥΔΠ βάζεη ησλ φξσλ ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 448/206/21-08-07.
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επίπεδν θπξίσο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, πνπ ελδέρεηαη λα δνζνχλ ζηελ αγνξά, δεδνκέλεο ηεο
ζηελήο ηνπο ζρέζεο ζηα πιαίζηα ηεο «θιίκαθαο επέλδπζεο».
ην ίδην πιαίζην, νη επηβαιιφκελεο λέεο ή θαη νη δηαηεξεζείζεο ζε ηζρχ θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ησλ
αληαγσληζηψλ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο πνπ επηιέγνπλ κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ηνπηθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ππφ φξνπο θαη ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηζρπξνπνηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά ηδίσο ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ππφ φξνπο πγηνχο θαη
αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε θαη ηελ αλάγθε λα ελζαξξχλεηαη ε
απνδνηηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο θαη ε πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ. ΄πσο θαη ζηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δηαπηζησζείζεο θαη παξακέλνπζεο απνηπρίεο ηεο αγνξάο δελ
δχλαληαη λα επηηεπρζνχλ

παξά κέζσ ζεηξάο θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο

ζεσξνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θάζε κία ππνζηεξίδεη θαη
εληζρχεη ηηο ππφινηπεο θαη αληηζηξφθσο. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ησλ
ήδε επηβιεζεηζψλ ζηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη
ηελ ελδπλάκσζε απηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα:
3.5.6

Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο
ηελ παξνχζα Δλφηεηα, ε ΔΔΣΣ παξαζέηεη ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ

πξνηείλεη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ θαη ηηο νπνίεο ε ΔΔΣΣ θξίλεη σο θαηάιιειεο, εχινγεο θαη
αλαινγηθέο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ θείκελν.

3.5.6.1

Τπνρξέσζε πξόζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ
Ζ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη αλ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί κηα ππνρξέσζε παξνρήο

πξφζβαζεο θαη εάλ απηή θξίλεηαη σο αλαινγηθή, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο
παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 44 Παξ. 2 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (2) ηεο Οδεγίαο γηα
ηελ Πξφζβαζε). Οη σο άλσ παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: ηελ ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, αλάινγα
κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηελ δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο
ζε ζρέζε κε ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο επθνιίαο,
έρνληαο ππφςε ηνπο ζπλαθείο κε ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ηελ
αλάγθε καθξνπξφζεζκεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ.
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Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη έλαο θαζεηνπνηεκέλνο πάξνρνο κε ηζρχ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο,
φπσο ν ΟΣΔ, ελδέρεηαη λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζε κηα ζπλδεδεκέλε αγνξά πξνθεηκέλνπ λα
εκπνδίζεη ή λα δπζρεξάλεη ηελ είζνδν αληαγσληζηηθψλ παξφρσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηφ ζα
νδεγνχζε ζε απνθιεηζκφ ηεο αγνξάο θαη φηη ε επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζα ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο ηέηνηαο απνηπρίαο ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ρσξίο ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ είλαη
πηζαλφ ν ΟΣΔ λα αξλείηαη λα ζπλαιιάζζεηαη κε αληαγσληζηέο ηνπ θαη επνκέλσο λα αξλείηαη
ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ πηνζεηεί
ηελ άπνςε φηη ε επηβνιή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο βαζίδεηαη ζηε θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, είλαη αλαινγηθή θαη αηηηνινγεκέλε κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο.
Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε επίζεο εάλ ε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πνπ επηβάιιεηαη ρσξηζηά
απφ ηελ ΔΔΣΣ) δηαθπιάζζεη επαξθψο ηνλ αληαγσληζκφ καθξνπξφζεζκα. Καζψο ε Υνλδξηθή
Δπξπδσληθή Πξφζβαζε επηηξέπεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αληαγσλίδνληαη ηνλ ΟΣΔ ζε
επξεία θιίκαθα πξνθέξνληαο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
επηβαιιφκελε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη κέζσ DSL δηαθπιάηηεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζπλάδεη κε αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ζε Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ θαη
επηηξέπεη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αλέιζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ «θιίκαθα επέλδπζεο» γηα
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ππνδνκψλ.
πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζην βξφρν/ππν-βξφρν (αγνξά 4 ηεο Νέαο χζηαζεο)
απνηειεί αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ (upstream) ηεο αγνξάο ΥΔΠ. πλεπψο ε ξχζκηζε ηεο
αγνξάο 4 νθείιεη λα πξνεγείηαη θαη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο 5, ζην βαζκφ
πνπ νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αγνξά θαησηέξνπ επηπέδνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ επηβνιή
ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ.
Γεληθά ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε ιηαληθή αγνξά παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ
ηεο αγνξάο αδεζκνπνίεηεο απαηηεί κεγαιχηεξεο επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παξφρνπ ψζηε
λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ (άλνδνο ζηε ζθάια ησλ επελδχζεσλ ladder of investment). ην βαζκφ πνπ έλαο Πάξνρνο επηζπκεί λα αληαγσληζηεί ηνλ ΟΣΔ
παξέρνληαο ιηαληθέο ππεξεζίεο ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν, ε ΥΔΠ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ
παξνπζία ηνπ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν
ΟΣΔ, ρσξίο λα απαηηείηαη εμαξρήο ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεξάζηηεο
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επελδχζεηο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηελ αγνξά 5 ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε ξχζκηζεο ηεο αγνξάο 4.
Χζηφζν, ε επηβνιή Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, εάλ δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ
άιια θαλνληζηηθά κέηξα, δελ δχλαηαη απφ κφλε ηεο λα επηιχζεη ηα πξνζδηνξηζζέληα
πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά
ξπζκηζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ,
φπσο ε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε θαη νη ηαθηηθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (ηηκνινγηαθέο ή κε).
Σα δεηήκαηα απηά αλαιχνληαη θαησηέξσ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη ε ΔΔΣΣ εθηίκεζε ηνπο παξάγνληεο ηνπ Άξζξνπ 44 Παξ. 2 ηνπ
Νφκνπ (άξζξν 12 (2) ηεο Οδεγίαο) γηα ηελ Πξφζβαζε, θαη έθξηλε φηη επί ηε βάζεη ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ πξντφλησλ, είλαη εθηθηφ ν ΟΣΔ λα παξέρεη
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη φπσο:
Η. Σχπνο Πξφζβαζεο B – Πξφζβαζε ζην BRAS

H EETT πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα ρνξεγεί πξφζβαζε ηχπνπ Β
θαη επνκέλσο ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ζην επίπεδν
BRAS κε ηελ έλλνηα φηη ν θάζε ηειηθφο ρξήζηεο ν νπνίνο εμππεξεηείηαη απφ έλαλ BRAS
κπνξεί λα γίλεη πειάηεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ, ρσξίο ν πάξνρνο λα ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη
άιιεο ππεξεζίεο ζχλδεζεο backhaul πέξα απφ ην BRAS.
Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα παξαιακβάλνπλ ηελ θίλεζε (ζε επίπεδν ATM ή IP) κεηά
ην BBRAS θαη ζα κπνξνχλ λα ηε κεηαθέξνπλ κε δηθά ηνπο κέζα (απηφ-παξνρή) ή κέζσ
πξντφλησλ (επθνιηψλ) ηνπ ΟΣΔ (βιέπε παξαθάησ) ή κέζσ νπνηνπδήπνηε παξφρνπ πξνζθέξεη
ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ο ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ηχπνπ-Β ζε θάζε έλα ζεκείν
παξνπζίαο BRAS πνπ έρεη ζήκεξα ή πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ζην κέιινλ.
Σν βαζηθφ πξντφλ γηα ηελ ΥΔΠ ηχπνπ Β είλαη ε πθηζηάκελε Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ
χλδεζε (ΑΡΤ), ε νπνία παξέρεη ζηνλ πάξνρν έλα θαλάιη αζχκκεηξνπ ξπζκνχ απφ ην ρψξν
ηνπ πειάηε κέρξη ην ζηνηρείν ζπγθέληξσζεο θίλεζεο BRAS ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Ο BRAS
κπνξεί λα εθηειεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηχπνπο ζπγθέληξσζεο ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή,
θεληξηθή.
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Ζ αζχκκεηξε ζχλδεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Β νλνκάδεηαη ΑΡΤBRAS
ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζην φλνκα ηνπ βαζηθνχ ρνλδξηθνχ πξντφληνο ηεο πξφζβαζεο
ηχπνπ Γ ην νπνίν ζα θαιείηαη ΑΡΤDSLAM (βι.θαησηέξσ).
ΣΤΠΟ Α

ΣΤΠΟ Α

ΣΤΠΟ Β
BRAS

TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSL Router

SD

OLO

15
TALK / DATA
TALK

RS CS TR RD TD CD

DSLAM

DSL Router

BRAS
ΔΠΙΠΔΓΟ
ΠΡΟΒΑΗ
ΑΝΑΛΤΗ
2006

ΑΡΤ

ΟΚΤΑ A ή (II)

Κεληξηθή
Πεξηθεξεηαθή
Σνπηθή

ΟΚΤΑ B
Σνπηθή

ΦΤΠ

ΑΡΤ BRAS

ΟΚΤΑ OLO

Κεληξηθή #1
Πεξηθεξεηαθή #2
Σνπηθή (BRAS) #15

ΟΚΤΑ ΦΤΠ
Κεληξηθή #1
Πεξηθεξεηαθή #2
Σνπηθή (BRAS) #15

ΑΝΑΛΤΗ
2009
ΦΤΠ
ΑΡΤ DSLAM

ΟΚΤΑ OLO

Σνπηθή (DSLAM) #1390

ΟΚΤΑ ΦΤΠ
Σνπηθή (DSLAM) #1390

ΦΤΠ

ρήκα 16 Σχπνη πξφζβαζεο

ΗΗ. Σχπνο Πξφζβαζεο Α –κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ
H EETT πξνηείλεη λα δηαηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα πξνζθέξεη πξφζβαζε
ηχπνπ Α, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα θπθιψκαηα κέρξη ην BRAS (ΑΡΤBRAS ) καδί κε ζπλαθείο
επθνιίεο ζε επίπεδν πέξα απφ ηνλ BRAS θαη κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ
παξφρνπ (πξντφληα επθνιηψλ ΟΚΤΑ).
Ο BRAS κπνξεί λα εθηειεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηχπνπο ζπγθέληξσζεο ηνπηθή,
πεξηθεξεηαθή, θεληξηθή.
III. Σχπνο πξφζβαζεο Γ – Πξφζβαζε ζην DSLAM ή ζε επίπεδν πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ
Μηα άιιε ππεξεζία πνπ δελ πξνζθέξεηαη κέρξη ηψξα ζηελ Διιάδα, αθνξά ηε ρνλδξηθή
παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ κφλν ηεο πξφζβαζεο κέρξη ην DSLAM. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ζα παξαιακβάλεη ηελ θίλεζε κεηά ην DSLAM (ην νπνίν δχλαηαη λα
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βξίζθεηαη εληφο Αζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ ΟΣΔ ή θαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ) θαη ζα
κπνξεί λα ηε κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα (απηφ-παξνρή) ή κέζσ πξντφλησλ ηνπ ΟΣΔ ή κέζσ
νπνηνπδήπνηε παξφρνπ πξνζθέξεη ηέηνηεο ππεξεζίεο. Απηφο ν ηχπνο πξφζβαζεο φρη κφλν
επηηξέπεη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ επθνιηψλ πνπ ήδε έρεη βάζεη
ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο παξερφκελεο πξφζβαζεο, αιιά ηνπ παξέρεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα
λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαοζε επίπεδν DSLAM θαη αλσηέξσ.
Ζ ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη επίζεο λα ππνρξεσζεί λα παξέρεη ζηνπο
αληαγσληζηέο παξφρνπο πξφζβαζε ηχπνπ Γ. πνπ ε πξφζβαζε ζε επίπεδν DSLAM δελ είλαη
ηερληθά εθηθηή, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην επφκελν πιεζηέζηεξν απφ ηελ
πιεπξά ηνπ δηθηχνπ (θφκβνο πνιππιεμίαο) ζεκείν ζην ιηαληθφ πειάηε. Σν βαζηθφ πξντφλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξφζβαζεο ζα νλνκάδεηαη εθεμήο ΑΡΤDSLAM θαη απνηειεί έλα θαλάιη
αζχκκεηξνπ ξπζκνχ απφ ην ρψξν ηνπ πειάηε κέρξη ην ζηνηρείν ζπγθέληξσζεο DSLAM.
Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ παξφρσλ λα αηηεζνχλ ηνπο
ηχπνπο πξφζβαζεο πνπ επηζπκνχλ ή ζπλδπαζκνχο απηψλ.
Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε πξφζβαζε ηχπνπ Γ ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη
ηαπηφζεκε κε ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζηελ πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο
ζπλεγθαηάζηαζεο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε κελ πεξίπησζε ηεο πξφζβαζεο
ηχπνπ Γ ην DSLAM είλαη ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ θαη ιεηηνπξγείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ζηελ δε εηθνληθή
ζπλεγθαηάζηαζε ην DSLAM είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ θαη ιεηηνπξγείηαη
απφ ηνλ ΟΣΔ. Τπάξρεη δειαδή ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν θφζηνπο. Με βάζε απηή ηε
δηαπίζησζε, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην DSLAM λα
επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη
ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο ηεο ππνρξέσζεο αθελφο κελ ζπλάδεη κε ηε ινγηθή ηεο
πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, αθεηέξνπ δε επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα
πξνζθέξνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο ζε φια ηα ζεκεία πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ.
IV. πλαθείο επθνιίεο: Πξντφληα ΟΚΤΑ
O ΟΣΔ νθείιεη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηα πξντφληα ηχπνπ ΟΚΤΑ, εκπινπηίδνληάο
ηα θαηάιιεια ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή πξφζβαζεο ηχπνπ Α, Β θαη Γ.
πγθεθξηκέλα, φια ηα πξντφληα ΟΚΤΑ παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ είηε ζην ρψξν ηνπ
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ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ (ΟΚΤΑOLO), είηε ζε θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ
(ΟΚΤΑΦΤΠ)110..
ηελ ΟΚΤΑΦΤΠ ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξαδίδεη ζε θξεάηην έμσ απφ ην δηθφ ηνπ θηίξην
ζηνλ ζπλδεφκελν ελαιιαθηηθφ έλα θχθισκα (ή θαη πεξηζζφηεξα) πνπ κεηαθέξεη (-νπλ)
πνιιαπιέο δηφδνπο (sessions) θίλεζεο δηαδηθηχνπ πνπ ε θαζεκηά αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηειηθφ
ρξήζηε DSL. Σν θχθισκα είλαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζπκπεξηιακβάλεη νξηζκέλεο επθνιίεο
(facilities) ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ζην θηίξην παξφρνπ. Ο
ελαιιαθηηθφο πάξνρνο γηα λα παξαιάβεη απηή ηελ θίλεζε Γηαδηθηχνπ νθείιεη λα ζπλδέζεη
νπηηθή ίλα ζην θξεάηην έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ.
ηελ ΟΚΤΑOLO ν ΟΣΔ παξαδίδεη ηελ θίλεζε ζην ρψξν ηνπ ελαιιαθηηθνχ (OLO) κε
ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν πξφζβαζεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηε βαζκφ ζπγθέληξσζεο πνπ
επηηπγράλεηαη, ηα πξντφληα ΟΚΤΑ αλακέλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηηο παξαθάησ παξαιιαγέο:
Πξφζβαζε Γ: δηαθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM θαη ΟΚΤΑOLODSLAM.Σν

ηνπηθφ θχθισκα ΟΚΤΑ ζπγθεληξψλεη ηελ θίλεζε απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο ελφο κφλν

DSLAM ζε έλα θχθισκα θαη είηε ηελ παξαδίδεη ζε θξεάηην είηε ζηνπο ρψξνπο ηνπ παξφρνπ.
Πξφζβαζε Β: δηαθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS θαη ΟΚΤΑOLOBRAS.

κσο επεηδή νη BRAS ελδερνκέλσο λα εθηεινχλ είηε ηνπηθή είηε πεξηθεξεηαθή είηε

θεληξηθή ζπγθέληξσζε νη αλσηέξσ επθνιίεο ππνδηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε ΟΚΤΑΦΤΠ-BRASΣΟΠ,

ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ, ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ, ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΔΘΝ, ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΠΔΡ,

ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΣΟΠ.

Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ απφ ηνλ ΟΣΔ 2 πεξηθέξεηεο νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα, έηζη ψζηε έλαο πάξνρνο κε 2 θπθιψκαηα πεξηθεξεηαθήο ΟΚΤΑ λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζία ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
Ζ θεληξηθή ζπγθέληξσζε αλαθέξεηηα ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο BRAS ζπγθεληξψλεη ηελ
θίλεζε απφ φια ηα BBRASs ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Έλαο πάξνρνο κε 1 θχθισκα εζληθήο
ΟΚΤΑ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζία ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.
110 ε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο ε ΟΚΤΑOLO κπνξεί λα ππνηεζεί σο αληίζηνηρε ηεο πιήξνπο δεχμεο (ζε άιιεο αγνξέοπξνηφληα) ελψ ε ΟΚΤΑΦΤΠ σο αληίζηνηρε ηεο εκη-δεχμεο δεχμεο (ζε άιιεο αγνξέο-πξνηφληα)

214

Δίλαη ζαθέο φηη γηα ιφγνπο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ν ΟΣΔ δελ πξέπεη λα επηβάιιεη
δηαθνξεηηθή ηερληθή ζρεδίαζε, πινπνίεζε, θηινζνθία κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηξηψλ μερσξηζηψλ ππεξεζηψλ ηχπνπ Α, Β, Γ.
Με βάζε απηή ηελ αξρή ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα αλαιάβεη νξηζκέλεο
ππνρξεψζεηο αθφκα:
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ πθή, ηερλνινγία, ηερληθή πινπνίεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ρνλδξηθψλ πξντφλησλ (ΑΡΤ, ΟΚΤΑ) ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ ΥΔΠ
αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θιπ αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη πάληα ε πξφζβαζε ηχπνπ
Α, Β, Γ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη φινπο ηνπο ηχπνπο ΥΔΠ. ηελ
πεξίπησζε αιιαγψλ ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ πεξί ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα πεξί πξνζθνξάο Αλαθνξάο, δεκνζηνπνίεζεο άιισλ πιεξνθνξηψλ πξφηεξεο
εηδνπνίεζεο, δεκνζηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, θνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔΣΣ
δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ.
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζάγεη λέα πξντφληα πξφζβαζεο ζε επίπεδα
δηαθνξεηηθά απφ ηα αλσηέξσ νξηδφκελα (ηχπνπ Α, Β, Γ) θαζψο θαη άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο.
Γηα απηά ηα πξντφληα δηαηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο κε δηάθξηζεο, δηαθάλεηαο, θιπ. Γηαηεξεί
επίζεο ηελ ππνρξέσζε νξηζκέλα απφ ηα πξντφληα απηά (αλάινγα ηελ πεξίπησζε)
θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, πξφθιεζεο θφζηνπο θιπ. αξρέο
θνζηνιφγεζεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κεζνδνινγία αξρψλ θνζηνιφγεζεο φπσο απηέο
εθαξκφδνληαη ζηνλ εηήζην θνζηνινγηθφ έιεγρν. κσο γηα απηά ηα πξντφληα λα δελ ζα έρεη ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ.
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα παξέρεη ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ φια ηα επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ.
Δπίζεο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή γεληθήο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα ηθαλνπνηεί φια ηα
εχινγα αηηήκαηα γηα πεξαηηέξσ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε.
V. Πξφζβαζε ζε άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο, φπσο ε ζπλεγθαηάζηαζε
Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα επηβιεζεί ε πξφζβαζε ζε επηπιένλ επθνιίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ο Νφκνο (άξζξν 2 πεξίπησζε ιζη) θαη ε Οδεγία Πιαίζην νξίδεη ηηο
„ζπλαθείο επθνιίεο‟ σο „ηηο επθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή/
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θαη ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ή/ θαη ππνζηεξίδνπλ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη/ ή ππεξεζίαο‟. πγθεθξηκέλα ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ζπλδεζεί θαηάιιεια ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο
ελφο λένπ παξφρνπ, απαηηείηαη θαη ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζπλεγθαηάζηαζεο (ππφ ηε κνξθή
παξνρήο θπζηθνχ ρψξνπ θαη ηερληθψλ επθνιηψλ) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3, πεξίπησζε
ζη. ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ζη) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε). Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ
πξνηείλεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ παξνρήο ζπλεγθαηάζηαζεο. Ζ ππνρξέσζε
παξνρήο ζπλεγθαηάζηαζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο
ηε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, ηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε ή θαη ηελ εηθνληθή
ζπλεγθαηάζηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή θάζε δπλαηφηεηαο ζπλεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα
δεκνζηεχεηαη σο ηκήκα ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, παξ. 1 ηνπ
Νφκνπ θαη ην Άξζξν 9(2) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε.
Δπηπιένλ ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί εχινγα αηηήκαηα
πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα πξντφληα Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε
άιια ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ,
ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3, πεξίπησζε ε ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ε)
ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ πξέπεη – ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο - λα ρνξεγεί ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηερληθέο δηεπαθέο,
πξσηφθνιια ή άιιεο βαζηθέο ηερλνινγίεο. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3,
πεξίπησζε ε. ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (ε) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ν ΟΣΔ πξέπεη λα
ππνρξεσζεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ.3 πεξίπησζε β ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) (β)
ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη επίζεο λα ππνρξεσζεί ν ΟΣΔ λα
δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε θαη λα ηθαλνπνηεί φια ηα εχινγα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ
αλαθνξηθά κε επηπξφζζεηεο επθνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε. Δπηπιένλ
ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα κελ αλαθαιεί ηελ ήδε ρνξεγεζείζα
πξφζβαζε ζε επθνιίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ.3 πεξίπησζε γ ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1)
(γ) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε).
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ηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνρξεσζεί λα
ηθαλνπνηεί αηηήκαηα γηα κεηάβαζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ (νη δηαδηθαζίεο θαη ην
θφζηνο ηεο κεηάβαζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζρεηηθή Πξνζθνξά Αλαθνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο):
Μεηαμχ επηπέδσλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ηχπνη πξφζβαζεο Α, Β, Γ φπσο
αλαθέξνληαη αλσηέξσ), θαη
Μεηαμχ

ρνλδξηθήο

επξπδσληθήο

πξφζβαζεο

θαη

πιήξσο

αδεζκνπνίεηεο

πξφζβαζεο/κεξηδφκελεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν.
Σέινο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 12 (1) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε), ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη σο άλσ ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε φξνπο
ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (Service Level Agreements (SLAs)) θαη κάιηζηα γηα φια ηα
πξντφληα, θαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο φπσο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ε πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLA), ε
ΔΔΣΣ είλαη ηεο άπνςεο φηη ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο
θαη φξνη αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεξψλ (γηα λα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ
ζπκκφξθσζε ησλ κεξψλ κε απηά). Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ
ππνρξέσζε παξνρήο απφ ηνλ ΟΣΔ ελφο Βαζηθνχ Δπηπέδνπ πκθσληψλ Τπεξεζηψλ –(Βαζηθφ
SLA). 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 ΥΔΠ πνπ ζα δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί κεηαμχ άιισλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Βαζηθνχ SLA, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα
επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (Performance
Indicators) ζε ηξηκεληαία βάζε θαη αλά πεξίπησζε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ
(βιέπε επίζεο θαη θαησηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε δηαθάλεηαο).
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε λα
δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε φια ηα εχινγα αηηήκαηα αλαθνξηθά κε SLAs “πέξαλ ηνπ
Βαζηθνχ” (Advanced SLAs). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ ζα πξνβεί ζε δηάινγν κε ηνλ ΟΣΔ
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην εχξνο θαη ηηο ξήηξεο ησλ ελ ιφγσ SLAs.
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3.5.6.2

Τπνρξέσζε Με Γηαθξηηηθήο Μεηαρείξηζεο
Ζ ππνρξέσζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ ηηκνινγηαθή

θαη ηερληθή. ζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε ηηκνινγηαθφ
επίπεδν, ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα απνηξέςεη πξαθηηθέο ηεο ΟΣΔ ΑΔ φζνλ αθνξά ηελ
δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο ψζηε λα ηηκνινγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ίδηα
ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ηεο, ή λα κελ πξαγκαηνπνηεί ακεξφιεπηε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κεηαμχ
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ην ιηαληθφ ηεο άθξν θαη απφ ηξίηνπο
κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο. Ζ ΔΔΣΣ δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ απνθπγή
πξαθηηθψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ κε ηηο νπνίεο νη πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ηεο λα δηακνξθψλνληαη κε
ηξφπν ψζηε λα νη ίδηεο ππεξεζίεο λα δίδνληαη κε πιένλ ζπκθέξνληεο φξνπο / πξνυπνζέζεηο ζην
ιηαληθφ ηεο άθξν.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί (ε επηβιεζείζα θαηά ηνλ πξψην γχξν
αλάιπζεο) ζηελ ΟΣΔ ΑΔ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο
πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη λα παξέρεη
ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο (ηδίσο ηηκνινγηαθνχο θαη ηερληθνχο) θαη ηεο ηδίαο
πνηφηεηαο, κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ). Δπηπξνζζέησο, είλαη
απαξαίηεην νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη
(κε νπνηνδήπνηε ηξφπν) απφ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ δέζκεπζε ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε
ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΣΔ.
Ζ δηαηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο θξίλεηαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή, δεδνκέλνπ φηη,
ηπρφλ κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ηξίησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζνδχλακεο
θαηαζηάζεηο, ή θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ, ζα είρε σο ζπλέπεηα λα
απνδπλακσζεί ε αληαγσληζηηθή δπλακηθή ζηελ αγνξά ιηαληθήο. Ζ ΟΣΔ ΑΔ είλαη έλαο θάζεηα
νινθιεξσκέλνο πάξνρνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αλάληε θαη θαηάληε επίπεδν ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (κεηά ηελ πξφζθαηε
απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ OTEnet), δειαδή πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο
θαη ιηαληθήο. Γειαδή, σο θάζεηα νινθιεξσκέλνο πάξνρνο ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα ζηνηρεία
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δηθηχνπ γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ιηαληθήο θαη ηαπηφρξνλα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο ηνπο.
Διιείςεη ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ε ΟΣΔ ΑΔ ζα κπνξνχζε λα έρεη θίλεηξν λα
πξνζθέξεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο ηερληθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο
απφ απηέο πνπ πξνζθέξεη ζην ιηαληθφ ηεο άθξν ή ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ή λα δηαθξίλεη κεηαμχ
απηψλ. Κπξίσο, απφ ηηκνινγηαθήο απφςεσο, ε ΟΣΔ ΑΔ ζα είρε θίλεηξν λα ελζαξξχλεη ηηο
πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ησλ νπνίσλ ειέγρεη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αιπζίδαο αμηψλ ηνπο (chain
value), φπσο ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ΥΔΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο ηεο ΑΠΣΒ.
Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο / ζπκπεξηθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ηερλεηφ πεξηνξηζκφ
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο, ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ ηνπ
νκίινπ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζηηο ίδηεο αγνξέο. Δπνκέλσο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξαθηηθή ηέηνηαο κνξθήο
ζα ήηαλ έληνλα επηδήκηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ ιηαληθήο.
Πεξαηηέξσ, ζε ηερληθφ επίπεδν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πάξνρν κε
ΗΑ ππνρξέσζε πξφζβαζεο, θαη ηδίσο φηαλ έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη
θνζηνιφγεζεο, ν ελ ιφγσ πάξνρνο δχλαηαη λα έρεη απμεκέλα θίλεηξα λα πξνβαίλεη ζε
δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο κε ηηκνινγηαθέο παξακέηξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί
φηη κηα ηζρπξή ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο) είλαη ην
κφλν ξπζκηζηηθφ κέηξν ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επζέσο ηα σο άλσ πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ΟΣΔ δελ θάλεη δηαθξίζεηο πξνο φθεινο
ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
κε απηφλ επηρεηξήζεσλ).
Ζ ΔΔΣΣ θξίλεη επίζεο φηη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ
ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ.
Μεηαμχ άιισλ (θαη κε πεξηνξηζηηθά) π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή
εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best effort (π.ρ. managed VOIP πάλσ απφ
DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά
κέηξα. Σα κέηξα απηά πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε πεξί
πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ, απηήο ηεο ππνρξέσζεο πεξί κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο, αιιά θαη επνκέλεο ππνρξέσζεο πεξί δηαθάλεηαο.
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Ζ ππνρξέσζε κε δηάθξηζεο θαιχπηεη θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ. Σν ιηαληθφ
άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνλνκηαθή
πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο θαη ν ΟΣΔ νθείιεη λα παξέρεη
πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε απηέο πνπ παξέρεη θαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν.
3.5.6.3

Τπνρξέσζε Γηαθάλεηαο
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο

κεηαρείξηζεο (βι. αλσηέξσ) είλαη αλαινγηθφ θαη αηηηνινγεκέλν λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε
ππνρξέσζε ηεο δηαθάλεηαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ε νπνία ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ θαη ζα απνηειεί ηελ
βάζε γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ηελ παξνρή ΥΔΠ. Ζ σο άλσ ππνρξέσζε δηαζθαιίδεη φηη
νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο,
ζηηο νπνίεο δελ ζα είραλ εάλ δελ ππήξρε ε ππνρξέσζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. Απηφ
δηεπθνιχλεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο,
κε απηφ ηνλ ηξφπν έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο, θαζφηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί εάλ πθίζηαηαη
ηέηνηα ζπκκφξθσζε δελ ζα ήηαλ άιισο δηαζέζηκεο. πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δηα ηεο
ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο ηεο δηαθάλεηαο αληηκεησπίδεηαη επζέσο ε θχζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ
πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ θαη φηη ζα πξέπεη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ.
Σν άξζξν 43 ηνπ Νφκνπ εξκελεπφκελν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε πξνβιέπεη φηη ε ΔΡΑ δχλαηαη λα ππνρξεψλεη έλαλ πάξνρν κε ΗΑ, λα δεκνζηεχεη
Πξνζθνξά Αλαθνξάο ε νπνία ζα είλαη επαξθψο αλαιπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη
νη επηρεηξήζεηο δελ ζα εμαλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο νη νπνίεο δελ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηηο αηηνχκελεο ππεξεζίεο. Ζ ελ ιφγσ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνηφλησλ/ππεξεζηψλ/ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη κηα πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ.
Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ε ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ λα δεκνζηεχεη πξνζθνξά
αλαθνξάο γηα ηελ ΥΔΠ. Σν Παξάξηεκα 5 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα κε ηα θαη‟
ειάρηζηνλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζρεηηθή Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ
ΟΣΔ.
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Γεδνκέλνπ φηη ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα αλαζεσξείηαη ε Πξνζθνξά
Αλαθνξάο Πξφζβαζεο ΥΔΠ θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΔΣΣ ή λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
αλαζεψξεζήο ηεο θαηφπηλ ζεκειησκέλνπ αηηήκαηνο είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ αδεηνδνηεκέλνπ παξφρνπ. Δηδηθφηεξα:
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία ζα
εθδνζεί θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο απφ ηελ ΔΔ ηνπ παξφληνο πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Μέηξσλ γηα
ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ
ε σο άλσ Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο είλαη αηηηνινγεκέλεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο φπνηεο ζρεηηθέο
εμειίμεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα πξνγελέζηεξεο
εθαξκνγήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εληφο εχινγεο πεξηφδνπ, εάλ νη πξνηεηλφκελεο
αιιαγέο είλαη θαηάιιειεο θαη αηηηνινγεκέλεο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη αιιαγέο ζηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο φπνπ θξίλεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο
είλαη αηηηνινγεκέλεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα γηα αλαζεψξεζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
ππνβάιιεηαη απφ θάπνηνλ άιιν πάξνρν (πέξαλ ηνπ ΟΣΔ), ε ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
φπνηεο ζρεηηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα
πξνγελέζηεξεο εθαξκνγήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζα εμεηάζεη εάλ ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο
ρξήδεη αλαζεψξεζεο. Δάλ ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη θαηαθαηηθή, ε ΔΔΣΣ ζα θαιέζεη ηνλ
ΟΣΔ λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο, εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επηβάιεη
αιιαγέο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο φπνπ θξίλεη φηη
ηέηνηεο αιιαγέο είλαη αηηηνινγεκέλεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ε ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ
(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην), δχλαηαη λα δηεμάγεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε παξέρνληαο ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο
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πξνηεηλφκελεο

ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο

ηεο

Πξνζθνξάο

Αλαθνξάο

Υνλδξηθήο

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο.
Σν Άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε), πξνβιέπεη
επίζεο φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ππνρξεψζεη έλα πάξνρν κε ΗΑ, λα πξνβαίλεη ζε
δεκνζηνπνίεζε

νξηζκέλσλ

πιεξνθνξηψλ,

φπσο

ινγηζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ,

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ δηθηχνπ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνζθνξάο θαη ρξήζεο,
θαη ηηκψλ. Σν Άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ (Άξζξν 9 (3) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε),
αλαθέξεη φηη ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα νξίδεη ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
δεκνζηνπνηνχληαη, ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζήο ηνπο, θαη φηη ε
ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δεηά επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ πεξηζηαηηθά
ζηελ αγνξά ππνδεηθλχνπλ φηη ε ππάξρνπζα ππνρξέσζε (δεκνζηνπνίεζεο) δελ είλαη επαξθήο.
ε απηά ηα πιαίζηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ε ππνρξέσζε λα
παξέρεη άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ θάζε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ
αηηήκαηφο ηεο, θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΔΔΣΣ.
Πέξαλ ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, ν ΟΣΔ πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αλαιπηηθή
αλαθνξά ζρεηηθά κε φινπο ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (performance indicators) ζε
ηξηκεληαία βάζε θαη αλά πεξίπησζε, φπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα
δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζε νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα/βάζε δεδνκέλσλ, ζην νπνίν νθείιεη λα εμαζθαιίζεη δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζηελ ΔΔΣΣ. Σν ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ή/θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο (Key Performance
Indicators (KPI)), πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα κπνξεί λα εμάγεη πιεξνθνξίεο, αλαθνξέο θιπ. κε
δηθή ηεο πξσηνβνπιία. Ο ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα / βάζε δεδνκέλσλ ζηνπο άιινπο παξφρνπο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε
ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο/δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ΟΣΔ. Σέινο, θαηφπηλ ιήςεο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
απφ ηελ ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ
ηφπν νξηζκέλνπο ή θαη φινπο ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κε θαηάιιειε κνξθή, ψζηε λα
δηαζθαιίδεη ηελ αξρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
θξίζηκσλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ (ιρ. κέζεο ή ζπλνιηθέο ηηκέο, ή αλαιπηηθά ηηο ηηκέο ησλ
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δεηθηψλ ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην φλνκα ηνπ παξφρνπ). Σν σο άλσ κέηξν ζα επηηξέςεη ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ ηνλ ΟΣΔ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη
δείθηεο απνδνηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ.
Δπηπιένλ ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο
δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ) ε νπνία
εχινγα δεηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα ηεο επηηξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθή
επνπηεία, θαζψο θαη λα πξνιακβάλεη ηελ φπνηα ηπρφλ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε απφ ηνλ ΟΣΔ. Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά) ηα θάησζη ζηνηρεία:
(5)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ ΑΡΤ:
Αξηζκφο αηηεκάησλ αλά πάξνρν θαη αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ιφγν απφξξηςεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ εληφο πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Μέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλά πάξνρν
Αξηζκφο ελεξγψλ ζπλδέζεσλ DSL αλά ηνπηθφ θέληξν
Μέζν ρξφλν παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο πξνο ιηαληθνχο ρξήζηεο

(6)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ OΚΤΑ:
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ παξαιήθζεθαλ αλά πάξνρν, αλά ζεκείν δηαζχλδεζεο θαη
αλά είδνο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ιφγν απφξξηςεο
Αξηζκφο αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ εληφο πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Μέζνο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο αλά πάξνρν

(7)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε βιάβεο θαη επηζθεπέο:
Αξηζκφο λέσλ παξνρψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ πνπ αλαθέξζεθαλ σο πξνβιεκαηηθέο αλά
ηχπν πξφζβαζεο
Μέζνο φξνο ρξφλνπ επηδηφξζσζεο βιαβψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ αλά πάξνρν
Αξηζκφο βιαβψλ ΑΡΤ/ΟΚΤΑ πνπ επηιχζεθαλ εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ
ρξνληθνχ πιαηζίνπ ( βαζηθφ SLA)

(8)

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηε πλεγθαηάζηαζε (εθφζνλ ππάξρεη):
Μέζνο ρξφλνο κειέηεο θαη πινπνίεζεο αλά πεξίπησζε θαη αλά πάξνρν
Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ν πάξνρνο κε ΗΑ, ε νπνία ηζνδπλακεί κε δεζπφδνπζα ζέζε,

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρνλδξηθή αγνξά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ηζρχ ηνπ απηή
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ζηηο θαηάληε αγνξέο, κέζσ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ, φπσο (α) ε παξνρή δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο
ππεξεζίαο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρνλδξηθνχο πειάηεο ηνπ ή π.ρ. (β) ε παξνρή δηαθνξεηηθήο
πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζηνπο ρνλδξηθνχο ηνπ πειάηεο απφ εθείλε πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ
ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγε θαη αλαινγηθή ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο
δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of Service,
QOS), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ επηβιεζείζα ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη λα δεκνζηεχεη σο κέξνο ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο:
χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ
πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο (ΑΡΤ) κε πνηφηεηα besteffort .
ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα
νπνία

πινπνηνχληαη

κε

ηερληθά

ραξαθηεξηζηηθά,

ζρεδίαζε

θαη

πινπνίεζε

ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best effort) π.ρ. managed
VOIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL θιπ.): χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο
ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε
ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηφηεηα αλψηεξε απφ best-effort .
Παξάιιεια, ζην πιαίζην ππνρξέσζεο δεκνζηφηεηαο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νθείιεη λα
επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε πξφηεξεο εηδνπνίεζεο αιιαγψλ ζε φξνπο, ζπλζήθεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θιπ. εμειίμεηο. Ζ πξφηεξε εηδνπνίεζε ζα θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ελαιιαθηηθνχο θαη ηελ ΔΔΣΣ θαη νθείιεη λα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εχινγα θαη
επαξθψο λσξίηεξα απφ ηε ζρεδηαδφκελε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Ο ιφγνο πνπ
επηβάιιεηαη απηή ε ππνρξέσζε είλαη: (α) δηαθάλεηα θπξίσο σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα αληηαληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηε κεξηά ηνπ θπξηάξρνπ θαη (β) ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ
ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ (δει. ησλ ελαιιαθηηθψλ) θαηά πφζνλ κία πξνηεηλφκελε αιιαγή απφ ηνλ
ΟΣΔ, ηπρφλ επεξεάδεη ηα δηθά ηνπο πξντφληα.
Δηδηθά ην δεχηεξν είλαη ζεκαληηθφ απφ ηελ άπνςε φηη νη ελαιιαθηηθνί ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο επαξθή ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο, ρσξίο δηαηαξαρέο ζηελ αγνξά θαη
ηπρφλ ππνλφκεπζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηή ε εηδνπνίεζε νθείιεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία
πιεξνθνξίαο:
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Παξψλ φξνο, παξνχζα ζπλζήθε, παξφλ ηέινο
Πξνηεηλφκελε αιιαγή θαη εκεξνκελία εθαξκνγήο
πζρεηηδφκελνη φξνη/άξζξα ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ
πξνηεηλφκελε αιιαγή
Πεξαηηέξσ ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη είλαη αλαινγηθφ θαη αηηηνινγεκέλν, λα δηαηεξεζεί ε
επηβιεζείζα –ζηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο- ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ
θάζε ζχκβαζε ΥΔΠ πνπ ππνγξάθεηαη κε παξφρνπο κε βάζε ηε δεκνζηεπκέλε Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ΥΔΠ, θαζψο θαη θάζε «πέξαλ ηνπ βαζηθνχ» (“advanced”) SLA πνπ ηπρφλ
πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, βάζεη εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.

3.5.6.4

Τπνρξέσζε Λνγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ
χκθσλα κε ην άξζξν 43, Παξ. γ ηνπ Ν 3431, ε Δ.Δ.Σ.Σ. 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 ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Δ.Δ.Σ.Σ κε απφθαζή ηεο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία,
ρσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν, πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ επηηξέπεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ ρνλδξηθήο θαη εζσηεξηθψλ ηηκψλ κεηαθνξάο (transfer pricing) ελφο
θάζεηα νινθιεξσκέλνπ παξφρνπ. πλεπψο, κέζσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ δίλνληαη ηα απαξαίηεηα ηερλννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε δηάθξηζεο θαη επηπιένλ λα δηεπθνιχλεηαη ν
εληνπηζκφο πηζαλψλ θαηαρξεζηηθψλ ζηαπξνεηδψλ επηρνξεγήζεσλ.
Ζ ππνδνκή ζην δίθηπν πξφζβαζεο ηεο νπνίαο θχξηνο είλαη ν ΟΣΔ, δίδεη ζε απηφλ κηα
πξνλνκηαθή δχλακε / παξνπζία ζην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ αγνξψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ εμαξηψληαη ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ πξφζβαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε απηήλ ηελ ππνδνκή, ε
ΟΣΔ ΑΔ ζα κπνξνχζε λα επηδηψμεη λα θάλεη θαηάρξεζε απηήο ηεο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα
εθηνπίζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο απφ ηηο αγνξέο ιηαληθήο κέζσ ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ ή
πξαθηηθψλ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» (scissors effect) )/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα
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ζπγρξφλσο λα πεξηνξίζεη ηελ άζθεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο.
Ζ θαζεηνπνηεκέλε δνκή ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ (βάζεη ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη
ηφζν ζηηο αλάληε αγνξέο ρνλδξηθήο ,φζν θαη ζηηο θαηάληε αγνξέο ππεξεζηψλ) κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, φπσο εθηέζεθε αλαιπηηθά αλσηέξσ. Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απηέο νη σο
άλσ πξαγκαηηθέο ή πηζαλέο ζηξεβιψζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ηεο επηβνιήο
ππνρξέσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ.
Δπνκέλσο, έρνληαο ππφςε ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο ΟΣΔ ΑΔ (ηδίσο κεηά ηελ
πξφζθαηε απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο OTEnet), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεσο ηεο
ππνδνκήο ηεο ΑΠΣΒ θαη ηελ δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο,
ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη αλαινγηθή θαη απνηειεί
ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο απφ ηελ ΔΔΣΣ
πξαθηηθψλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηνλ ΟΣΔ κεηαμχ ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ θαη ησλ
άιισλ παξφρσλ, ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ ή / θαη πξαθηηθψλ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» (scissors
effect) )/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ή απνηέιεζκα ηελ ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, επηηεινχληαη θαη νη ζηφρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ην ζην άξζξν 43,
Παξ. γ ηνπ Ν 3431.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ παξνχζα αλάιπζε
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πηζαλψλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ αθνξνχλ νπηηθέο ίλεο.
Ζ κεζνδνινγία ηεο εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ

θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 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».
Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
αλσηέξσ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ πεξίνδν ηεο
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο.
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3.5.6.5

Τπνρξέσζε Διέγρνπ Σηκώλ θαη Κνζηνιόγεζεο
Με βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Δλφηεηα ηεο Γνκήο ηεο

Αγνξάο, εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξνχζεο
αλαιχζεσο ππάξρνπλ 2.205 θαηαλεκεηέο εθ ησλ νπνίσλ 1.390 (1.260 βξίζθνληαη εθηφο ηεο
Αηηηθήο) έρνπλ εμνπιηζηεί απφ ηελ ΟΣΔ ΑΔ κε DSLAM. Γπλαηφηεηα παξνρήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣΒ ππάξρεη ζε 152 αζηηθά θέληξα πνπ θαιχπηνπλ ην 65% ηνπ
πιεζπζκνχ. πλεπψο, κε εμαίξεζε ηα 152 αζηηθά θέληξα, ζηα ππφινηπα θέληξα, ε βαζηθή
πξνζθνξά παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο είλαη ε πξνζθνξά
Υνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηεο ΟΣΔ ΑΔ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλάγεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιηζηνχλ νη ηηκνινγηαθέο ζπλζήθεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα παξέρεηαη ε ρνλδξηθή
επξπδσληθή πξφζβαζε ψζηε λα ππάξρεη εγγχεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ
ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Δπηθξάηεηαο.
ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ε αγνξά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βξηζθφηαλ ζε
ζηάδην αλάπηπμεο κε πνιχ ρακεινχο φγθνπο ζε ιηαληθφ επίπεδν θαη αθφκα ρακειφηεξνπο ζηελ
αγνξά ρνλδξηθήο, ελψ παξάιιεια, ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απφ ηελ ΟΣΔ ΑΔ βξηζθφηαλ ζε
ζηάδην αλάπηπμεο. Γηα ηνπο δχν ιφγνπο απηνχο, ε ΔΔΣΣ πξφηεηλε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
ειέγρνπ ηηκψλ ΥΔΠ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο Retail Minus (ρξεζηκνπνηψληαο κεζνδνινγία
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF) πεληαεηνχο νξίδνληα ελφο εχινγα απνδνηηθνχ
παξφρνπ), ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο ηνπ ΟΣΔ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο, λα κπνξέζνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα ηθαλή πειαηεηαθή βάζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζε ηθαλφ ρξνληθφ νξίδνληα ηελ αλαγθαία κάδα πειαηψλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη
λα επελδχζνπλ ζε ηδηφθηεηεο ππνδνκέο. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη επαξθέο θίλεηξν
ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ε ΔΔΣΣ ζεψξεζε, θαηά
ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο, φηη κέζσ ηεο επηβιεζείζαο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ,
επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε εχινγε απφδνζε επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, κε
ζπλεθηίκεζε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ.
ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη , κεηαμχ άιισλ,
απφ ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ γξακκψλ ΑΡΤ, ε αγνξά ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο βξίζθεηαη πιένλ ζε ζηάδην σξίκαλζεο, ελψ ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ έρεη ήδε
πινπνηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηε πθηζηάκελε ηερλνινγία. Με βάζε
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ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ αλαπηπρζεί ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε 152
αζηηθά θέληξα ελψ ζε πεξίπνπ 1240 αζηηθά θέληξα δελ ππάξρεη ζήκεξα δπλαηφηεηα
επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη απαηηείηαη ε
κεηάβαζε απφ ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε Retail Minus ζε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο
γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:
Με ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, κεηαθέξεηαη ε έκθαζε απφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ επηπέδνπ (πεξηζσξίνπ) κεηαμχ ηηκψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο
ππεξεζίαο (relative level of retail and wholesale prices) θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε
ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ πξνζδηνξίδνληαο ζε απφιπην επίπεδν ην ρνλδξηθφ θφζηνο ηεο
ππεξεζίαο (absolute level of wholesale costs). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη
επηηπγράλεηαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δειαδή, κέζσ ησλ ηηκψλ, λα
δηακνξθσζνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ψζηε λα επηηξέπεηαη ηαπηφρξνλα, ε δηαζθάιηζε
ηεο ηζφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο,
πειάηεο ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο
θαζψο θαη ε εγγχεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιεληθήο
Δπηθξαηείαο. Πξάγκαηη, ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ησλ
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο επηηξέπεη ζηνλ ηζηνξηθφ πάξνρν λα αλαθηήζεη
ηα θφζηε ηνπ σθειψληαο ζπγρξφλσο θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ
ηελ ίδηα θξίζηκε πειαηεηαθή κάδα θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο ηνπ ηζηνξηθνχ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο ελψ ηαπηφρξνλα δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ζε θάπνηα αζηηθά θέληξα λα επηιέμνπλ
δηαθνξεηηθή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζθνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ο απψηεξνο ζηφρνο απηήο
ηεο ππνρξέσζεο είλαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξφρσλ λα επηηξαπεί
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε ιηαληθφ επίπεδν λα έρεη πξφζβαζε ζε ρακειέο ηηκέο ζε θάζε
ζεκείν ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο.
Δπηπιένλ, κε ηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ θαη ηελ
απμεηηθή ηάζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα δεζκνπνηεκέλα πξντφληα, ε
κεζνδνινγία ηεο εμεχξεζεο ηνπ νξζνχ πεξηζσξίνπ κέζσ ηνπ κνληέινπ Πξνεμνθιεκέλσλ
Σακεηαθψλ Ρνψλ πεληαεηνχο νξίδνληα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε θαη δελ επλνεί ηελ
δηαθάλεηα θαη βεβαηφηεηα ζηελ αγνξά.
Ζ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ρνλδξηθψλ πξνζθνξψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο είλαη αλαινγηθή θαη ζπλεπήο κε ηα αλαθεξφκελα ζην Νφκν 3431 θαη ηδηαίηεξα ζηα
άξζξα 44, παξ 2 & 45 παξ 1 & 2. Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά επνκέλσο φηη δηθαηνινγείηαη λα επηβάιεη
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ζηελ ΟΣΔ ΑΔ ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ 1, ε
Δ.Δ.Σ.Σ. κπνξεί κε απφθαζή ηεο, λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο
θαη ειέγρνπ ηηκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θνζηνζηξέθεηαο, θαζψο θαη
ππνρξεψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ ηχπσλ
δηαζχλδεζεο ή / θαη πξφζβαζεο. Ζ απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επέλδπζε
ηνπ ελ ιφγσ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, επηηξέπεη ζηνλ θνξέα απηφλ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή
απφδνζεο επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο. Ζ
ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ ζα πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζα
ελζαξξχλεη ηνλ δηαξθή αληαγσληζκφ θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ
θαηαλαισηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα επηβιεζεί ζηελ ΟΣΔ ΑΔ, ε ππνρξέσζε λα
παξέρεη θνζηνζηξεθείο ηηκέο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο
Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ
(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηελ
ΟΣΔ ΑΔ λα παξέρεη ηηκέο γηα ηελ ππεξεζία επξπδσληθήο πξφζβαζεο ΑΡΤ (BRAS &
DSLAM) βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ, νη νπνίεο ηηκέο ζα εμάγνληαη απφ κνληέιν "topdown". Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο νη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ Σχπνπ
ΦΤΠ & OLO ζα εμάγνληαη απφ κνληέια bottom-up βάζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο θνζηνιφγεζεο θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/2605-2008 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». Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ νη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ηεο
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο,
κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο, νη θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ
παξφρνπ κε ΗΑ 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.
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Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ΥΔΠ πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ην
καθξνπξφζεζκν θφζηνο ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κε
εθείλα ηεο ΟΣΔ ΑΔ. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, νη ηηκέο δελ πξέπεη λα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά
βάζεη ηνπ θφζηνπο ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ αιιά λα ελζσκαηψλνληαη νη απνηειεζκαηηθέο
επηρεηξεζηαθέο επηινγέο θαη δπλακηθέο ηεο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ηελ ΟΣΔ
ΑΔ λα ηξνπνπνηήζεη ην πθηζηάκελν θνζηνινγηθφ ζχζηεκά ηεο κε κεηαγελέζηεξε
ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε γηα λα ελζσκαηψζεη απηέο ηηο αιιαγέο.
Γειαδή, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη ηηκέο ηεο ΥΔΠ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην
επίπεδν ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα έρνπλ εχινγν θέξδνο/
απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΣΒ ή λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ
λα επεθηείλνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο.
πλεπψο, ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζηηο ηηκέο ησλ
πξνζθνξψλ ηεο ΥΔΠ, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ λα απνθεχγεηαη ην
θαηλφκελν ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ ζηελ
αγνξά ηεο ΑΠΣΒ. θνπφο ηεο εμέηαζεο είλαη λα δηακνξθσζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο
νηθνλνκηθφο ρψξνο (economic space) κεηαμχ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ, επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηελ ζπλερή γεσγξαθηθή επέθηαζή ηεο ΑΠΣΒ. Οη ηηκέο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ
ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο κε ην θφζηνο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά, ηνπ
νπνίνπ ε ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζίδεηαη ζηελ Αδεζκνπνίεηε
Πξφζβαζε ζηνλ ΣΒ. Οη δαπάλεο απηέο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ βάζεη πξφηππνπ
ηερληθννηθνλνκηθνχ κνληέινπ θαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα δηακνξθσζεί κέζσ
δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ζρέζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ
ζπλαθψλ αγνξψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Με βάζε ηελ ππνρξέσζε
ηεο κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο, ε κε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο (non
replicability) ησλ πξνζθνξψλ ιηαληθήο ηεο ΟΣΔ ΑΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ ΔΔΣΣ λα αηηεζεί
ηελ ηαπηφρξνλε εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ. Δάλ απηή ε δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο (replicability) κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ
αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ δελ απνδεηθλχεηαη, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη ηδίσο θαη κε
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ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ (ex post) εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ:
λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο,
ή /θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηελ ΟΣΔ ΑΔ εθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο
ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο,
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα ηεο ΟΣΔ ΑΔ λα πξνζθχγεη ζε κνλνπσιηαθή
ηηκνιφγεζε, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν έιεγρνο ηηκψλ απνηειεί ην απαξαίηεην ειάρηζην κέζνλ γηα
λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ζπλερνχο αληαγσληζκνχ, ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ
γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΟΣΔ ΑΔ δελ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν
ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-052008, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα εμάγεη ηηκέο:
-

είηε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζχγθξηζεο ηηκψλ (benchmarking), (ιακβάλνληαο ηδίσο
ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο Κξαηψλ − Μειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 45, Παξ 6 ηνπ Νφκνπ
3431/2006)

-

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

3.5.7

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008, ε ΟΣΔ ΑΔ ππνρξενχηαη

λα εηζάγεη ζην θνζηνινγηθφ ηεο ζχζηεκα Top Down LRIC ηηο ππεξεζίεο ΑΡΤ (BRAS &
DSLAM) θαη λα δεκηνπξγήζεη κνληέια bottom up LRIC γηα ηηο ππεξεζίεο ΟΚΤΑ OLO &
ΦΤΠ, φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί ζηελ Δλφηεηα πεξί Τπνρξέσζεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο
εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ.
Γηα ηεο παξνχζαο πξνηείλεηαη λα επηβιεζεί ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ ππνρξέσζε λα εμάγεη
ηηκέο γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ζηνλ πξψην θνζηνινγηθφ έιεγρν κεηά ηελ έθδνζε ηεο
Απφθαζεο Αλάιπζεο ηεο Αγνξάο ΥΔΠ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο
Απφθαζεο ηνπ αλσηέξσ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ, πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ νη ηξέρνπζεο
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ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 389/051/2006,
437/001/1.6.2007, 448/206/21.8.2007.

3.5.8

Πεξίιεςε πξνηεηλόκελσλ ξπζκηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ

Τπνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ
Γηαηήξεζε πθηζηακέλνπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Α) κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο
παξφρνπ
Γηαηήξεζε πθηζηακέλνπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Β) κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο
BRAS ηνπ ΟΣΔ
Δηζαγσγή ηνπ λένπ ηχπνπ πξφζβαζεο (ηχπνο Γ) κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο DSLAM (ή
multiplexing node) ηνπ ΟΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ηχπσλ πξφζβαζεο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ εηδηθά
πξνηφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα:

ΑΡΤBRAS
ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΔΘΝ
ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΠΔΡ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΠΔΡ
ΟΚΤΑΦΤΠ-BRAS-ΣΟΠ
ΟΚΤΑOLO-BRAS-ΣΟΠ
ΑΡΤDSLAM
ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM
ΟΚΤΑOLO-DSLAM

Υαξαθηεξηζκφο
Πξνηφλ
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία
Πξνηφλ
πλαθήο επθνιία
πλαθήο επθνιία

Σχπνο πξφζβαζεο πνπ εμππεξεηείηαη
Α, Β
Β
Α
Β
Α
Β
Α
Γ
Γ
Γ

Σερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαη άιιεο θξίζηκεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ εηθνληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ, θαη
πζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ή, αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ππφ δίθαηνπο φξνπο ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
Ο ΟΣΔ λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε θαιή πίζηε θαη λα ηθαλνπνηεί φια ηα εχινγα αηηήκαηα
ησλ παξφρσλ αλαθνξηθά κε επηπξφζζεηα πξντφληα πξφζβαζεο, ζπλεγθαηάζηαζεο θαη
ζπλαθείο επθνιίεο.
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Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ πνπ
δηεπθξηλίζηεθαλ αλσηέξσ
Ο OTE ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε πκθσληψλ Δπηπέδνπ Τπεξεζίαο (SLAs)
αλαθνξηθά κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη επθνιίεο.
Τπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
Σερληθή θαη ηηκνινγηαθή
Ο OTE ζα εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη
πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ηδίαο πνηφηεηαο κε ηηο
παξερφκελεο γηα ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ή ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ.
Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη επαξθή πξντφληα ρνλδξηθήο ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ
ην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ OTE.
Με δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη σο πξνο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
Ο OTE ζα ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο θαη ζα δεκνζηεχεη θαηάιιειε
πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο OTE ζα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη πξφζβαζε (θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ηηο
ίδηεο πξνζθνξέο) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο OTE ζα δεκνζηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο πιεξνθνξίεο ινγηζηηθήο
θχζεσο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
παξνρήο θαη ρξήζεο θαζψο θαη ηηκέο.
Ο OTE ζα εμαθνινπζήζεη λα δεκνζηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά αλαθνξάο.
Ο ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ φιεο ηηο ζπκβάζεηο ΥΔΠ πνπ ζπλάπηεη κε
παξφρνπο ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ, θαζψο θαη ηηο «πέξαλ ηνπ
βαζηθνχ»

πκθσλίεο

Δπηπέδνπ

Τπεξεζηψλ

(“advanced”

SLAs)

πνπ

ηπρφλ

πξνζθέξνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ βάζεη εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.
Γεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (Key Performance Indicators
(KPI)
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Τπνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο
(Quality Of Service, QOS).
Τπνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ
Ο OTE ζα ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα φζα
πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζή ηεο ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008 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» (κε ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο κεηαγελέζηεξεο απφθαζεο).
Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη Κνζηνιφγεζεο
Ο ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε, ζα ππφθεηηαη ζηηο εμήο
ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο:
α. Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
θαη

ζπλαθείο

επθνιίεο

βάζεη

θνζηνζηξέθεηαο

κε

κεζνδνινγία

Μέζνπ

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ
(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)).
β. Σελ απνηξνπή ηπρφλ εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ πξαθηηθήο «ςαιηδίζκαηνο» ηεο
θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΠ
θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΠΣΒ..
γ. Σελ απνηξνπή ηεο κε δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο (non replicability) κεηαμχ ησλ
δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ
ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ΟΣΔ.

3.5.9

Δξσηήζεηο ηεο Γηαβνύιεπζεο ρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζηηο θάησζη εξσηήζεηο:
1. πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε / ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο
πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, φπσο αλαιχεηαη
ζην παξφλ θείκελν;
2. πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ΥΔΠ;
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3. πκθσλείηε κε ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθψλ επθνιηψλ
ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
4. Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο
πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ
επηπιένλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά µε ηηο
ηερληθέο δηεπαθέο, ηα πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήµαηα ινγηζµηθνχ; Δάλ λαη ηφηε
παξαθαινχµε φπσο παξάζρεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά µε ηέηνηα πξντφληα ΥΔΠ
θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.
5. πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην
DSLAM (ή ην επίπεδν ηνπ πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplexing node) πνπ
βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ πειάηε); Θεσξείηε ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ
ππνρξέσζεο αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
6. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;
7. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;
8. πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο
ΥΔΠ; Αλ φρη πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε φηη ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ή άιιεο κεηαβνιέο.
9. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ;
10. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή
θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε
ζρεηηθή αλάιπζε θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ΔΔΣΣ; Θεσξείηε φηη ε πξνηεηλφκελε
πξνζέγγηζε απνηειεί θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΥΔΠ;
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Παξάξηεκα 1 – Γισζζάξην Όξσλ111
ATM

Asynchronous Transfer Mode – έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην
νπνίν επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πςειή ηαρχηεηα.

Backhaul (ATM)

Υνλδξηθή ππεξεζία ζχλδεζεο ε νπνία παξέρεη ρσξεηηθφηεηα
αλάκεζα ζην δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ελφο παξφρνπ ζε ηνπηθφ θέληξν
θαη ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ.

BBRAS (ή BRAS)

Broadband Remote Access Server - ην BBRAS είλαη έλα ζεκείν
ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ.

DSL

Digital Subscriber Line - Ζ ηερλνινγία DSL επηηξέπεη ηε ρξήζε
ράιθηλνπ θαισδίνπ γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε πςειή ηαρχηεηα.
Ο Πνιππιέθηεο / Απνπνιππιέθηεο ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ.

DSLAM

Σν Internet Protocol είλαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηε
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν.

IP

Απνδεζκνπνίεζε ηνπ Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ηνπηθνί βξφρνη απνζπλδένληαη
ηνπηθνχ βξφρνπ
θπζηθά απφ ην δίθηπφ ηνπο θαη ζπλδένληαη ζην δίθηπν ελφο
αληαγσληζηή παξφρνπ. Απηφ επηηξέπεη ζε παξφρνπο εθηφο ηνπ
θπξίαξρνπ παξφρνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο.
ΑΡΤ

Αζχκκεηξνπ ΡΤζκνχ χλδεζε: Ζ ππεξεζία ΑΡΤ ηνπ ΟΣΔ
απεπζχλεηαη ζε Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο θαη παξέρεη
Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ
ADSL modem (ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε) κε ηνλ αληίζηνηρν
BRAS ηνπ δηθηχνπ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δηαδίθηπν.
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Οη ππεξεζίεο πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο bitstream (παξνρή
Πξφζβαζε (ΥΔΠ)
ππεξεζηψλ DSL απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν) ζπλίζηαληαη ζηελ
εγθαηάζηαζε κηαο ζχλδεζεο πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε (π.ρ. εγθαζηζηψληαο εμνπιηζκφ ADSL
θαη πξνγξακκαηίδνληαο ην δίθηπν ηνπηθήο πξφζβαζεο) ην νπνίν
δηαηίζεηαη ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
επηηξέςεη λα παξέρνπλ ιηαληθέο ππεξεζίεο πςειψλ ηαρπηήησλ
ζηνπο πειάηεο. Ο πάξνρνο bitstream δχλαηαη επίζεο λα παξέρεη
ππεξεζίεο κεηάδνζεο γηα κεηαθνξά ζε «πςειφηεξν» επίπεδν ζηελ
ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ, φπνπ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξεί λα
δηαζέηνπλ ήδε θάπνην ζεκείν παξνπζίαο (π.ρ. ζε επίπεδν θφκβνπ
111 Οη παξαθάησ επεμεγήζεηο απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην
θείκελν ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο, παξέρνληαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ
θαη δελ ζπληζηνχλ λνκηθνχο νξηζκνχο ησλ ζρεηηθψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ
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transit), επίζεο γλσζηέο σο ππεξεζίεο κεηάδνζεο 'backhaul'.
Μεξηδφκελε πξφζβαζε Ζ παξνρή ζε έλα δηθαηνχρν πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή
ζηνλ
αδεζκνπνίεην ππνβξφρν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ παξφρνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηε
ηνπηθφ βξφρν
ρξήζε ηεο δψλεο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηνπ ζπλεζηξακέλνπ
κεηαιιηθνχ δεχγνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσλή. Ο ηνπηθφο
βξφρνο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν
πάξνρν γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθήο ππεξεζίαο ζην θνηλφ.
ΟΚΤΑ
Οπηηθή Ίλα

Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή Τλδεζε ζην δίθηπν ADSL: Ζ ππεξεζία
ΟΚΤΑ δηαζπλδέεη ην θηίξην BRAS ηνπ ΟΣΔ κε ην ζεκείν
παξνπζίαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ.
Ζ πιαζηηθή ή γπάιηλε (silicon dioxide) ίλα (θαιψδην), ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε
ππέξπζξσλ ή νξαηνχ θσηφο σο κέζνπ κεηαθνξάο (ζπλήζσο laser).

Πιήξσο αδεζκνπνίεηε Ζ παξνρή ζε δηθαηνχρν πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή ζε
πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ ππνβξφρνπο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ
βξφρν
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θάζκαηνο
ζπρλφηεηαο ηνπ ζπλεζηξακκέλνπ κεηαιιηθνχ δεχγνπο.
ηαζεξή
Αζχξκαηε Ζ ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Πξφζβαζε (ΑΠ)
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.
πλεγθαηάζηαζε

Ζ παξνρή, απφ έλαλ πάξνρν Α ζε έλαλ πάξνρν Β, πξφζβαζεο ζε
πιηθή ππνδνκή (ηδίσο θπζηθφ ρψξν θαη θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο) ε
νπνία επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν Β λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ Α.

Σνπηθφο βξφρνο

Σνπηθφο βξφρνο ζεκαίλεη ην θπζηθφ ζπλεζηξακέλν δεχγνο
κεηαιιηθήο δεχμεο πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην βαζηθφ πιαίζην
δηαλνκήο (main distribution frame) ή αληίζηνηρε επθνιία ζην
ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν.
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Παξάξηεκα 2 Σηκνιόγηα ππεξεζηώλ ΑΡΤ θαη ΟΚΤΑ
1) Σηκνιφγηα πξντφλησλ ΑΡΤ
Ληαληθά πξντφληα πξφζβαζεο

Υνλδξηθά πξντφληα πξφζβαζεο (ΑΡΤ)

Σαρχηεηα

Σέιε

Μεληαίν

Σέιε

Μεληαίν πάγην

πξφζβαζεο (kbps)

Δλεξγνπνίεζεο

πάγην

Δλεξγνπνίεζεο

1024/256

34,99

11,85

27,789

9,411

2048/256

34,99

12,60

27,789

10,006

4096/256

34,99

13,80

27,789

10,959

8192/384

34,99

14,40

27,789

11,436

24576/1024

34,99

15,23

27,789

12,095

ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ

Πίλαθαο 23 Σηκνιφγηα πξντφλησλ ΑΡΤ
ηνπο Σειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο εθπηψζεηο επί ησλ κεληαίσλ ηειψλ, ζε εμακεληαία βάζε.
Σν χςνο ηεο έθπησζεο ζα ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ κεληαίσλ ηειψλ ησλ ηξηψλ
δηκεληαίσλ εμνθιεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εμακήλνπ (1ν θαη 2ν εμάκελν) γηα ηελ ππεξεζία
ΑΡΤ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

πλνιηθφο εμακεληαίνο ινγαξηαζκφο Μεληαίσλ Σειψλ
Κιίκαθα

Απφ

Μέρξη

Έθπησζε
ην ζπλνιηθφ εμακεληαίν
ινγαξηαζκφ
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1ε

100.001€

450.000€

4%

2ε

450.001€

900.000€

6%

3ε

900.001€

1.800.000€

8%

4ε

1.800.001€

4.000.000€

10%

5ε

4.000.001€

8.900.000€

12%

6ε

8.900.001€

Καη πάλσ

15%
ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ

Πίλαθαο 24 Δθπησηηθφ παθέην ΑΡΤ

2) Σηκνιφγην ΟΚΤΑ-Β
Σέινο

Σηκέο (€)

Μεληαία ηέιε ΟΚΤΑ-Β (αλά Μbps)
Δθάπαμ ηέινο Πξφζβαζεο ΟΚΤΑ-Β (αλά δεχγνο ίλαο)

2,87
1.095,65

Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ΟΚΤΑ-Β (αλά δεχγνο ίλαο)
1.142,24
Πίλαθαο 13 Σηκνιφγην ΟΚΤΑ-Β
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Παξάξηεκα 3 εκεία Παξνπζίαο BRAS θαη πξντόληα ΟΚΤΑ
εκεία παξνπζίαο θφκβσλ BRAS
ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη νη BRAS ηνπ ΟΣΔ, ηα αληίζηνηρα ζεκεία παξνπζίαο ηνπο
(θηίξηα) θαη ηα πξντφληα ΟΚΤΑ-Α πνπ είλαη δηαζέζηκα (ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, θεληξηθή)
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Πίλαθαο 14 εκεία Παξνπζίαο BRAS
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4) Σηκνιφγηα ΟΚΤΑ-Α
Σνπηθή
ΟΚΤΑ II

Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

STM-1 POS

9233
13233

GE
ηαζεξφ ηέινο

155Mbps
STM-1 POS

Πεξηθεξεηαθή
ΟΚΤΑ II

350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

Κεληξηθή
ΟΚΤΑ
Ethernet

II

Πάγην κεληαίν
ηέινο (€)

Κεληξηθή
ΟΚΤΑ
ATM

II

Γεπηεξεχνληα

Σέινο Αιιαγήο ηαρχηεηαο (GE)

600,00

16667
20000

600,00
600,00
9233
13233

GE
ηαζεξφ ηέινο

8167

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

17500

600,00

23750
28750

600,00
600,00
9233
13233

STM-1 POS
GE
ηαζεξφ ηέινο

10833

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

23333

600,00

33333
42500
60000
77083
110833
142500
174167
205000
261667
312500
55833

600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

155Mbps
STM-1 POS
350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
1,5Gbps
2Gbps
3Gbps
4Gbps
5Gbps
6Gbps
8Gbps
10Gbps
>10Gbps
αλά 2Gbps
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)
Πάγην κεληαίν ηέινο (€)

12500

STM-1 POS

155Mbps
STM-1 POS
350Mbps GE
650Mbps GE
1Gbps GE
Σέινο ζχλδεζεο ή κεηαθνξάο
πξφζβαζεο (€)

6045

Μεηαβιεηφ ηέινο αλά Km
γηα απφζηαζε >12Km απφ
ην ζεκείν ζχλδεζεο (εληφο
ηεο αζηηθήο πεξηνρήο)
180,93

2Mbps
10, 20, 30Mbps
2Mbps
10Mbps
20Mbps
30Mbps

2907,00
7017,00
666,67
2500,00
3333,33
4166,67
150,00
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ηέιε

Σέινο Αιιαγήο ηαρχηεηαο (ATM)
Σέινο Αιιαγήο ηχπνπ ΟΚΤΑ (Σνπηθή, Πεξηθεξεηαθή,
Κεληξηθή)

500,00
500,00

Πίλαθαο 15 Σηκνιφγηα ΟΚΤΑ-Α
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Παξάξηεκα 4 Υξεψζεηο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίδνληαη νη ρξεψζεηο ηεο επξπδσληθήο ππεξεζίαο κέζσ δηθηχνπ
θηλεηψλ επηθνηλσληψλ φπσο είλαη αλαξηεκέλεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξφρσλ ηνλ 11/2008.
Σηκέο Cosmote

COSMOTE

Γσξεάλ MB
εληόο
Διιάδαο1

Μεληαίν Πάγην
(€)

Internet On The
Go Basic
Internet On The
Go 250MB
Internet On The
Go 5GB
Internet On The
Go Unlimited
Internet On The
Go 10GB + Laptop
Internet On The
Go Student

Υξέσζε πέξα ησλ
Γσξεάλ MB(€/MB)2

3,5

1

1MB-20MB:1
20MB-250MB:0,5
Από 250ΜΒ: 0,1

15

250

0,1

29,5

0,02

49

5120
Απεξηόξηζηα
(κέρξη 30GB)

39

10240

0,02

25

5120

0,02

Σηκέο Vodafone
Υξεώζεηο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband
Πξόγξακκα
ζπκβνιαίνπ
VMC1
VMC250
3,50 €
14,99 €
Μεληαίν πάγην
1 ΜΒ
250 ΜΒ
Γσξεάλ MBs
Κόζηνο αλά MB
κεηά ηα δσξεάλ
1,02 €
0,10 € €
MB*
10 ΚΒ
10 ΚΒ
Eιάρηζηε ρξέσζε

-

VMC5GB
29,50 €
5120 ΜΒ

VMC5GB
Φνηηεηηθό
24,99 €
5120 ΜΒ

0,02 €
10 ΚΒ

0,02 €
10 ΚΒ

Σηκέο Wind
Wind
Γσξεάλ
ΜΒ
Μεληαίν
πάγην
Κόζηνο αλά
επηπιένλ ΜΒ

ADSM Basic

ADSM 300

ADSM
5GB

ADSM Nonstop

1 MB

300 MB

5120 MB

ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ*

3,50€

17€

29,5€

49€

0.7€

0,7€

0,02€

N/A
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Παξάξηεκα 5 - Διάρηζην πεξηερόκελν Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξόζβαζεο (Reference Broadband Offer, RBO)
Σα θάησζη ζηνηρεία ζπληζηνχλ ηνλ θαηάινγν κε ηα ειάρηζηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ ηνπ ΟΣΔ.
A. Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο bitstream
1. ηνηρεία δηθηχνπ ζηα νπνία πξνζθέξεηαη ε πξφζβαζε,
2.

Πιεξνθνξίεο

πνπ

αθνξνχλ

ηηο

ζέζεηο

ησλ

ηφπσλ

θπζηθήο

πξφζβαζεο,112 ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηα ζεκεία δηαζχλδεζεο
3. Γηαθνξνπνίεζε πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηα (α), (β),
4. Σερληθνί φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα (α), (β) θαη (γ),
5. Γηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ, κεηάβαζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πεξηνξηζκνί
ρξήζεο.
B. Τπεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Γηθηπαθά Κέληξα

9.

ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα

εθκεηάιιεπζεο.
10.

Γπλαηφηεηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηα Γηθηπαθά Κέληξα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

θπζηθήο

ζπλεγθαηάζηαζεο

θαη,

ελδερνκέλσο,

ηεο

απνκαθξπζκέλεο θαη ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο).
11.

Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ: πεξηνξηζκνί, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί

λα ζπλεγθαηαζηαζεί.
12.

Θέκαηα

αζθαιείαο:

κέηξα

πνπ

ιακβάλνληαη

απφ

ηνλ

θνηλνπνηεκέλν

θνξέα

εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ηνπ.
13.

Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο γηα ην πξνζσπηθφ αληαγσληζηηθψλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο.

14.

Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.

15.

Καλφλεο γηα ηε δηάζεζε ρψξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρψξνο ζπλεγθαηάζηαζεο είλαη

πεξηνξηζκέλνο.
16. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζεψξεζε, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο
112 Ζ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα απνθεπρζνχλ ζέκηα δεκφζηαο
αζθάιεηαο
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δηαηίζεηαη θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε ή ησλ Γηθηπαθψλ Κέληξσλ φπνπ ε ζπλεγθαηάζηαζε
δελ έρεη γίλεη δεθηή ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο.
Γ. πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ
Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο, ζηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ ή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα
πξνπαξαγγειία, παξαγγειία, παξνρή ππεξεζηψλ, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαη ηηκνιφγεζε.

Γ. Όξνη Παξνρήο
4. Πξνζεζκία αληαπφθξηζεο ζηηο αηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επθνιηψλ, ζπκθσλίεο
επηπέδνπ ππεξεζηψλ, επηδηφξζσζε ζθαικάησλ, δηαδηθαζίεο απνθηάζηαζεο ηνπ θαλνληθνχ
επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.
5.

Σππνπνηεκέλνη φξνη ζπκβάζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ.

6.

Σηκέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο γηα θάζε πξναλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, ιεηηνπξγία θαη
επθνιία.
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3.6

ΥΟΛΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΔΔΣΣ

3.6.1

Δηζαγσγή
ηηο 17.12.2008 ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε

ηνλ Οξηζκφ θαη ηελ Αλάιπζε ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (2νο γχξνο
αλάιπζεο ηεο Αγνξάο 5 ηεο Νέαο χζηαζεο). Ζ ΔΔΣΣ

πξνζθάιεζε φινπο ηνπο

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα απαληήζνπλ ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία
δηήξθεζε απφ 17.12.2008 έσο 13.02.2009.
Ζ παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα
βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ σο άλσ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δλφηεηα
2 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
Γηαβνχιεπζε θαζψο θαη νη απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ επί απηψλ. ηελ Δλφηεηα 3 ηεο παξνχζαο
αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη ηπρφλ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/ ελεκεξψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη
πξέπεη λα γίλνπλ ζην θείκελν αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Σέινο, ζηελ Δλφηεηα 4 παξαηίζεληαη
απηνχζηεο νη απαληήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ εθείλσλ ησλ απαληήζεψλ ηνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο
εκπηζηεπηηθά.
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3.6.2

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ

3.6.2.1

Γεληθά ζρόιηα

3.6.2.1.1

Η ηεθκεξίσζε ηεο ΔΔΣΣ δελ ζπλνδεύεηαη από έξεπλα αγνξάο ζε θαηαλαισηέο

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί φηη «ε ηεθκεξίσζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε
ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ έξεπλεο αγνξάο ζε
θαηαλαισηέο, θαη λα κελ απνηειεί απιά «ζεσξήζεηο»». Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ επηζεκαίλεη φηη
ε έξεπλα αγνξάο ζε θαηαλαισηέο επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε βνχιεζε
ησλ θαηαλαισηψλ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάιπζεο αγνξψλ. Αληίζεηα,
ζπλερίδεη ν ζπκκεηέρσλ, ε αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη «…ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο
θαη εμσηεξηθέο πεγέο (παξ.2.4)» δε ζπλάδεη κε ηελ απαηηνχκελε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ν
ηζρπξηζκφο ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο δε βξίζθεη λνκηθφ έξεηζκα, δεδνκέλνπ φηη ε
δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο δελ ζπληζηά ηππηθφ πξναπαηηνχκελν νινθιήξσζεο
ηεο κειέηεο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ, φπσο απηή
πξαγκαηνπνηείηαη, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ αγνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην θείκελν ελ ηζρχη εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Άιισζηε, ζηνλ ηζρχνληα
Καλνληζκφ δηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 375/10/2006, ΦΔΚ 314/β/2006),
παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ
ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ, ζηελ νπνία θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο
αγνξάο. ην ίδην πιαίζην, θαη αλαθνξηθά κε ην επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο πεξί κε
πιήξσζεο ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο ιφγσ γεληθήο αλαθνξάο ζε «ζηνηρεία απφ εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο πεγέο», ζεκεηψλεηαη φηη, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο, φια ηα ζπιιερζέληα, ζχκθσλα κε ηηο εθ ηνπ Νφκνπ παξαζρεζεζφκελεο
ζε απηήλ αξκνδηφηεηεο, ζηνηρεία γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ απηή θξίλεη θξίζηκν. Γη‟ απηφ ην ιφγν
άιισζηε, έρεη ζπζηαζεί, βάζεη ηνπ εηδηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΣΣ, εηδηθφ Σκήκα
Παξαθνινχζεζεο ηεο Αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην νπνίν ηεξεί ζηνηρεία ρξεζηψλ
θαη παξφρσλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη κε ην νπνίν ε ΔΔΣΣ
δχλαηαη λα επηηειεί ηνπο ζηφρνπο ηεο, inter alia, ζηελήο παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηεο
αγνξάο. Πεξαηηέξσ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππνιείπεηαη θαη
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νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο δελ
απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηεμαγσγήο νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη ζέζεη ζέκα έιιεηςεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ ζηηο παξαηεξήζεηο
ηεο ζε θνηλνπνίεζε ζρεδίνπ κέηξσλ.
3.6.2.1.2

H ΔΔΣΣ δελ ηεθκεξηώλεη ηελ θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ
ΑΔ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί φηη ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ «…δελ ηεθκεξηψλεηαη ε
θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ πιεπξάο ηνπ ΟΣΔ» θαη φηη ε ΔΔΣΣ φθεηιε λα εθαξκφζεη ηηο
ίδηεο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ κε γλψκνλα ηηο κειινληηθέο
εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Θεσξεί φηη «…ζην πιαίζην απηφ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο ζέζεο θξίλεηαη
απφ ην ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε δε θαηαρξεζηηθή
ζπκπεξηθνξά λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία ή λα κε δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο
απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα πξνθχπηεη δε απφ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο».
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. Ο νξηζκφο κηαο
επηρείξεζεο σο θαηέρνπζαο ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζρεηηθή αγνξά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ex
ante ξχζκηζεο, νθείιεη πξάγκαηη λα εθαξκφζεη ηηο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ αθνινπζψληαο κηα πξννπηηθή, δηαξζξσηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο,
βαζηδφκελεο ζηηο ηζρχνπζεο ζε απηέο ζπλζήθεο, ρσξίο εληνχηνηο λα ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηβνιή
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα ζεκειησζεί θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηέρνπζαο
δεζπφδνπζα ζέζε επηρείξεζεο, θαηά ηελ έλλνηα «θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπφδνπζαο
ζέζεο» φπσο απαηηείηαη γηα ηελ ex post εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ. ην ζεκείν απηφ ε ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 21 ησλ
Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο
ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα Γίθηπα θαη ηηο
Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (2002/C 165/0, OJ C165/6, 11-7-2002) (εθεμήο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο) «21. Δάλ νη EPA δηαπηζηψζνπλ επηρεηξήζεηο µε ΙΑ, πξέπεη λα
επηβάινπλ ζε απηέο µία ή πεξηζζφηεξεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. […]. Δπηπξνζζέησο ε
παξάγξαθνο 30 ησλ σο άλσ Κ. Γξακκψλ αλαθέξεη: «Ο ραξαθηεξηζµφο µηαο επηρείξεζεο σο
έρνπζαο ΙΑ ζε µία αγνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη µε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζµηζε δελ
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ζεµαίλεη απηνµάησο φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε θαηέρεη επίζεο δεζπφδνπζα ζέζε θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 82 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ή παξφµνησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ΙΑ δελ
πξνδηθάδεη ην θαηά πφζνλ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε έρεη πξνβεί ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 82 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ή ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζµνχ.
Απιψο απνηειεί έλδεημε φηη, απφ δηαξζξσηηθή άπνςε θαη ζε βξαρππξφζεζκν έσο µεζνπξφζεζµν
νξίδνληα, ε επηρείξεζε έρεη θαη ζα έρεη ζηελ πξνζδηνξηζζείζα ζρεηηθή αγνξά, επαξθή ηζρχ ψζηε
λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζµφ αλεμάξηεηα απφ αληαγσληζηέο, πειάηεο θαη ηειηθά
θαηαλαισηέο, θαη απηφ, µφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο νδεγίαο πιαίζην».
Οξηζκόο Αγνξάο

3.6.2.2

Πέληε ζπκκεηέρνληεο [CYTA, FORTHNET, HOL, WIND, VODAFONE] ζπκθσλνχλ
κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο.
3.6.2.2.1

Δθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία αγνξά παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ ζε απηή, νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηεμνδηθή αλάιπζε
ηεο αγνξάο απηήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. ηελ
πεξίπησζε απηή αξθεί λα δηαπηζησζεί φηη έζησ θαη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δε ζπληξέρεη.

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη
ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ δελ είλαη ελ πξνθεηκέλσ
ππνρξεσηηθή, δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο είλαη κία απφ
ηηο πξνβιεπφκελεο ζηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο113 θαη ζπγθεθξηκέλα ε
αγνξά ππ‟αξηζ. 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο απηήο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 απηήο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 17 ηνπ πξννηκίνπ, νη αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη ζην
παξάξηεκα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ ηξηψλ ππφςε ζσξεπηηθψλ θξηηεξίσλ. «17.

113 [χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 «αλαθνξηθά κε ζρεηηθέο Αγνξέο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνλ
Σνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ νη νπνίεο επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα
Γίθηπα θαη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ [θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ Δ(2007) 5406], (OJ L344/65, 28-122007), (εθεμήο Νέα χζηαζε)]
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Γηα αγνξέο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχζηαζε, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο
αξρέο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηε δνθηκαζία ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ζηελ εθάζηνηε αγνξά.
[…]» «2. θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ αγνξψλ άιισλ απφ ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζην
παξάξηεκα, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο κεξηκλνχλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά
ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα ) χπαξμε πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ.
Σέηνηνη θξαγκνί κπνξεί λα είλαη δηαξζξσηηθνχ, λνκηθνχ ή ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα· β)
δηάξζξσζε ηεο αγνξάο πνπ δελ ηείλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ κέζα ζην ζρεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα. Η εθαξκνγή απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ
πξνυπνζέηεη εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηνπο θξαγκνχο
εηζφδνπ·γ) αλεπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ κφλνπ λα αληηκεησπίζεη
ελδεδεηγκέλα ηηο εθάζηνηε αζηνρίεο ηεο αγνξάο.»
Παξάιιεια ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ σο άλσ χζηαζε114, αλαθέξεηαη φηη γηα ηηο αγνξέο πνπ απαξηζκνχληαη
ζηε χζηαζε, ε χζηαζε δεκηνπξγεί «ηεθκήξην» γηα ηελ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή
(ΔΡΑ) φηη ηα ηξία θξηηήξηα πιεξνχληαη, θαη επνκέλσο νη ΔΡΑ δελ ρξεηάδεηαη λα
επαλεμεηάζνπλ ηα ηξία θξηηήξηα115.
3.6.2.2.2

Υακεινί θξαγκνί εηζόδνπ: Ύπαξμε δπλαηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ
ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣΒ από ηξίηνπο παξόρνπο

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί φηη «Η αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,…, θαηαδεηθλχεη φηη νη πάξνρνη
αληαγσληζηέο ηνπ ΟΣΔ επελδχνπλ ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη πιένλ θηηάρλνπλ δηθά ηνπο
δίθηπα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξέρνπλ ζηνπο δηθνχο ηνπο ιηαληθνχο πειάηεο
ππεξεζίεο, επνκέλσο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ρνλδξηθά ζε ηξίηνπο
εθφζνλ ην απνθαζίζνπλ.»
114 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXPLANATORY NOTE «Accompanying document to the
Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector
susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council
on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Second edition) {(C(2007)
5406)}

115 “[…] for those markets listed, the Recommendation creates a presumption for the NRA that the three criteria are met and
therefore NRAs do not need to reconsider the three criteria. […]”
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Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζεσξψληαο φηη
δελ απνηππψλεη ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ ΔΔΣΣ, σο φθεηιε
βάζεη ηεο Νέαο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, εθθίλεζε ηε δηαδηθαζία νξίδνληαο δχν αγνξέο
ρνλδξηθήο (αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (αγνξά 5) θαη αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο (αγνξά 4)) γηα ηελ ίδηα ιηαληθή αγνξά, πηνζεηψληαο ηελ ζέζε ηεο Δπηηξνπήο
απφ ην Δπεμεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηε Νέα χζηαζε: «Ο
ιόγνο πξνζδηνξηζκνύ κηαο δεύηεξεο ρσξηζηήο αγνξάο ρνλδξηθήο βαζίζηεθε ζηελ
άπνςε όηη, αθόκα θαη ε ξπζκηδόκελε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν ζα ήηαλ
αλεπαξθήο, ζηα πεξηζζόηεξα Κξάηε Μέιε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ πηζαλή
αγνξαζηηθή δύλακε ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη ζα εμαθνινπζνύζε λα πθίζηαηαη έλα
ζεκαληηθό εκπόδην εηζόδνπ.»
Ζ ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε αγνξά ΥΔΠ απνηειεί αγνξά θαησηέξνπ
επηπέδνπ ηεο αγνξάο ΑΠΣνΒ, θαη φηη νη Πάξνρνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ΥΔΠ
κέζσ ΑΠΣνΒ. Μάιηζηα, ζε κεξηθέο ρψξεο, φπσο ζηε Γαιιία, θάπνηνη Πάξνρνη φλησο
πξνζθέξνπλ ΥΔΠ ζε άιινπο Παξφρνπο. κσο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη, κε βάζε ηελ
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο, αιιά θαη ηελ αλακελφκελε
εμέιημή ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο θχθινπ αλάιπζεο, δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη
ζεκαληηθή πξνζθνξά ΥΔΠ απφ παξφρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ
(παξάγξαθνο 3.4.1 ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο). πλεπψο απηή ε δπλεηηθή είζνδνο
ζηελ αγνξά ζπληζηά ζεσξεηηθφ πεξηνξηζκφ θαη δελ απνηειεί ηζρπξφ επηρείξεκα ηεο κε
δηαπίζησζεο χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ ζηελ Αγνξά 5. χκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ, θαλέλαο πάξνρνο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ηνλ
ΟΣΔ ζε Δζληθφ επίπεδν. Αθφκα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε είζνδνο ζηελ Αγνξά ΥΔΠ ζα
απαηηνχζε πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο, πξσηίζησο κε ηε κνξθή κε αλαθηήζηκνπ θφζηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε δε, ν θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ΟΣΔ αλακέλεηαη φηη
ζα έρεη πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο
(αθφκε θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ίδηεο επελδχζεηο), θαζψο ν θνηλνπνηεκέλνο
θνξέαο εθκεηάιιεπζεο είλαη πηζαλφ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηεο κεγάιεο
πειαηεηαθήο βάζεο λα έρεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο νηθνλνκηψλ ζθνπνχ πξνθεηκέλνπ λα
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αμηνπνηήζεη ηηο λέεο επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο δελ πθίζηαληαη
θαη‟ αλάγθε γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο.
εκεηψλεηαη ηέινο φηη ζηε Γαιιία, Πάξνρνη, φπσο ε 9/SFR, παξέρνπλ ππεξεζίεο
ΥΔΠ κέζσλ ΑΠΣνΒ εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ γαιιηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή έρεη σζηφζν
επαλεηιεκκέλα απνθαλζεί επί ηεο χπαξμεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ηεο France Telecom
ζηελ Αγνξά 5.
3.6.2.2.3

Δπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνύ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί φηη «ε κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ηεο ΔΔΣΣ απνδεηθλχεη
φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ παξέρεη θαη’ αξρήλ ηα απαξαίηεηα λνκηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ
λα επηβάιιεη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο θπξψζεηο θαη πςειά δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηνλ
ΟΣΔ.»Ο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη έλδεημε επάξθεηαο ηνπ δηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ νπφηε θαη
κε αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ex ante ξχζκηζεο ζπληζηά ην γεγνλφο ηεο θαη‟ εμαθνινχζεζε
επηβνιήο ζε απηφλ πςειψλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ιφγσ παξάβαζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ.
Χζηφζν ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ην επηρείξεκα απηφ ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο εθηφο απφ
αβάζηκν είλαη θαη αληηθαηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη φπσο εηδηθά αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 13
ηνπ Πξννηκίνπ ηεο λέαο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 116 , ην «…θαηά πφζνλ κία αγνξά επηδέρεηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηε επάξθεηα ηεο
λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ ηεο αγνξάο[…]Η λνκνζεζία
πεξί αληαγσληζκνχ είλαη απίζαλν λα επαξθεί φηαλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο κίαο λνκνζεηηθήο
παξέκβαζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάηαμε κηαο αζηνρίαο ηεο αγνξάο είλαη επξείεο ή φηαλ
ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο ζπρλή ή έγθαηξε παξέκβαζε.». Πξάγκαηη, ηέηνηαο κνξθήο επξείεο
απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο δχλαηαη λα αλαθχπηνπλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ελδεηθηηθά,
ε απαηηνχκελε θαλνληζηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε κίαο απνηπρίαο ηεο αγνξάο δελ
ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ (π.ρ. ππνρξεψζεηο
πξφζβαζεο ππφ ζπλζήθεο ή ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θνζηνιφγεζεο) ή ε παξνρή
116 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 ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε απηήο (Νέα χζηαζε),

253

αζθάιεηαο δηθαίνπ (π.ρ. ζπλερηδφκελε επηβνιή ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ) θξίλνληαλ σο
εμαηξεηηθήο γηα ηελ αγνξά ζεκαζίαο. Άιισζηε, ε επηθαινχκελε απφ ηνλ αλσηέξσ
ζπκκεηέρνληα επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ – γηα παξάβαζε φρη κφλν ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο ζηελ πξάμε
ζπκβαίλεη – απνδεηθλχεη «αλεπάξθεηα» ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, φηαλ εθ ηνπ
απνηειέζκαηνο (ελάζθεζε εμνπζίαο δπλάκεη ησλ εθ ηνπ Νφκνπ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ
δηαπίζησζεο παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο) ππνδειψλεηαη ε χπαξμε αζηνρηψλ ηεο αγνξάο, φπνπ
ε έγθαηξε παξέκβαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε.
3.6.2.2.4

Τπνθαηάζηαζε κεηαμύ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη πξόζβαζεο
κέζσ δηθηύνπ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππνζηεξίδεη φηη «ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θάξηαο
δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζηή απφ πάξνρν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα είλαη ππνθαηάζηαηε
ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε ζηαζεξή ζέζε.».
Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ζεσξεί ην θφζηνο γηα ηελ πξφζβαζε απφ δίθηπν θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ, δεδνκέλσλ ησλ παθέησλ πξνζθνξάο γηα πξφζβαζε ζηα 7,2 Mbps θαη κε φξην ηα
10GB, είλαη ζπγθξίζηκν κε ηηο αληίζηνηρεο ρξεψζεηο γηα πξφζβαζε ADSL. Δπηθαινχκελνο
ζηνηρεία απφ ηνλ Σχπν, αλαθέξεη επίζεο φηη νη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 3G
μεπεξλνχλ ηηο 200.000.
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ε
ζέζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηα ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε απφ ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θάξηαο δεδνκέλσλ γηα ηνλ
ππνινγηζηή απφ πάξνρν θηλεηψλ

ζηεξίδεηαη ζε εζθαικέλε βάζε, δεδνκέλσλ ησλ

ιεηηνπξγηθψλ δηαθνξψλ ησλ ππεξεζηψλ, θαη θπξίσο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο απφ
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (mobility) ζηε πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ.
Απφ ηελ πιεπξά θαη κφλνλ ηεο θηλεηήο πξφζβαζεο, ελδέρεηαη

λα πθίζηαηαη

ιεηηνπξγηθή ελαιιαμηκφηεηα , αιιά αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πθηζηάκελεο
δηαθνξέο, φπσο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, απνδπλακψλνπλ ην σο άλσ
επηρείξεκα.
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ θάξηαο δεδνκέλσλ γηα ηνλ
ππνινγηζηή πινπνηείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ
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θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ
γεληάο 2,5 G (δίθηπν δεδνκέλσλ GPRS), δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ ηξίηεο γεληάο (3G – UMTS),
θαζψο θαη δηακέζνπ ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ δηθηχνπ ηξίηεο γεληάο (3,5 G - HSPA).
Γεδνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν θπξίσο ζην βαζκφ πνπ αθνξνχλ ζην ξπζκφ κεηάδνζεο, ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη κφλν ε
πξφζβαζε HSPA, ε νπνία ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θηάλεη σο 7.2 Mbps ζα κπνξνχζε ππφ
πξνυπνζέζεηο λα ζεσξεζεί ελαιιάμηκν πξντφλ ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. ηελ πξφζβαζε κέζσ
ηνπ δηθηχνπ ηξίηεο γεληάο 3G ε πξνζθεξφκελε ηαρχηεηα, ε νπνία γεληθά θηάλεη κέρξη 384
Kbps, απέρεη πνιχ απφ ηηο δηαζέζηκεο ηαρχηεηεο κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ (έσο θαη 24
Mbps). Ζ ηαρχηεηα δε κέζσ ηνπ δηθηχνπ GPRS είλαη αθφκα κηθξφηεξε.
Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζε πιένλ κφλν ζηα δίθηπα HSPA, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε
επξπδσληθή πξφζβαζε δελ πξνζθέξεηαη ζε φιν ην δίθηπν ηξίηεο γεληάο ησλ Παξφρσλ Κηλεηήο,
αιιά κφλν ζηε πεξηνρή θάιπςεο ησλ ζηαζκψλ πνπ έρνπλ αλαβαζκηζηεί θαηάιιεια (3.5 G).
πλεπψο ε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο ιηαληθήο ππεξεζίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ζρεδφλ
παλειιαδηθή δηάζεζε ζηαζεξήο πξφζβαζεο.
Άιιε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε ππεξεζηψλ αθνξά ζηηο
ζπλζήθεο πξφζβαζεο πνπ ζπλαληνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο θαηά ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο.
πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερλνινγίαο HSPA ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο εμαξηάηαη απφ
ηελ παξνπζία άιισλ ρξεζηψλ ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ίδηα θεξαία, δεδνκέλνπ
φηη θάζε ηειηθφο ρξήζηεο «αληαγσλίδεηαη» κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε
θνηλφ κέζν (ζπγθεθξηκέλα ζηε ξαδηνδηεπαθή κε ηελ θεξαία θηλεηήο– radio air interface).
Αληίζεηα ζηελ ζηαζεξή πξφζβαζε ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ δηάζεζε ην
αθξαίν θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ (ράιθηλν θαιψδην απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε σο ην DSLAM) θαη ε
πξφζβαζε ζην θνηλφ κέζν (π.ρ. ζπλδέζεηο ΟΚΤΑ) είλαη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκε θαη
ειέγμηκε.
Δπηπιένλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα ζρήκαηα ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ δηαθνξνπνηνχληαη
ζεκαληηθά αθνχ ε επξπδσληθή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ζηαζεξή ζέζε πξνζθέξεηαη επί
ηνπ παξφληνο ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ ζηνλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα θαηεβάζεη ν
ρξήζηεο έλαληη ζηαζεξήο κεληαίαο ρξέσζεο (flat fee) ελψ αληίζεηα ε πξφζβαζε απφ θηλεηφ
δίθηπν παξέρεηαη θπξίσο κε φξηα ζηνλ φγθν πνπ κπνξεί λα θαηεβάζεη θάζε ρξήζηεο αλάινγα
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κε ην παθέην ππεξεζίαο ζην νπνίν εγγξάθεηαη. Σν γεγνλφο νγθνρξέσζεο ζπλ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ δξα πεξηνξηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο δεδνκέλνπ φηη πνιινί ρξήζηεο κεηαμχ άιισλ επηζπκνχλ λα
«θαηεβάδνπλ» κεγάια αξρεία video απφ ην δηαδίθηπν. πλεπψο, ε εθηίκεζε ηνπ ΟΣΔ φηη «ε
κεληαία ρξήζε 10GB θξίλεηαη επαξθήο» εθηφο απφ απζαίξεηε είλαη θαη αβάζηκε. Δπηπιένλ,
ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξφρσλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο, ε ρξέσζε γηα 10GB ζε Laptop είλαη 39 επξψ117 (θαη επηπιένλ ππάξρεη ρξέσζε
γηα ην πάγην ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο) ελψ γηα 1,5GB κε ππεξεζίεο θσλήο μεθηλάεη απφ 35
επξψ118 ελψ ε ζηαζεξή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηαρχηεηα έσο 24 ΜΒ
(απεξηφξηζηε πξφζβαζε) ελδεηθηηθά κπνξεί λα θνζηίδεη απφ 16,5 επξψ119, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζην Κείκελν ηεο Αλάιπζεο Αγνξάο γηα ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν.
Αλαθνξηθά κε ηελ ζεκείσζε ηνπ ΟΣΔ φηη ππάξρνπλ 200 ρηιηάδεο επξπδσληθέο
ζπλδέζεηο κέζσ θηλεηψλ δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ ππάξρνπλ φλησο 227
ρηιηάδεο πειάηεο ηνλ Μάξηην 2009 φκσο ν αξηζκφο απηφο αθνξά ζε ελ δπλάκεη ζπλδξνκεηέο κε
δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζε ππεξεζίεο δεδνκέλσλ (mobile internet cards) θαη αθνξνχλ ην
ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ (2.5G, 3G, 3.5G) θαη ησλ ηαρπηήησλ πξφζβαζεο. χκθσλα κε ηηο
εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ αλά ηερλνινγία (2.5G, 3G,
3.5G) νχηε αλά ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηφ λα απνκνλψζνπκε ηνλ
θαζαξφ αξηζκφ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε HSDPA, δει. ηνπο ρξήζηεο κε
ηαρχηεηα πξφζβαζεο σο 7.2 Mbps, ε νπνία ηείλεη λα πιεζηάδεη ζε ραξαθηεξηζηηθά
επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηηθή επξπδσληθή
θίλεζε, ηηο επηδφζεηο – ηαρχηεηεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε,
θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο.
3.6.2.2.5

Δπίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ ΑΔ

117
http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true&_pageLabel=L89_contract_plan_index&serv
iceCategory=InternetOnTheGo&catID=0b0f42bb801f8a75&breadcrumbTitle=COSMOTE+Internet+On+The+Go

118
119

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=3701
http://www.hol.gr/default.asp?pid=23&ct=6&itmid=51&la=1
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Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ δελ έιαβε ππφςε ηεο ζηνηρεία
θαηαλνκήο ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, ινηπή
επηθξάηεηα), ελψ παξάιιεια «…δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην εάλ νη ζπλδέζεηο απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηδησηηθέο επελδχζεηο παξφρσλ θαη πνηψλ ή εάλ αθνξνχλ ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ
πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην κέηξν 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, Α.Δ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηηο Πξνζθιήζεηο 93 θαη 145 κε ζηφρν ηελ «Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ιλψλ ζε Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο Πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο»….Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Πξνζθιήζεσλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ
αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηφζν πξφζβαζεο φζν θαη πεξηερνκέλνπ θαη ε
δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή ηξφπν.» παξαζέηνληαο
ζηνηρεία πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ
νπηηθψλ ηλψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πξνζθιήζεσλ.
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί
φηη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ππνιείπνληαη λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο βάζεο. Σα ελ ιφγσ έξγα
αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ κε ηελ έλλνηα φηη δηέξρνληαη απφ νξηζκέλα
θξίζηκα ζεκεία κηαο πφιεο (π.ρ. λνζνθνκεία, ζρνιεία θιπ). ε θακία φκσο πεξίπησζε δελ
αθνξνχλ ζε δίθηπα πξφζβαζεο, δειαδή δίθηπα πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε ρψξνπο ηειηθψλ πειαηψλ
φπσο ηζρχεη κε ην δίθηπν πξφζβαζεο, ην νπνίν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο 4.
Απφδεημε απηνχ είλαη φηη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δεκφζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία εγθξίλεηαη απφ
ηελ ΚηΠ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ παξφλησλ δηθηχσλ απφ ηελ παξνχζα ηνπο δνκή πην θνληά
πξνο ηνπο ηειηθνχο πειάηεο. Δπνκέλσο ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε παξνπζία απηψλ ησλ δηθηχσλ δελ
έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο.
Δπηπιένλ, θαη αλαθνξηθά κε ηα ινηπά πξνγξάκκαηα ηεο ΚηΠ120, γηα ηα νπνία ε ΔΔΣΣ
παξφηη πηζηεχεη φηη (φπσο άιισζηε είρε ζεκείσζεη θαη ζην αξρηθφ θείκελν ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο) δελ ζεκεηψλνπλ θάπνηα αμηφινγε κεηαβνιή ζην ράξηε ηεο επξπδσληθφηεηαο,
απέζηεηιε σζηφζν ζρεηηθή επηζηνιή121 ζηνπο παξφρνπο πνπ αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ ην
έξγν 4.2. Ζ επηζηνιή θνηλνπνηήζεθε ζηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ έξγνπ, Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ηελ αλσηέξσ επηζηνιή δεηήζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε ηεο

120 Αλάπηπμε Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα«Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο»

121 Αξ. Πξση. ΔΔΣΣ 13593/12-03-2009
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αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα δεηήζεθαλ κε ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή γηα θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
«…
(1)

(2)

(3)
(4)

Γξακκέο πξφζβαζεο ραιθνχ θαηαζθεπαζκέλεο απφ εζάο. Ωο γξακκέο πξφζβαζεο
ελλννχληαη εθείλεο απφ ην ρψξν ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή κέρξη έλα θεληξηθφηεξν ζεκείν
ζπγθέληξσζεο. Η έλλνηα «θαηαζθεπαζκέλεο» αλαθέξεηαη ζε ίδηα ππνδνκή ζαο, δειαδή φρη
επηλνηθηαζκέλεο απφ ηνλ ΟΣΔ ππφ ηε κνξθή αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν
(LLU).
Γξακκέο πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ εζάο. Ωο γξακκέο πξφζβαζεο
ελλννχληαη εθείλεο απφ ην ρψξν ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή κέρξη έλα θεληξηθφηεξν ζεκείν
ζπγθέληξσζεο.
Γξακκέο πξφζβαζεο νη νπνίεο είλαη ελεξγνί αδεζκνπνίεηνη βξφρνη (LLU), πνπ ιακβάλεηε
απφ ηνλ ΟΣΔ.
Γξακκέο πξφζβαζεο (δηθή ζαο ππνδνκήο ή LLU, ή ΑΡΤ) ηηο νπνίεο παξέρεηε ή
κεηαπσιείηε ζε πειάηεο ζαο ρνλδξηθήο (παξφρνπο)
ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
…

(1)

(2)

(3)

(4)

….»
Οη πάξνρνη απάληεζαλ, κε ηελ επηθχιαμε γηα νξηζκέλνπο εμ απηψλ ηήξεζεο ηεο αξρήο
ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη θπξίσο φηη:
(α) Καλέλαο πάξνρνο δελ θαηαζθεπάδεη λέεο γξακκέο πξφζβαζεο ραιθνχ.
(β) Οξηζκέλνη πάξνρνη θαηαζθεπάδνπλ λέεο γξακκέο πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ, αιιά ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη ζηελ Αηηηθή δει. εθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ 4.2.
(γ) Ζ πνζφζησζε ησλ γξακκψλ χαλκοφ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 4.2 θαη εθηφο ηνπ 4.2 (ΑηηηθήΘεζζαινλίθε) θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε
πνζφζησζε ηνπ ΟΣΔ (ζχκθσλα κε δεκφζηα αλαθνίλσζή ηνπ)

2008
Πεξηνρέο πιελ

Πεξηνρέο 4.2

2009-πξφβιεςε
Πεξηνρέο πιελ

4.2 (Αηηηθή-

4.2 (Αηηηθή-

Θεζ/θε)

Θεζ/θε)

Πεξηνρέο 4.2
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ΟΣΔ 122
Πάξνρνη 4.2

69,4%

30,6%

-

-

71,05%

28,95%

66,75%

33,25%

Φαίλεηαη ζαθψο φηη οι ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαζψο θαη ν ΟΣΔ έρνπλ ηε ζπληξηπηηθή
ηνπο πειαηεηαθή βάζε ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, δειαδή ζηηο πεξηνρέο εθηφο ηνπ 4.2.
Μάιηζηα, ηα πνζνζηά ησλ παξφρσλ του 4.2 ςτισ περιοχζσ του 4.2 ωσ προσ το ςφνολο τησ
Δπικράτειασ, θαη απφ ηα ζηνηρεία πξνβιέςεσλ πνπ έδσζαλ νη πάξνρνη πξνθχπηεη φηη δελ ζα
κεηαβιεζνχλ νπζηαζηηθά ζην εγγχο κέιινλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη αλσηέξσ ηζρπξηζκνί ηνπ ΟΣΔ ζηεξνχληαη
λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο θαη ζεκεηψλεη φηη ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο
ΚηΠ ζηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο δελ διαφοροποιεί την ανάλυςη θαη εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο
άπνςε φηη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΚηΠ θπζηθά ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο
αιιά δελ αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ κία πιεηάδα
παξαγφλησλ φπσο γεσγξαθίαο, δεκνγξαθίαο, δήηεζεο, εηζνδεκαηηθήο γεσγξαθίαο, αλάπηπμεο
(roll-out) δηθηχνπ θιπ.
3.6.2.2.6

Δπίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013, Αλάπηπμε ππνδνκώλ, Γίθηπα πξόζβαζεο
επόκελεο γεληάο»

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί φηη «…ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα έπξεπε λα είρε
εμεηαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξάο, εθηηκψληαο φηη ζα έρεη πινπνηεζεί
κεξηθψο εληφο ηνπ ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ πθηζηάκελε πςειή αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, … ζα ηξνπνπνηήζεη ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο
ηηο αγνξάο.»
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. ηελ παξνχζα

122 Γειηίν ηχπνπ ΟΣΔ 04/09/2008
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/MediaOffice/PressReleasesAnnouncements/2008_press_releases_an
nouncements_basket/prbroadbandboostnationwide310808.pdf

259

αλάιπζε, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 20 ησλ Καηεπζπληήξησλ
Γξακκψλ.123
Άιισζηε, ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ε Διιεληθή Πνιηηεία αλαθνίλσζε πξφζθαηα124 ηελ
“ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013,
Αλάπηπμε ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο”. χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ην
έξγν ζα πινπνηεζεί θαη κε θξαηηθή ελίζρπζε ππφ ηε κνξθή ηνπ κνληέινπ πκπξάμεσλ
Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε
ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ γηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα αλάπηπμεο
ηνπ δηθηχνπ είλαη επηά ρξφληα θαη πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη δχν εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά, ηελ
Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη 50 κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο.
χκθσλα κε ηε πξψηε έθδνζε ηεο ζχζηαζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα
NGA125, εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πινπνηεζεί έλα δίθηπν NGA ζην εγγχο κέιινλ θαη
απηφ ελδερνκέλσο επεξεάζεη ηε ξχζκηζε, ε Ρπζκηζηηθή αξρή νθείιεη λα ιάβεη ππ‟ φςε ηεο
αθφκα θαη απηήλ ηελ πηζαλφηεηα. λησο, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππ‟ φςε ηεο ηηο πξφζθαηεο Γεκφζηεο
αλαθνηλψζεηο γηα ην ζρέδην. κσο απφ φηη θαίλεηαη απφ ην ζρεδηαδφκελν ρξνλνδηάγξακκα
εμέιημεο απηνχ ηνπ έξγνπ: (α) ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνπο αλαδφρνπο πξνβιέπεηαη
γηα ην β‟ εμάκελν ηνπ 2009 (β) ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο, ε εμέηαζε ηπρφλ
πξνζθνξψλ, ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο θαη αθνινχζσο ε αλάπηπμε δηθηχσλ
θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πάλσ απφ ην λέν δίθηπν ζα απαηηήζνπλ επηπιένλ ρξφλν.

123 «Καηά ηελ αλάιπζε αγνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νδεγίαο πιαίζην, νη EPA ζα πξνβαίλνπλ ζε µία
πξννπηηθή, δηαξζξσηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, βαζηδόκελεο ζηηο ηζρύνπζεο ζε απηέο ζπλζήθεο. Οη
EPA θαινχληαη λα θαζνξίζνπλ εάλ ε αγνξά είλαη πξννπηηθά αληαγσληζηηθή, θαη ζπλεπψο εάλ ε ηπρφλ απνπζία
αληαγσληζκνχ έρεη δηαξθή ραξαθηήξα (10), ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλαµελόµελεο ή πξνβιέςηκεο εμειίμεηο ηεο
αγνξάο θαηά ηε δηάξθεηα µηαο εύινγεο πεξηόδνπ. Η ρξεζηµνπνηνχµελε πεξίνδνο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηα
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηνλ πξνβιεπφµελν ρξφλν ηεο πξνζερνχο εμέηαζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
εθ µέξνπο ησλ EPA. Οη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο πξνεγνχκελα ζηνηρεία,
εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά ζρεηίδνληαη µε ηηο εμειίμεηο ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά ζην πξνζερέο κέιινλ.»
124 http://www.yme.gr/?getwhat=7&tid=21&aid=1532&id=, www.strategyforum.gr
125 section (3) of the “General provisions” of the (draft) recommendation on NGA,
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm
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Δπνκέλσο εμεηάδνληαο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία,ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη
νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ
δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο.
3.6.2.2.7

Αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε δεζκνπνίεζε ππεξεζηώλ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζε δχν αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο
ζπκπεξάζκαηα θαζψο απφ ηε κία κεξηά αλαθέξεη φηη ηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα δελ έρνπλ
αθφκα θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά ελψ απφ ηελ άιιε φηη έρνπλ θαζηεξσζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε
λα δεκηνπξγνχλ ήδε πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ
Ρνψλ.

Ζ ΔΔΣΣ δελ θαηαιήγεη ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα δηφηη νη αλαθνξέο ηεο ζηα
δεζκνπνηεκέλα πξντφληα ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ν ζπκκεηέρσλ, αθνξνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ πξψηε αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ θαηά πφζν ηα
δεζκνπνηεκέλα πξντφληα ζπληζηνχλ δηαθξηηή απηφλνκε ζρεηηθή αγνξά. Τπελζπκίδεηαη
φηη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή126, «If, in the presence of a small but
significant non-transitory increase in price there is evidence that a sufficient number of
customers would “unpick” the bundle and obtain the service elements of the bundle
separately, then it can be concluded that the service elements constitute the relevant
markets in their own right and not the bundle.»
Μεηά απφ ηελ ζρεηηθή αλάιπζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αλ θαη ππάξρεη
ζήκεξα πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αγνξάδεη δεζκνπνηεκέλεο ππεξεζίεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζην κέιινλ ε πξννπηηθή απηή βαίλεη απμαλφκελε, δελ
ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα νξηζηεί δηαθξηηή αγνξά δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ

126Σειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3.2 ηνπ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
EXPLANATORY NOTE «Accompanying document to the Commission Recommendation on
Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to
ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the
Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services
(Second edition) {(C(2007) 5406)}.
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εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλαιχζεσο. Ο ΟΣΔ, εμάιινπ, ζπκθσλεί κε
απηφ ην ζπκπέξαζκα.
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
πεξηζσξίνπ Retail minus κέζσ ηνπ κνληέινπ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ην
νπνίν έρεη πεληαεηή νξίδνληα. Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα
ηνπ κνληέινπ (5εηία) ε ηάζε είλαη φηη ζα ππάξρεη κεγάιν πιήζνο ιηαληθψλ πξνζθνξψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ λα πεξηιακβάλεη
δεζκνπνηεκέλα παθέηα. Γεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη βάζεη ηεο Μεζνδνινγίαο, ε
πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ ζε πεληαεηή νξίδνληα γηα ηελ ηηκή ηεο ιηαληθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ε νπνία πξέπεη λα ππνινγηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο
θαη ηηο ηηκέο ησλ ζρεηηθψλ δεζκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ε δηαδηθαζία θαζίζηαηαη
πεξίπινθε. Τπάξρεη δειαδή ην ελδερφκελν λα γίλνπλ πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα
απνδεηρζεί ζην κέιινλ (βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ) φηη δελ
ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ
δηακφξθσζε ζηξεβιψλ ηηκψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
3.6.2.2.8

Γπλαηόηεηα πξνζθνξάο ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣΒ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί εζθαικέλε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ, ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο, φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή ΥΔΠ απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ΑΠΣνΒ. Ο
ελ ιφγσ πάξνρνο πξνο επίξξσζε ηεο άπνςήο ηνπ αλαθέξεη ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ
απφ πάξνρν (HOL) θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην Μέηξν 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο Α.Δ.
Σν επηρείξεκα ηνπ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληνο εθηφο απφ αβάζηκν είλαη θαη απζαίξεην,
δεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ, ζην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ Αγνξά 5, αλαγλσξίδεη ξεηά ηε
δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ απφ ελαιιαθηηθνχο Παξφρνπο. Ζ ζέζε
ηεο ΔΔΣΣ επί ηεο δπλαηφηεηαο πξνζθνξάο ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ έρεη δηεμνδηθά αλαιπζεί ζην
θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο , θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 3.4.1 απηήο.
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Σέινο, ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη ε δηεμαγσγή ηνπ νξηζκνχ θαη ελ γέλεη ηεο αλάιπζεο ηεο
αγνξάο 5 έγηλε κεηά ηε ζρεηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο 4, ψζηε ειήθζε ππφςε ε επίδξαζε απφ ηηο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αγνξάο αλσηέξνπ επηπέδνπ. Ζ ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα
φηη, επί ηνπ παξφληνο αιιά θαη ζε επίπεδν αλάιπζεο “forward looking”, ζηελ αγνξά 5
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πξφβιεκα αληαγσληζκνχ, κε ηνλ ΟΣΔ λα δηαηεξεί ηε δεζπφδνπζα
ζέζε.ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά κέζσ ηεο ζπιινγήο
ζηνηρείσλ απφ ηνπο παξφρνπο κε εμεηδηθεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζε πεξίπησζε φπνπ
ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ ζα πξνρσξήζεη ζε λέα αλάιπζε ηεο
αγνξάο.
3.6.2.2.9

Ιδηνπαξνρή κέζσ ΑΠΣΒ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππνζηεξίδεη φηη ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ έκκεζε
ηηκνινγηαθή πίεζε θαηά ηε δηακφξθσζε ηηκήο ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ
ππνθαηαζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν ιηαληθήο δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ΥΔΠ,
δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ. Δπηπιένλ ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη
ζηελ αγνξά ΥΔΠ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ηδηνπαξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο
κέζσ ΑΠΣνΒ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έκκεζε πίεζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο ζηελ ππεξεζία ΥΔΠ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηδηνπαξνρή παξφρσλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. Παξάιιεια ν ελ ιφγσ
πάξνρνο ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ εκκέζσο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε
επίπεδν ιηαληθήο απφ ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣνΒ θαζψο πξνηείλεη ε
ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην DSLAM λα επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία ν
ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά
ΑΠΣνΒ.
H EETT ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηελ πξψηε παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη ε
εμέηαζε ηεο ελφηεηαο 3.5 αθνξά ζηελ ηδηνπαξνρή ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ.
πλεπψο, ην αληηθείκελν εμέηαζεο αθνξά ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ
ηνπ θαζεηνπνηεκέλνπ παξφρνπ (ΟΣΔ) θαη ελφο ππνζεηηθνχ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ ΑΠΣνΒ ν
νπνίνο παξέρεη ΥΔΠ ζε ηξίηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη νξζή, δηφηη ε ζπζρέηηζε ηεο
αγνξάο ΑΠΣνΒ κε ηελ αγνξά ΥΔΠ είλαη επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ φηη ε πξψηε απνηειεί
αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ ηεο αγνξάο ΥΔΠ. Γεδνκέλνπ φηη θαη νη δπν αγνξέο (ΑΠΣνΒ θαη
ΥΔΠ) αθνξνχλ ζηελ ίδηα αγνξά ιηαληθήο, ε επίδξαζε ηπρφλ αχμεζεο ηεο ηηκήο ζε νπνηαδήπνηε
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απφ ηηο δχν αγνξέο ρνλδξηθήο (είηε ζηελ αγνξά ΥΔΠ είηε ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ) δελ ζα ήηαλ
νπζησδψο δηαθνξεηηθή, δεδνκέλεο ηεο ζε θάζε πεξίπησζε χπαξμεο έκκεζεο ηηκνινγηαθήο
πίεζεο ζηνλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν.
Ζ εμέηαζε ηεο ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην
επίπεδν ρνλδξηθήο απφ ηηο έκκεζεο πηέζεηο ζε επίπεδν ιηαληθήο. πλεπψο ε ηδηνπαξνρή ηνπ
θαζεηνπνηεκέλνπ παξφρνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε.
χκθσλα κε ην Δπεμεγεκαηηθφ Κείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Νέα
χζηαζε, ζε πεξηπηψζεηο πηζαλήο χπαξμεο ππνθαηάζηαζεο ζε επίπεδν δήηεζεο, ζε
πεξηπηψζεηο δειαδή φπνπ πειάηεο ρνλδξηθήο ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ απφ ελαιιαθηηθνχο
παξφρνπο, κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη ε ζεψξεζε ηεο ηδηνπαξνρήο κε ζθνπφ ηελ νξζή
απεηθφληζε ηεο αγνξάο. «Η ζπκπεξίιεςε ηεο ηδηνπαξνρήο δε δηθαηνινγείηαη εάλ νη
ελαιιαθηηθνί πάξνρνη αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνύο ζηε ρσξεηηθόηεηα, ή ηα δίθηπά ηνπο δε
δηαζέηνπλ ηελ δεηνύκελε από ηνπο ρνλδξηθνύο πειάηεο θαζνιηθή γεσγξαθηθή παξνπζία, ή
νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία θαηά ηελ άκεζε είζνδό ηνπο ζηελ
εκπνξηθή αγνξά.127»
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πιεξνχληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο πην πάλσ δηάηαμεο, ζεσξεί φηη νξζψο
δελ ζπκπεξηέιαβε ηελ ηδηνπαξνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ κέζσ ηεο ΑΠΣνΒ, δεδνκέλνπ
φηη:
(α) ην αθξαίν δίθηπφ ηνπο βαζίδεηαη ζηνλ ΟΣΔ κέζσ ηεο ΑΠΣνΒ, νπφηε ππάξρνπλ ζαθείο
πεξηνξηζκνί ζηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα. Ζ ΔΔΣΣ, κέζσ θαηαγγειηψλ, έρεη γίλεη απνδέθηεο
θαηαγγειηψλ Παξφρσλ σο πξνο ηελ χπαξμε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηάζεζε πφξσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο ΑΠΣνΒ. εκεηψλεηαη δε φηη επί ηνπ παξφληνο ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηηεκάησλ ΑΠΣνΒ αθνξά ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ.
Δίλαη ινγηθή ινηπφλ ε ζεψξεζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πάξνρνο δξαζηεξηνπνηνχληαλ
ζηελ ΥΔΠ, ην πξφβιεκα ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα αληηκεηψπηδε ζα ήηαλ αθφκα πην έληνλν.

127 “In cases where there is likely demand substitution, i.e. where wholesale customers are interested in procuring from
alternative operators, it may be justified to take the self-supply concerned into consideration for the sake of market
delineation. However, this is not justified if alternative operators face capacity constraints, or their networks lack
the ubiquity expected by access seekers, and/or if alternative providers have difficulty in entering the merchant
market readily.”
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(β) ηα δίθηπα ησλ παξφρσλ απέρνπλ πνιχ απφ ην λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δίθηπα
παλειιαδηθήο θάιπςεο.
(γ) ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη πθίζηαηαη πάξνρνο πνπ λα έρεη δπλαηφηεηα
άκεζεο εηζφδνπ ζηελ ζρεηηθή αγνξά.
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ε ΔΔΣΣ παξαζέηεη θαησηέξσ ην κεξίδην αγνξάο
ηνπ ΟΣΔ ζε πεξίπησζε ζπκπεξίιεςεο ή κε ηεο ηδηνπαξνρήο ησλ γξακκψλ ΑΠΣνΒ ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ:

ρσξίο ηδηνπαξνρή γξακκψλ ΑΠΣνΒ

κε ηδηνπαξνρή γξακκψλ ΑΠΣνΒ

2005 Β

100%

96%

2006 Α

100%

96%

2006 Β

100%

96%

2007 Α

100%

87%

2007 Β

100%

75%

2008 Α

97%

65%

2008Β

96%

60%

Γίλεηαη άκεζα θαλεξφ φηη αθφκα θαη αλ ιεθζεί ππφςε ε ηδηνπαξνρή κέζσ ΑΠΣνΒ ησλ
παξφρσλ, ν ΟΣΔ δηαηεξεί πνζνζηφ πνπ απνηειεί ζαθή έλδεημε δηαηήξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο
ζέζεο ηνπ ζηελ αγνξά.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη
εκκέζσο ηελ χπαξμε ππνθαηαζηαζηκφηεηαο κεηαμχ ΥΔΠ θαη ΑΠΣνΒ, επηζεκαίλεηαη φηη ε
ΔΔΣΣ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ηφληζε επαλεηιεκκέλα ηε ζρέζε ησλ αγνξψλ ΥΔΠ θαη
ΑΠΣνΒ, δεδνκέλεο ηεο θνηλήο ιηαληθήο αγνξάο. Δμέηαζε φκσο αλαιπηηθά ην ζέκα ηεο
ππνθαηαζηαζηκφηεηαο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη επί ηνπ παξφληνο δελ πθίζηαηαη. Σν
ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηεο ππφ φξνπο πξφζβαζεο ζην DSLAM απνζθνπεί ζηελ θηλεηξνδφηεζε
ησλ παξφρσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ε ζθνπηκφηεηα επηβνιήο ηνπ αλαπηχζζεηαη
παξαθάησ ζηα πεξί ππνρξέσζεο πξφζβαζεο . ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξφζβαζε ζην
DSLAM ζα επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αληίζηνηρεο ηνπ ΟΣΔ,
πξνζθέξνληαο ζηνλ ιηαληθφ πειάηε πεξηζζφηεξεο επηινγέο.
3.6.2.2.10 Γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο αγνξάο
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Έλαο

ζπκκεηέρσλ

[ΟΣΔ],

αλαθεξφκελνο

ζηνλ

αξηζκφ

ησλ

πθηζηάκελσλ

ζπλεγθαηαζηάζεσλ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ δελ ζπλεθηίκεζε ζηελ αλάιπζή ηεο θαη ηνλ ζεκαληηθφ
αξηζκφ ησλ παξφρσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηδηφθηεηα δίθηπα ηνπηθνχ βξφρνπ, νη νπνίνη πέξαλ
ηεο ηδηνπαξνρήο, είλαη ζήκεξα ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ΥΔΠ θαη ζε άιινπο παξφρνπο
εθφζνλ ην απνθαζίζνπλ. Παξάιιεια ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ παξέιεηςε λα απνηππψζεη ζηελ
αλάιπζε ηεο ηελ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ
«Υξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο», ην νπνίν –θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληνο- επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ
νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ηδηαίηεξα ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο.
Σέινο, ν ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη ηηο πθηζηάκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηηκνιφγεζε απφ ηνπο
παξφρνπο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο
ζπλαξηψληαη κε ηελ χπαξμε ή φρη ζπλεγθαηάζηαζεο. Ο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ
δελ αλαπηχζζεη θαλέλα απφ ηα ηέζζεξα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο δηαρσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε
δχν ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηα αζηηθά θέληξα ζηα νπνία
νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο επξπδσληθέο
πξφζβαζεο θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο φπνπ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο
παξέρνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
Ζ EETT ήδε αηηηνιφγεζε αλσηέξσ γηαηί δελ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ηδηνπαξνρή κέζσ
ΑΠΣνΒ ησλ παξφρσλ ζηελ αλάιπζή ηεο. πλεπψο ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ
κέζσ ΑΠΣνΒ δελ επεξεάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο
γεσγξαθηθήο δηάζηαζεο ηεο αγνξάο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην επηρείξεκα ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο «πεξί χπαξμεο
δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ ηηκνιφγεζε απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή» ζηεξείηαη λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο βάζεο. Καη ηνχην δηφηη, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην ERG Report, πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δηαπίζησζεο χπαξμεο
ρσξηζηήο γεσγξαθηθήο αγνξάο, ζηα νπνία θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε.
πγθεθξηκέλα, πθίζηαληαη ηέζζεξα θξηηήξηα, ζρεηηθά κε ηα νπνία ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη
φηη:
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Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ: H σο άλσ πξνζέγγηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία
ρνλδξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ παξφρσλ (κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηηο εηαηξείεο
VODAFONE θαη HOL), ππνδειψλεη φηη ν ΟΣΔ απνηειεί νπζηαζηηθά ην κνλαδηθφ
πάξνρν ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ.
Φξαγκνί εηζφδνπ: Οη θξαγκνί εηζφδνπ πθίζηαληαη (φπσο θαίλεηαη ζηελ παξάγξαθν
4.3 ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο) θαη δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε φζνλ
αθνξά ζηελ γεσγξαθηθή ηνπο δηάζηαζε: ηα κε αλαθηήζηκα θφζηε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ππάξρνπλ ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Μεξίδηα αγνξάο: Ζ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο δελ δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξηνρή
δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ άιισλ παξφρσλ
(πιελ ΟΣΔ).
Σηκέο: Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ Παξφρσλ ζε ζρέζε κε απηήλ
ηνπ ΟΣΔ, ζε ιηαληθφ επίπεδν δηθαηνινγείηαη δηφηη, εθηφο ηνπ φηη αθνξά ζηελ παξνρή
δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο επηπιένλ ππφθεηηαη, αλά πεξίπησζε, θαη ζε
νξηζκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο φπσο απηέο θάζε θνξά πεξηγξάθνληαη ζηηο
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κε ηελ ΚηΠ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 4.2. Άιισζηε ν ίδηνο
ν ΟΣΔ ζηελ απάληεζε ηνπ αλαθέξεη (ζηελ ζειίδα 32) φηη «Θα πξέπεη επίζεο λα
ζεκεησζεί φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο απνηειεί πάγηα πξαθηηθή ηνπ ΟΣΔ γηα ην ζχλνιν
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ». Δπνκέλσο, ν ΟΣΔ επηβεβαηψλεη ηελ αλαθνξά ηεο
ΔΔΣΣ φηη «ν ΟΣΔ πξφζθεξε ηελ ππεξεζία ζε εζληθή βάζε θαη ζε ηηκή πνπ φξηδε ζε
εζληθφ επίπεδν αθφκα θαη πξηλ ηνπ επηβιεζεί ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ
θαη θνζηνιφγεζεο, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο 389/051/2006. Αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο
ππεξεζίεο ηεο θαηάληε αγνξάο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ
άιινπο παξφρνπο ζηελ ίδηα ηηκή ζε νπνηνδήπνηε πεξηνρή ηεο ρψξα».
Σέινο, ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη ζηα παξαδείγκαηα ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξεη ν ΟΣΔ ζηελ
απάληεζή ηνπ (Αγγιία θαη Πνξηνγαιία) ε θαηάζηαζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ιφγσ ηεο
χπαξμεο άιισλ ππνδνκψλ (θπξίσο χπαξμεο θαισδηαθψλ δηθηχσλ).
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πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νξζψο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πθίζηαηαη
κία εληαία γεσγξαθηθή αγνξά.
Αλάιπζε Αγνξάο

3.6.2.3

Πέληε ζπκκεηέρνληεο [CYTA, FORTHNET, HOL, WIND, VODAFONE] ζπκθσλνχλ
κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο.
3.6.2.3.1

Αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρύο από ηνπο παξόρνπο ΑΠΣΒ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί φηη δελ απνηππψλεηαη ζσζηά ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ
ε έκκεζε πίεζε θαηά ηελ δηακφξθσζε ηηκήο ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ χπαξμε
ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο κέζσ ΑΠΣνΒ θαη πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηνπηθνχο
βξφρνπο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν. Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη ηε
ζέζε ηνπ αλαθέξνληαο ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ ΑΠΣνΒ κε ζεκεία παξνπζίαο
ζηηο πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε ζπλδξνκεηψλ, ηελ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ
ΑΔ, θαζψο θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε παξφρνπ ζηε ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣΒ.
Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ππέβαιε αθξηβψο ηα ίδηα ζρφιηα/
παξαηεξήζεηο (έκκεζε πίεζε ιφγσ ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο κέζσ ΑΠΣνΒ,
επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ, ηδηνπαξνρή ΥΔΠ κέζσ ΑΠΣνΒ, αλάπηπμε δηθηχσλ ΑΠΣνΒ
θαη δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ΥΔΠ, θιπ) θαη ζην θεθάιαην ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ
απάληεζε αλαιπηηθά ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο (βι. ζεκεία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ
ηεο αγνξάο αλσηέξσ) θαη δελ επαλαιακβάλεη εθ λένπ ηηο απφςεηο ηεο.
3.6.2.3.2

Αλάπηπμε αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί φηη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηείζδπζεο ηεο
επξπδσληθφηεηαο, ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη «ε αγνξά ζηελ Διιάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα
ραξαθηεξηζηεί σο αληαγσληζηηθή» είλαη εζθαικέλν.
Ζ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ηελ νπνία επηθαιείηαη ν ΟΣΔ αθνξά ηελ ιηαληθή
αγνξά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζε άιιεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ζ ΔΔΣΣ ζηε
δηαβνχιεπζή ηεο αλαγλψξηζε ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε ιηαληθφ επίπεδν
θαη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Σνλίδεη φκσο φηη ε παξνχζα αλάιπζε αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο
ρνλδξηθήο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζηελ νπνία, φπσο απνδεηθλχεηαη ζην θείκελν ηεο
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δηαβνχιεπζεο, δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθήο αληαγσληζκφο ζην βαζκφ εθείλν πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ απνξξχζκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.
3.6.2.3.3

πλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ζεσξεί εζθαικέλε ηελ «…πάγηα πξαθηηθή ηεο ΔΔΣΣ λα θάλεη
αλάιπζε αγνξψλ ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ελ αληηζέζεη κε ηα
νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φζν θαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3431/2006, κε
ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ κεηαγελέζηεξα δηρνγλσκίεο ζε ζέκαηα θνηλήο αξκνδηφηεηαο.»

Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη
ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. ηα
πιαίζηα απηά ηνπ ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 παξ.1(ζη) ηνπ Νφκνπ
3431/2006, νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ
αθνξά ηνλ ηνκέα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλήθνπλ πιένλ ζηελ ΔΔΣΣ θαη φρη ζηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Ζ ΔΔΣΣ απνηειεί γηα ηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ
«Δζληθή Αξρή Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ», ψζηε ε αξκνδηφηεηά ηεο δελ είλαη «θνηλή»
ή «ζπληξέρνπζα», κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, αιιά απνθιεηζηηθή. χκθσλα κε ην
λφκν, «δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζε φζεο πεξηπηψζεηο
θξίλεη αλαγθαίν».
Δμάιινπ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ, ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ επξείεο αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
703/1977, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο ειέγρνπ βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ
ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη ηεο έξεπλαο ησλ ζηα γξαθεία θαη ινηπέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
3.6.2.3.4

Ζ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 447/01/26.03.2007 128

128 Γπλάκεη ηεο ελ ιφγσ Απνθάζεσο επηβιήζεθε ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ε δηνηθεηηθή θχξσζε ηνπ πξνζηίκνπ,
ζπλνιηθνχ χςνπο είθνζη εθαηνκκπξίσλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (20.100.000€) ιφγσ παξαβίαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε
πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ πξφζβαζεο ζην Internet «Conn X», θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε
ζηελ αγνξά παξνρήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ADSL)
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Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ], ζην πιαίζην ππνβνιήο απφςεσλ επί ησλ αλαθεξφκελσλ απφ
ηελ ΔΔΣΣ αλαθππηνπζψλ πεξηνξηζηηθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθψλ ζηε ζρεηηθή αγνξά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξηζείζεο δπλάκεη ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 447/01/2007,
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ΟΣΔ, ππνζηεξίδεη φηη «…ε ΔΔΣΣ εληειψο αβάζηκα θαη απζαίξεηα αλαθέξεη
φηη δήζελ δηαπίζησζε παξαβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη φηη εμαθνινπζεί φρη κφλν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη
λα αλαπηχζζεη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο ζηελ αγνξά 5». Αλαθέξεη δε φηη ε
ΔΔΣΣ «ηερλεέλησο» παξέιεηςε λα αλαθέξεη φηη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο αθξνάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. αξλήζεθε ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο, θαη επηζεκαίλεη
φηη «…νπνηαδήπνηε αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ ζε αλαπφδεηθηεο ππνζέζεηο παξαβάζεσλ αληαγσληζκνχ
πάζρεη απφ πιεπξάο ακεξνιεςίαο, αιιά θαη απφ πιεπξάο αμηνιφγεζεο θαη ζσζηήο εθαξκνγήο
ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.».
Ο ίδηνο σο άλσ ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ[ ζεκεηψλεη φηη ε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ
ΑΠ 447/01/26.03.2007129, πάζρεη «…σο πξνδήισο παξάλνκε θαη αθπξσηέα, άιισο
κεηαξξπζκηζηέα», επαλαιακβάλνληαο θαη‟ νπζία ηνπο επηθαινχκελνπο ζην Γηθφγξαθν ηεο
ζρεηηθήο Πξνζθπγήο ιφγνπο, νη νπνίνη θαη δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα.
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληνο, θαζφηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. Καη ηνχην δηφηη ζηε
παξνχζα ελφηεηα εμεηάζζεθε ην ελδερφκελν αλάγθεο ex ante ξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξαζηεί ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εάλ ππνηεζεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο
αληαγσληζκφο ζα κπνξνχζε άιισο λα πεξηνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ηνπ παξφρνπ κε
ΗΑ. Ζ ΔΔΣΣ θαηά ηελ ελάζθεζε ηεο επνπηηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο (δηεμαγσγή αθξνάζεσλ),
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα ή/ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη
πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο ζηε ζρεηηθή αγνξά. Άιισζηε, ε ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη
φηη ε αλσηέξσ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, φπσο θαη νη ππφινηπεο ζρεηηθέο (αλαθεξφκελεο απφ ηελ
ΔΔΣΣ, βι. ελφηεηα 4.6) Απνθάζεηο ηεο, ηηο νπνίεο παξαιείπεη ν ζπκκεηέρσλ λα αλαθέξεη,
εμεδφζεζαλ θαηφπηλ θαηαγγειηψλ Παξφρσλ, ζηνηρείν ην νπνίν εληζρχεη ηελ άπνςε πεξί
χπαξμεο ή ηνπιάρηζηνλ δπλαηφηεηαο χπαξμεο πξαθηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ.

129 Ο ΟΣΔ έρεη πξνζθχγεη θαηά ηεο σο άλσ Απφθαζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. Ζ ελ ιφγσ
Πξνζθπγή ζπδεηήζεθε θαη αλακέλεηαη ε ζρεηηθή Απφθαζε.
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ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε σο άλσ Απφθαζή ηεο απνιακβάλεη
ηνπ ηεθκεξίνπ λνκηκφηεηαο. Καη ηνχην δηφηη, ην Γηθαζηήξην (16ν Σκήκα, ΓΔθΑζ) κε ηελ ππ‟
αξηζ. 4/2008 Απφθαζή ηνπ, έθξηλε κφλν επί ηεο χπαξμεο εζηθήο βιάβεο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο
θαη ηεο εμαηξεηηθά δπζρεξνχο επαλφξζσζεο απηήο, ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο ζρεηηθήο
Πξνζθπγήο ηεο. Έθξηλε κάιηζηα επί ηεο επειζνχζεο ζηνλ ΟΣΔ βιάβεο, αθνχ έιαβε ππφςε
ηελ θαηαβνιή ηνπ ελδίθνπ πξνζηίκνπ, αζξνηδφκελνπ κε ππφινηπα πέληε (5), επηβιεζέληα απφ
ηελ ΔΔΣΣ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, γηα ινηπέο, κε ζπλαθείο κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζε,
δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο.
Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην νπζίαο είλαη θαη ην κφλν αξκφδην λα θξίλεη ηελ
νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο σο άλσ Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. Μέρξη ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ αλσηέξσ Γηθαζηεξίνπ θαη ζπλεπεία ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκφηεηαο
ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ νπδείο κπνξεί λα ζεσξήζεη ηελ αλσηέξσ πξάμε σο άθπξε ή
αλίζρπξε πξηλ απφ ηελ αλάθιεζε ή ηελ αθχξσζε ή ηελ θαηάξγεζή ηεο, αθφκα θαη αλ, φπσο
έρεη ήδε πξάμεη ν αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ, έρεη αζθεζεί έλδηθν βνήζεκα γηα ηελ αθχξσζή ηεο.
Καλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο

3.6.2.4

Πέληε ζπκκεηέρνληεο [CYTA, FORTHNET, HOL, WIND, VODAFONE] ελ γέλεη
ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ.
3.6.2.4.1

Με αλάγθε επηβνιήο ππνρξεώζεσλ ιόγσ ύπαξμεο αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά

Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ππνζηεξίδεη φηη «…ζηε ζρεηηθή αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε επηβνιή ex-ante
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ».
Ζ ΔΔΣΣ απάληεζε ζε φια ηα ζρφιηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο θαη εκκέλεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ΥΔΠ. πλεπψο, βάζεη ηνπ Δζληθνχ θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ
Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ, ε επηβνιή ex-ante ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο.
Σνλίδεηαη δε εμάιινπ φηη ζηελ παξάγξαθν 119 ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ,
αλαθέξεηαη: «119. Ωζηφζν, ηδίσο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ, ε
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Δπηηξνπή δελ αλακέλεη φηη νη EPA ζα άξνπλ πθηζηάµελεο ξπζµηζηηθέο ππνρξεψζεηο θνξέσλ
εθκεηάιιεπζεο µε ΙΑ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκηηψλ ξπζµηζηηθψλ
αλαγθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηε ζεκαζία ηνπο, ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ ζαθείο απνδείμεηο όηη νη ελ
ιόγσ ππνρξεώζεηο έρνπλ επηηύρεη ηνλ ζθνπό ηνπο θαη όηη είλαη ζπλεπώο πεξηηηέο, δεδνκέλνπ
όηη ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθόο ν αληαγσληζκόο ζηε ζρεηηθή αγνξά. ην λέν ξπζκηζηηθφ
πιαίζην

πξνβιέπνληαη δηάθνξα επαλνξζσηηθά µέηξα γηα ηελ αληηµεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ

δηαπηζησµέλσλ πξνβιεµάησλ θαη ηα επαλνξζσηηθά µέηξα ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηα ελ ιφγσ
πξνζδηνξηζµέλα πξνβιήµαηα.
3.6.2.4.2

Με απνηύπσζε ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο ζηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκηζηηθέο
ππνρξεώζεηο

Πέληε ζπκκεηέρνληεο (Vonafone, Wind, Cyta, Fortnet, HOL) ζπκθσλνχλ κε ηηο
πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηα επίπεδα/ζεκεία πξφζβαζεο ΥΔΠ.
Έλαο ζπκκεηέρσλ [OTE] ππνζηεξίδεη φηη, κε βάζε ηα ζηνηρεία δήηεζεο γηα ηα δηάθνξα
πξντφληα ΟΚΤΑ, «…ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφρσλ επηιέγεη θπθιψκαηα Κεληξηθήο
ΟΚΤΑ (ΙΙ ή Α1), ελψ επηπιένλ δελ ππάξρεη εθθξαζκέλν ελδηαθέξνλ γηα πξφζβαζε άιινπ ηχπνπ
θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ππεξεζίεο ΟΚΤΑ πνπ ε ΔΔΣΣ επέβαιε κε ηελ 389/51/8-6-2006 απφθαζε
ηεο, κε δεδνκέλε ηελ νχησο ή άιισο θζίλνπζα πνξεία ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο.». Ο ζπκκεηέρσλ ηζρπξίδεηαη φηη ε ΔΔΣΣ δελ απνηππψλεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο,
επηβάιινληαο ξπζκηζηηθά κέηξα θαη εηζάγνληαο πξντφληα κε κεδεληθή δήηεζε ηα νπνία
δεκηνπξγνχλ κφλν θφζηε ζηνλ Τπφρξεν γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. ηα σο άλσ πιαίζηα ν
ζπκκεηέρσλ πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε πνιιψλ απφ ηα πξνηεηλφκελα θπθιψκαηα ΟΚΤΑ.
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ σο άλσ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζρεηηθά κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ζεκεηψλνληαο φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα έρνπλ ήδε
νξηζηεί θαη ε δηαηήξεζή ηνπο δελ πξνυπνζέηεη πξφζζεηα θφζηε αλάπηπμεο. Αληίζεηα, ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη δελ δηθαηνινγείηαη ε άξζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ δηφηη κε απηφ ηνλ
ηξφπν νη πάξνρνη ζα ζηεξνχληαλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα εμαζθάιηδε κεγαιχηεξν βαζκφ
ειεπζεξίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο πιάλσλ.
3.6.2.4.3

Με αλαινγηθόηεηα ηεο ππνρξέσζεο πξόζβαζεο ηύπνπ Γ
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Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππνζηεξίδεη φηη ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ
Γ δελ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δπηπιένλ ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε «…απνηειεί
έλα κε αλαινγηθφ κέηξν θαζψο:
-

δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά

-

ππάξρεη ζπλερήο κείσζε ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ & ΟΚΤΑ ρσξίο λα δηαθαίλεηαη ππαξθηφ
επηρεηξεζηαθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη

-

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΟΣΔ λα επσκηζζεί πςειά θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κε νπζηαζηηθά κεδακηλή δήηεζε ζε κηα νχησο ή
άιισο θζίλνπζα αγνξά.»
Πξνζζέηεη δε φηη «…ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ ζπλεπάγεηαη

ζεκαληηθά θφζηε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγγειηνιεςίαο,
provisioning θαη βιαβνδηαρείξηζεο ηα νπνία είλαη ακθίβνιν αλ ζα αλαθηεζνχλ ιφγσ ηεο
ρακειήο αλακελφκελεο δήηεζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο.»
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ. Ζ επηβνιή
ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ θξίλεηαη αλαινγηθή θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε δεδνκέλνπ
φηη (α) δηαζθαιίδεη γηα ηνλ Πάξνρν ηνλ θξίζηκν φγθν ζπγθέληξσζεο πειαηψλ, ν νπνίνο
θαζηζηά ηελ επέλδπζή ηνπ νηθνλνκηθά βησζηκφηεξε, (β) επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ
πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ ησλ Παξφρσλ ζε ππνδνκέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ απαμηψλνληαη νη
ήδε πθηζηάκελεο επελδχζεηο θαη (γ) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Παξφρνπο λα ειέγρνπλ θαη
λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο.
3.6.2.4.4

Τπνρξέσζε πξόζβαζεο ηύπνπ Γ ρσξίο πεξηνξηζκνύο

Γχν ζπκκεηέρνληεο [CYTA, VODAFONE] ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηβνιή ηεο
ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ πξέπεη λα πθίζηαηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ζηε
δηαζεζηκφηεηα θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηα θέληξα ηνπ ΟΣΔ.
Ζ ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ αλσηέξσ Παξφρσλ θαη ζεσξεί φηη είλαη
αλαγθαία ε ζέζε εμαίξεζεο ζην πξνηεηλφκελν σο άλσ κέηξν πεξί πξφζβαζεο ηχπνπ Γ (ζε
πεξίπησζε χπαξμεο DSLAM ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ΟΣΔ
πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην ακέζσο αλψηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο
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(θφκβν πνιππιεμίαο), ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Αζηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ππνρξέσζε θξίλεηαη αλαινγηθή θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε δεδνκέλνπ φηη (α) δηαζθαιίδεη γηα
ηνλ Πάξνρν ηνλ θξίζηκν φγθν ζπγθέληξσζεο πειαηψλ, ν νπνίνο θαζηζηά ηελ επέλδπζή ηνπ
νηθνλνκηθά βησζηκφηεξε, (β) επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ ησλ
Παξφρσλ ζε ππνδνκέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ απαμηψλνληαη νη ήδε πθηζηάκελεο επελδχζεηο
θαη (γ)

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Παξφρνπο λα ειέγρνπλ θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
3.6.2.4.5

Τπνρξέσζε παξνρήο naked DSL

Έλαο ζπκκεηέρσλ [VODAFONE] ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα εηζαρζεί ππνρξέσζε
παξνρήο naked DSL.
H EETT ζεσξεί φηη νη πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο, ηδίσο κε ηελ εηζαγσγή
ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο. Ζ εηζαγσγή ελφο επηπξφζζεηνπ πξντφληνο, ην νπνίν ζε Δπξσπατθφ
επίπεδν δελ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν, ζα έζεηε ελδερνκέλσο ζε θίλδπλν ηελ απνδνρή
ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ πξντφλησλ ηεο αγνξάο 5, φζν θαη ηα πξντφληα ηεο αγνξάο 4
(ΑΠΣνΒ). Γηαηεξεί δε επηθπιάμεηο φζνλ αθνξά ζηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κέηξνπ δεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ
επίπεδν ζα είλαη δπζαλάινγα επαρζήο ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξηνξηζκέλε δήηεζε απφ ηελ πιεπξά
ησλ παξφρσλ. ηα σο άλσ πιαίζηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη δελ είλαη αηηηνινγεκέλε ε επηβνιή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο.
3.6.2.4.6

Ρπζκηζηηθά κέηξα ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο λέσλ ιηαληθώλ πξντόλησλ από ηνλ
ΟΣΔ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] δηαθσλεί κε ηελ πξφβιεςε λέσλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζε
πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία
πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best
effort (π.ρ. managed VOIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL). Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη
«…κηα ηέηνηα ξχζκηζε εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο αγνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαζψο ηα ιηαληθά απηά πξντφληα δελ αλήθνπλ ζρεηηθή θαηάληε αγνξά
ε νπνία άιισζηε φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3 είλαη ε (αζχκκεηξε) επξπδσληθή
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ θαη’ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν,

274

επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ
κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απηήο ηεο ζχλδεζεο dial up.» Σνλίδεη δε φηη «Οη ππεξεζίεο VoIP &
IPTV απνηεινχλ λέεο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη ζαλ ηέηνηεο δελ ζα πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ξχζκηζε
κε ζηφρν λα παξέρνληαη επαξθή θίλεηξα γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. Η επηβνιή επνκέλσο κηαο ηέηνηαο ππνρξέσζεο ηζνδπλακεί κε ex-ante ξχζκηζε ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ ρσξίο λα ππάξρνπλ ελδείμεηο απνηπρίαο ηεο αγνξάο.»
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν ζπκκεηέρσλ πξνηείλεη ηελ εμαίξεζε απφ ηελ Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξνπνίεζε πνηφηεηαο ππεξεζίαο.
Σν Report

ηνπ ERG BEST PRACTICES ON REGULATORY REGIMES IN

WHOLESALE UNBUNDLED ACCESS AND BITSTREAM ACCESS αλαθέξεη φηη «
Completeness of reference offers that allow them (OLOs) at least to offer the same service as
the incumbent and richness that render them able to differentiate their services from that of the
incumbent retail arm and even to be the first mover by offering new and innovating services.
Mere non-discrimination and access obligations may help to cope with these issues. Where this
approach is judged not sufficient to ensure fair competition conditions and certainty for new
entrants, NRA may need to specify additional ex-ante controls on the wholesale products
concerning migration processes as well as reference offers completeness and richness».
Ζ ΔΔΣΣ έρνληαο ππφςε κία επξχηεξε θαη κειινληηθή ζεψξεζε ηεο αγνξάο (forwardlooking approach) ζεκεηψλεη ηα εμήο: Με ηελ παξνχζα, δελ επηρεηξείηαη λα νξηζζεί κηα
δηαθνξεηηθή αγνξά ιηαληθήο (αγνξά ιηαληθήο ηειεφξαζεο) ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεφξαζεο κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ –θαη ήδε δηαηίζεληαη- ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πάλσ απφ ηα επξπδσληθά δίθηπα
πξφζβαζεο. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ είηε ησλ
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ, είηε κέζσ ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ ΥΔΠ
απνηειεί έλα ρνλδξηθφ πξντφλ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο παξφρνπο κε
ζθνπφ ηε ιηαληθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ IPTV. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ
απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο Παξφρνπο ζε επίπεδν ιηαληθήο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κέζσ ηεο
ΥΔΠ, φηαλ νη ηερληθνί φξνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζε
επίπεδν ππεξεζίαο.
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Σνλίδεηαη φηη ε ΔΔΣΣ, αλαγλσξίδνληαο φηη ε αγνξά ζε επίπεδν ιηαληθήο είλαη
αλαπηπζζφκελε ζην βαζκφ πνπ αθνξά ζηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ, δελ πηνζεηεί θάπνηα
λέα ξχζκηζε πνπ πηζαλφ λα απέηξεπε επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ. Ζ ΔΔΣΣ δελ
πξνηείλεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζε επηπξφζζεηα ζηνηρεία δηθηπαθήο ππνδνκήο
ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία ζα επέηξεπε κία «ζηείξα» αλαπαξαγσγή ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ.
Θεσξεί φκσο εχινγε, δπλάκεη ησλ πξνηεηλφκελσλ δηα ηεο παξνχζαο ξπζκηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αληαγσληζκνχ κε ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν
ιηαληθήο απφ παξφρνπο πνπ θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηέηνησλ παξφρσλ, ε παξερφκελε ππεξεζία ζηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην ππάξρνλ δίθηπν πξφζβαζεο ην νπνίν ειέγρεηαη
πιήξσο απφ ηνλ ΟΣΔ, θαζψο θαη απφ ηα ζρεηηθά ρνλδξηθά πξντφληα, ηα νπνία απηφο θάζε
θνξά παξέρεη. πλεπψο θαη δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ (ζα) πξνζθέξεη ηηο σο άλσ αλαθεξζείζεο
ππεξεζίεο ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ήδε
πξνηαζείζα ζην θείκελν ηεο απφ 17.12.2008 Γηαβνχιεπζεο ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε πεξί κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηνλ ΟΣΔ κε ηελ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο πξνζθνξάο ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο ίδηαο «πνηφηεηαο δηθηχνπ» κε απηή πνπ πξνζθέξεη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, θξίλεηαη σο αλαγθαία θαη αλαινγηθή.
3.6.2.4.7

Τπνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζηνλ ΟΣΔ

Έλαο πάξνρνο (ΟΣΔ) αλαθέξεη φηη έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
Απφθαζεο ΔΔΣΣ πνπ αθνξά ζηνλ ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ (482/051/26-05-2008) θαη φηη
δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ ε ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ παξνχζα
αλάιπζε λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πηζαλψλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ αθνξνχλ νπηηθέο ίλεο θαη πξνηείλεη λα
δηαγξαθεί ε πξφηαζε γηα ηηο νπηηθέο ίλεο.
Σέζζεξηο άιινη πάξνρνη (Vonafone, Wind, Cyta, Fortnhet) ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε
ηεο ΔΔΣΣ γηα δηαηήξεζε ηεο επηβνιήο ππνρξεψζεσο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ.
Αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ζηηο νπηηθέο ίλεο, ε ΔΔΣΣ
ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε είλαη αλαινγηθή δηφηη ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν δηθηχσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επέλδπζε απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζε νπηηθέο ίλεο. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο
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ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/26-05-2008, ε νπνία εμεδφζε θαηφπηλ εηδηθήο θαη ξεηήο λνκνζεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο (άξζξν 43, παξ. 1, ηνπ λ. 3431/2006), ε εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ αλαθέξεηαη ζε δπλακηθή / πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ πξνζέγγηζε θαη ην
ζχζηεκα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε ηηο πξφζθαηεο ή/θαη κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ αγνξά.
Σν ζρεηηθφ ζχζηεκα ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ έρεη ήδε αλαπηπρζεί, είλαη δπλακηθφ
θαη επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
εθαξκνγήο.
Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε απηή πξέπεη λα επηβιεζεί ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα
ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ ρνλδξηθήο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ραιθνχ θαη πξφζβαζεο κέζσ
νπηηθψλ ηλψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ ηηκψλ κεηαθνξάο (transfer pricing) ηνπ ΟΣΔ θαη
επνκέλσο λα εμαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο πηζαλψλ πξαθηηθψλ ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο απφ
ηνλ ΟΣΔ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο θαηαζηάζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζα κπνξεί λα ειέγμεη 1. ηελ
ζχλζεζε ησλ ηηκψλ θαη αλ έρνπλ πεξηιεθζεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία
ηνπ δηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπ ΟΣΔ, 2. λα δηαζθαιίζεη φηη νη πηζαλέο απνκεηψζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ραιθνχ ζα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο κεηψζεηο ηηκψλ ζηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο, 3. ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα θαηαβάιινπλ ηίκεκα δχν
θνξέο γηα ην ίδην θφζηνο αγνξάδνληαο ππεξεζίεο ραιθνχ θαη νπηηθέο ίλεο.
3.6.2.4.8

Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ – Γεληθέο παξαηεξήζεηο

Πέληε πάξνρνη (Vonafone, Wind, Cyta, Fortnhet, HOL) ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ηεο
ΔΔΣΣ γηα ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσο θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο
ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηελ ππεξεζία ΥΔΠ ζηνλ ΟΣΔ θαη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ «νηθνλνκηθνχ
ρψξνπ» κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηπρφλ εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ πξαθηηθήο «ςαιηδίζκαηνο»
ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΠ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηεο ΑΠΣΒ θαζψο θαη κε βάζε ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, ηελ απνηξνπή ηεο «κε
δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο» (non replicability) κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ΟΣΔ. Έλαο πάξνρνο
(Wind) πξνηείλεη λα δηεμαρζεί εθ λένπ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ
ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο.
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Έλαο πάξνρνο (ΟΣΔ) εθθηλεί ηελ απάληεζε ηνπ δηαηππψλνληαο ηελ δηαθσλία ηνπ κε
ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσο ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κέζσ
κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο
θαηαζηάζεσο ζηελ ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά. ηελ ζπλέρεηα ηεο απαληήζεσο ηνπ ηνλίδεη φηη
δηαθσλεί πιήξσο κε ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ex ante έιεγρνπ ηηκψλ θπξίσο ιφγσ ηεο
ππάξμεσο πεξηζζνηέξσλ ρνλδξηθψλ πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 4.2. πλερίδεη
επηζεκαίλνληαο φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο ΜΜΔΚ- ΣΚ ζα κπνξνχζε λα
εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΥΔΠ, εθφζνλ πξνέθππηε απαίηεζε θνζηνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο, ζην ίδην πιαίζην θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ινηπέο
ππφ ξχζκηζε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο. Θεσξεί επίζεο φηη νη πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθέο
παξαδνρέο ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ηηκέο ΥΔΠ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ κε ην θφζηνο ελφο
λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά, ηνπ νπνίνπ ε ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ
ηνπ βαζίδεηαη ζηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ ΣΒ νδεγεί ζε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ, κε
θξηηήξηα απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ θαη bottom up κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θιίκαθνο
κηθξφηεξεο απηήο ηνπ ΟΣΔ. Καηφπηλ, ν ΟΣΔ ζεκεηψλεη φηη ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ δελ θαίλεηαη
λα βαζίδεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά ζε απηφ ην ελδερφκελν (δει ζηελ επηινγή ησλ
θξηηεξίσλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ «νηθνλνκηθνχ ρψξνπ»).
Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα πξνζδηνξίζεη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ησλ
ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο «κε δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο» (non replicability) κεηαμχ ησλ
δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ.
Κιείλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ, ν ΟΣΔ επαλαιακβάλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο ΜΜΔΚ- ΣΚ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο ΥΔΠ, εθφζνλ πξνέθππηε απαίηεζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο θαη θαηαιήγεη
φηη νπνηαδήπνηε κεζνδνινγία πιελ ηεο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε βάζε ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ
εηζάγεη αληηθεηκεληθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, δελ πξνάγεη ηελ ξπζκηζηηθή βεβαηφηεηα θαη
νδεγεί ζε άζθνπε ππεξ-ξχζκηζε θαη ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά.
Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ ηεζζάξσλ παξφρσλ πξνθχπηεη φηη βξίζθνληαη
ζχκθσλνη κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα επηβνιή ππνρξεψζεσο πνπ πεξηιακβάλεη ζε ex ante
επίπεδν ηελ θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηελ ππεξεζία ΥΔΠ
ζηνλ ΟΣΔ θαη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηπρφλ
εθαξκνγήο απφ ηνλ ΟΣΔ πξαθηηθήο «ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη
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ζπκπίεζεο ηηκψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΠ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΠΣΒ θαζψο θαη κε
βάζε ηελ ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο, ηνπ ελδερφκελνπ ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο κε δπλαηφηεηαο
επαλάιεςεο (non replicability) κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη
ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ΟΣΔ.
Απφ ηελ απάληεζε ηνπ ΟΣΔ, δελ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ν ΟΣΔ ζπκθσλεί κε ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηελ θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ
γηα ηελ ππεξεζία ΥΔΠ ζηνλ ΟΣΔ. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο γηα ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο
Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο ησλ Παγίσλ
(ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost)). Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα επηβάιιεη ηελ
ππνρξέσζε ζηελ ΟΣΔ ΑΔ λα παξέρεη ηηκέο γηα ηελ ππεξεζία επξπδσληθήο πξφζβαζεο ΑΡΤ
(BRAS & DSLAM) βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ, νη νπνίεο ηηκέο ζα εμάγνληαη απφ
κνληέιν "top-down". Ζ κεζνδνινγία ηεο θνζηνιφγεζεο θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζή ηεο
ΔΔΣΣ 482/051/26-05-2008. Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ζπλαθείο επθνιίεο φπσο νη
ππεξεζίεο ΟΚΤΑ Σχπνπ ΦΤΠ & OLO ζα εμάγνληαη απφ κνληέια bottom-up βάζε ηεο
κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ. πλεπψο, ε εμαγσγή ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΥΔΠ (ΑΡΤ) ζα
εμάγνληαη φπσο νη ππφινηπεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ βάζε ηεο κεζνδνινγίαο
482/51/2008.
Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ πξνο απνθπγήλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ηεο
θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη ζπκπίεζεο ηηκψλ ζηελ αγνξά ηεο ΑΠΣΒ θξίλεη φηη πξέπεη
λα δηαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθφ «νηθνλνκηθφ ρψξν» (economic space) κεηαμχ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ,
πνπ λα είλαη επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ ζπλερή γεσγξαθηθή
επέθηαζε ηεο ΑΠΣΒ. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη νη ηηκέο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ λα δηακνξθψλνληαη ψζηε
λα είλαη αληίζηνηρεο κε ην θφζηνο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ ζηελ αγνξά, ηνπ νπνίνπ ε
ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζίδεηαη ζηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ
ΣΒ.

Γηα

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

ηνπ

ειέγρνπ

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηεζεί

πξφηππν

ηερληθννηθνλνκηθφ κνληέιν, ηνπ νπνίνπ ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα δηακνξθσζεί
κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Γειαδή, ε ΔΔΣΣ δελ πξνηίζεηαη λα κεηαβάιιεη ην πθηζηάκελν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα
ηνπ ΟΣΔ αιιά νη ηηκέο ζα εμάγνληαη βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζα
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί επηπιένλ έιεγρν ηνπ «νηθνλνκηθνχ ρψξνπ» κεηαμχ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ.
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ζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΟΣΔ φηη ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ δελ θαίλεηαη λα βαζίδεηαη,
πφζν κάιινλ λα ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά, ζε απηφ ην ελδερφκελν (θξηηήξην απνηειεζκαηηθνχ
παξφρνπ), ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνηεηλφκελα
ζην θείκελν ηνπ European Regulator Group (ERG (07) 53 WLA WBA BP final 080604)
«REPORT ON ERG BEST PRACTICES ON REGULATORY REGIMES IN WHOLESALE
UNBUNDLED ACCESS AND BITSTREAM ACCESS». ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή 10
αλαθέξεηαη φηη είλαη βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηηο ΔΡΑ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζπλνρή κεηαμχ ησλ
ηηκψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε φιν ην εχξνο ηνπ
DSL. Απηή ε ζπλνρή ζα εγγπεζεί φηη ην επίπεδν δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπγθξηλφκελεο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο ηηκέο ησλ ιηαληθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ δεκηνπξγνχλ επαξθέο νηθνλνκηθφ ρψξν ψζηε λα
δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αλέβνπλ ηελ ζθάια ησλ επελδχζεσλ, λα
δηαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα ππάξρεη ζπκπίεζε ηηκψλ ζε ιηαληθφ επίπεδν (downstream price
eviction) θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ππνδνκέο. Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ
απφ ηηο ΔΡΑ λα εμαζθαιίζνπλ επαξθέο νηθνλνκηθφ ρψξν κεηαμχ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ (WLA &
WBA) ψζηε έλαο απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζηήο λα κπνξεί θεξδνθφξα λα αληαγσληζηεί κε
ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζηηο ελδηάκεζεο αγνξέο (ρνλδξηθή αγνξά) θαη κε ηηο
ιηαληθέο ππεξεζίεο ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ. ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή 11, αλαθέξεηαη φηη έρεη
πξνζδηνξηζηεί σο βέιηηζηε πξαθηηθή νη ΔΡΑ λα ελζσκαηψλνπλ θαηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηνλ θαηάιιειν επίπεδν νηθνλνκηψλ θιίκαθνο πνπ κπνξεί λα επηηχρεη
εχινγα έλαο απνηειεζκαηηθφο πάξνρνο (that an efficient operator can reasonably achieve).
Ζ πξνηεηλφκελε ινηπφλ κεζνδνινγία ηεο ΔΔΣΣ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε
θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο γηα ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο βάζεη ηεο
κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην Σξέρνλ Κφζηνο
ησλ Παγίσλ (ΜΜΔΚ/ΣΚ (LRAIC/Current Cost) θαη επηπιένλ δπλαηφηεηαο ειέγρνπ γηα ηελ
απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο (scissors effect)/ ή θαη
ζπκπίεζεο ηηκψλ ζηελ αγνξά ηεο ΑΠΣΒ κέζσ ηεο ππάξμεσο ηθαλνπνηεηηθνχ «νηθνλνκηθνχ
ρψξνπ» (economic space) κεηαμχ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ είλαη ζχκθσλε κε ηελ κεζνδνινγία πνπ
πξνηείλεηαη ζην θείκελν ηνπ ERG θαη αθνινπζείηαη ήδε απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ ΔΡΑ κεηαμχ
άιισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ

280

ΔΡΑ γηα ην European Reagulators Group ζην «Report on price consistency in
upstreambroadband markets»:
- ζηελ Ηξιαλδία, ζηνλ δεχξν γχξν ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο 5, ε ComReg πξφηεηλε ex ante
έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ κεηαμχ ησλ ηηκψλ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ,
- ζηελ Γαιιία ήδε απφ ηνλ πξψην γχξν ηεο αλάιπζεο εθαξκφδεηαη θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε
ησλ ππεξεζηψλ ηεο αγνξάο 4 θαη 5 θαη ex ante έιεγρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ κεηαμχ ησλ
ηηκψλ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ βάζεη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο ελφο εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ θαη
ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο ησλ πξνζθνξψλ ιηαληθήο ηεο ηνπ
θπξίαξρνπ παξφρνπ
- ζηελ Γεξκαλία, ε Bnetza πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ έγθξηζε ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο
εθαξκφδεη κεηαμχ άιισλ, έιεγρν ζπκπίεζεο ηηκψλ ζε φιν ην εχξνο ηεο αιπζίδαο κεηαμχ
ρνλδξηθψλ θαη ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο κεηαμχ ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα αλ
είλαη ξπζκηδφκελεο ή φρη. Ο έιεγρνο γίλεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο ελφο εχινγα
απνδνηηθνχ παξφρνπ.
- ζηελ Ηηαιία, ε Agcom εθαξκφδεη θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο αγνξάο 4 θαη
5 θαη ex ante έιεγρν κεηαμχ ησλ ηηκψλ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ βάζεη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο ελφο
εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ. Δπίζεο εμεηάδεη θαη ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζεη φηη δελ ππάξρεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ κεηαμχ ιηαληθψλ θαη ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ πξνθχςεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ηφηε νη ηηκέο
ρνλδξηθήο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ γηα λα κελ ππάξρεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. Αλάινγεο
πξαθηηθέο γηα ηνλ έιεγρν κεηαμχ ησλ ηηκψλ ΥΔΠ θαη ΑΠΣΒ, θαη απνθπγήο ζπκπίεζεο ηηκψλ
κεηαμχ ιηαληθψλ θαη ρνλδξηθψλ ηηκψλ αθνινπζνχληαη θαη απφ άιιεο ΔΡΑ φπσο ηεο
Πνξηνγαιίαο, Πνισλίαο θιπ.
Ζ ΔΔΣΣ επηπιένλ ηεο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεσο ζηα ζρφιηα ησλ παξφρσλ ζα απαληήζεη
ζε επηκέξνπο ζρφιηα ηνπ ΟΣΔ πνπ αθνξνχλ ζηελ εξψηεζε γηα ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ.
3.6.2.4.9

Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ – Υξνληθόο νξίδνληαο εμέηαζεο ιηαληθήο αγνξάο γηα
ηελ επηβνιή ππνρξεώζεσλ ειέγρνπ ηηκώλ ζηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή
πξόζβαζε
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Έλαο πάξνρνο (ΟΣΔ) ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηαθσλεί κε ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσο
ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα
ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε θαη ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε απηή είλαη απζαίξεηε θαη
αλαηηηνιφγεηε δηφηη ε αγνξά ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ε νπνία θαηά ηελ γλψκε
ηνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα δεζκνπνηεκέλα πξντφληα ησλ παξφρσλ είλαη κία ππφ δηακφξθσζε
αγνξά, πιήξσο απειεπζεξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή. Αλαθέξεηαη επίζεο ζε Απνθάζεηο ηνπ
ΓΔΚ ηεο ΔΔ (ΑΚΕΟ & France Telecom, Telefonica) φπνπ ε ΔΔ εμέηαζε ζε βάζνο ρξφλνπ ηηο
ππνζέζεηο γηα ηελ δηαπίζησζε θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαιήγεη φηη ε ΔΔΣΣ ζηελ
αλάιπζε αγνξάο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ ιηαληθή αγνξά κέρξη ηέινπο ηνπ 2010 φπνπ
ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή αγνξά ιφγσ ηεο απμήζεσο ησλ ζπλδέζεσλ ΑΠΣΒ.
Ζ αξρηθή δηαθσλία ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ ζηελ
αγνξά ηεο ΥΔΠ κέζσ θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο (θαη δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ
ρψξνπ ΑΠΣΒ & ΥΔΠ) αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ε
νπνία θαηά ηελ γλψκε ηνπ είλαη κία ππφ δηακφξθσζε αγνξά, πιήξσο απειεπζεξσκέλε θαη
αληαγσληζηηθή θαη ε πξφηαζε ηνπ είλαη ε ΔΔΣΣ λα παξαθνινπζεί ηελ ιηαληθή αγνξά κέρξη ην
2010 ε νπνία ηφηε ζα έρεη άιια ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ζεκεξηλά.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ αθνξά ζηελ ρνλδξηθή ππεξεζία επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.
ηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ είλαη 99% (βι
ελφηεηα 4.2 γηα κεξίδηα αγνξάο). Δπηπιένλ απαληψληαο ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ΟΣΔ φηη ε
ιηαληθή αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη πιήξσο απειεπζεξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή
αλαθέξνπκε φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα Implementation Report, ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ είλαη
κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο ησλ 25/27 ησλ αληηζηνίρσλ ηζηνξηθψλ παξφρσλ. ην
11ν Implementation Report, κε δεδνκέλα Οθησβξίνπ 2005, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ αλέξρεηαη ζην
74% ελψ ν ΜΟ ΔΔ25 είλαη 50% . ην 12ν Implementation Report, κε δεδνκέλα Οθησβξίνπ
2006, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ αλέξρεηαη ζην 64% ελψ ν ΜΟ ΔΔ25 είλαη 48% ελψ ζην 13ν
Implementation Report, κε δεδνκέλα Ηαλνπαξίνπ 2008, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ είλαη ην 7ν
κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππνινίπνπο ηζηνξηθνχο παξφρνπο ηεο Δπξψπεο ησλ 27,
αλέξρεηαη ζην 57,8% ελψ ν ΜΟ ΔΔ27 είλαη 46,3% . Αλ θαη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ βαίλεη
κεηνχκελν εληνχηνηο εμαθνινπζεί λα είλαη ζηαζεξά πάλσ ηνπ 50%.
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χκθσλα κε ηελ χζηαζε γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο ζην άξζξν 15 αλαθέξεηαη φηη
«Παξεκβαίλνληαο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο, αθφκε θαη κε επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο ιηαληθήο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιχηεξν
δπλαηφ άλνηγκα ηεο αμηαθήο

αιπζίδαο ζηνλ νκαιφ αληαγσληζκφ, ψζηε λα πξνθχπηεη ην

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα
ζχζηαζε πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο, ε ελδεδεηγκέλε θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ
νπνίσλ απνζθνπεί ζε αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ε νπνία
είλαη εκθαλήο ζηηο αγνξέο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. Δάλ κηα εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή
θαηαδείμεη φηη νη παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο απνδείρηεθαλ αλεπηηπρείο, ε ζρεηηθή
αγνξά ιηαληθήο ελδέρεηαη λα είλαη επηδεθηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ππφ ηνλ
φξν φηη πιεξνχληαη ηα πξναλαθεξζέληα ηξία θξηηήξηα».
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ ζηνρεχεη

ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ

ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, πειάηεο ησλ ρνλδξηθψλ
ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε απψηεξν ζηφρν κέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παξφρσλ
ψζηε λα επηηξαπεί ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε ιηαληθφ επίπεδν λα έρεη πξφζβαζε ζε ρακειέο
ηηκέο ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο. ηα πιαίζηα απηά, ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε
ηεο αγνξάο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία κεηαμχ άιισλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ
γξακκψλ ΑΡΤ ζηελ αγνξά ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ε ΔΔΣΣ ζεψξεζε φηη ε πιένλ
θαηάιιειε κέζνδνο ειέγρνπ ηηκψλ είλαη ε θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε ηεο ΥΔΠ κε ΜΜΔΚ-ΣΚ
θαη ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ΑΠΣΒ & ΥΔΠ θαη εμεγεί εθηελψο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ
κεηάβαζε απφ ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε Retail Minus ζε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο
ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζηηο ζειίδεο 104 -105.
3.6.2.4.10 Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ – Δπελδύζεηο πςεινύ θηλδύλνπ ζε ηερλνινγία DSL
Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ηνπ, έλαο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ν ΟΣΔ
πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο ADSL2/2+ Ethernet DSLAM θαη ζε δίθηπν θνξκνχ
νη νπνίεο ζεσξεί φηη είλαη πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη θάλεη κλεία ζηηο επελδχζεηο
γεσγξαθηθήο θαιχςεσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε φπνηα ξπζκηζηηθή
πνιηηηθή ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηνλ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηελ γεσγξαθηθή ηνπ
θάιπςε, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη δεκνγξαθηθψλ
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη λα επηηξέπεη κηα εχινγε απφδνζε επί ησλ
επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ κε ζπλεθηίκεζε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ.
Ζ ΔΔΣΣ έρεη ήδε αλαθέξεη εθηελψο φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηηκψλ
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηζηνξηθφ πάξνρν λα αλαθηήζεη ηα θφζηε ηνπ θπξίσο κέζσ ηνπ
κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ (WACC) ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ψζηε λα αληαλαθιά ηνλ
θίλδπλν ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΣΔ, θαη νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο επελδχζεηο γηα ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε ζε φιε ηελ ρψξα. Δπίζεο,
κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ νξίδνληαη ηηκέο κε βάζε ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα
πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ γεσγξαθηθή παξάκεηξν. πλάγεηαη ινηπφλ, φηη ε ΔΔΣΣ
έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ήδε ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ
δηακφξθσζε κεζνδνινγίαο πνπ λα επηηξέπεη εχινγε απφδνζε επί ησλ επελδεδπκέλσλ
θεθαιαίσλ κε ζπλεθηίκεζε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ.
3.6.2.4.11 Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ – άξζε ππνρξεώζεσλ ιόγσ ύπαξμεο ρνλδξηθώλ
πξνζθνξώλ άιισλ παξόρσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 4.2
Έλαο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη πξέπεη λα αξζεί φπνηα ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ ζε ex
ante επίπεδν δηφηη ε πξνζθνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ δελ είλαη
κνλαδηθή αιιά ππάξρνπλ πξνζθνξέο ζε ρνλδξηθφ επίπεδν θαη απφ άιινπο παξφρνπο κέζσ ηνπ
Μέηξνπ 4.2.
Έρεη ήδε απαληεζεί ζε αλσηέξσ ελφηεηα ην ζέκα ηνπ Μέηξνπ 4.2
3.6.2.4.12 Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ – Δθαξκνγή κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ – ΣΚ
ζνλ αθνξά ηελ κεζνδνινγία ΜΜΔΚ – ΣΚ, ν ΟΣΔ αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ελ
ιφγσ κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΥΔΠ,
εθφζνλ πξνέθππηε απαίηεζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, ζην ίδην πιαίζην θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο φπσο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ινηπέο ππφ ξχζκηζε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη φηη κφλν κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί κε ζπλέπεηα ε θνζηνινγηθή αληηκεηψπηζε
ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. πλερίδεη ζεκεηψλνληαο, φηη ζεσξεηηθά, ζηελ πεξίπησζε ελφο
απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ κε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο
ΜΜΔΚ-ΣΚ ζα έπξεπε λα είλαη ηζνδχλακα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαη κε ηε
κεζνδνινγία Retail-minus.

284

Αλαθνξηθά κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ΥΔΠ πξέπεη λα
απεηθνλίδνπλ ην καθξνπξφζεζκν θφζηνο ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε ζπγθξίζηκα
ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο ΟΣΔ ΑΔ θα φηη νη ηηκέο δελ πξέπεη λα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά
βάζεη ηνπ θφζηνπο ηνπ ηζηνξηθνχ παξφρνπ αιιά λα ελζσκαηψλνληαη νη απνηειεζκαηηθέο
επηρεηξεζηαθέο επηινγέο θαη δπλακηθέο ηεο αγνξάο, δειαδή, νη ηηκέο ηεο ΥΔΠ λα
δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα
έρνπλ εχινγν θέξδνο/ απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΣΒ ή λα ζπλερίζνπλ ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο, ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη απηή ε
πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ θαη φηη εκκέζσο
πιελ ζαθψο ππνλνεί φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ΥΔΠ δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ
θιίκαθα παξαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, αιιά κε βάζε ηελ θιίκαθα ελφο ππνζεηηθνχ «ηππηθνχ
λενεηζεξρφκελνπ». Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απφ ηελ ΔΔΣΣ βαζίδεηαη
ζηελ εμαγσγή ηηκψλ απφ κνληέιν bottom up είλαη αζαθήο θαη ζεκεηψλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ηελ πξφζεζε ηεο ΔΔΣΣ λα πξνζδηνξίζεη ιεπηνκεξψο ηελ κεζνδνινγία ηνπ κνληέινπ κέζσ
κειινληηθήο δηαβνχιεπζεο.
Καηά ηελ θξίζε ηνπ, ε εηζαγσγή κνληέινπ κηθξφηεξεο θιίκαθαο απφ απηήο ηνπ ΟΣΔ
ζήκεξα, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο ΥΔΠ, πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα
πξνέθππηαλ εάλ βαζίδνληαλ ζην θφζηνο ηνπ ΟΣΔ θαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηειεπηθνηλσληαθή
πνιηηηθή (ladder of investment) δελ ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ.
Ο ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα απνζαθελίζεη κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί
λα

εμαζθαιίζεη

παξαγσγηθή

θαη

δηαλεκεηηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα

αιιά

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επίπεδν θνηλσληθήο επεκεξίαο γεληθφηεξα θα εηδηθφηεξα παξαγσγηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ παηθηψλ ζε καθξνρξφληα βάζε.
ζνλ αθνξά γηα ηα ζρφιηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ θαη ηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ΥΔΠ έρνπλ ιεπηνκεξψο πεξηγξαθεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ΔΔΣΣ επί
ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ ζηα ζρφιηα ησλ παξφρσλ, νπφηε ζεσξνχκε φηη έρνπλ θαιπθζεί ηα
ζρφιηα πεξί απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ, δηακφξθσζεο «νηθνλνκηθνχ ρψξνπ» θαη δηαζθάιηζεο
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηελ δηαηήξεζε ειθπζηηθψλ ηηκψλ ζηελ ιηαληθή
αγνξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
ζνλ αθνξά ζηελ ηδηαίηεξε ζεκείσζε ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε ηεο ΔΔΣΣ
λα εμεηδηθεχζεη ηελ κεζνδνινγία ηνπ κνληέινπ εμέηαζεο ηνπ «νηθνλνκηθνχ ρψξνπ» κέζσ ηεο

285

δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζεσξνχκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
είλαη ε πιένλ δηαθαλήο δηαδηθαζία γηα ηελ αγνξά θαη αθνινπζείηαη απφ φιεο ηηο ΔΡΑ θαηά ηελ
δηακφξθσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ φηαλ ππάξρεη αλάγθε
εμεηδίθεπζεο λέσλ ή ηξνπνπνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ.
Δπηπιένλ γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ ξπζκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ladder of
investment έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ν ηζηνξηθφο πάξνρνο κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
ειέγρνπ ηηκψλ αλαθηά ηα θφζηε ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ ζεκείσζε ηνπ ΟΣΔ φηη ζεσξεηηθά,
ζηελ πεξίπησζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ κε
ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ ζα έπξεπε λα είλαη ηζνδχλακα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ
ζα πξνέθππηαλ θαη κε ηε κεζνδνινγία Retail-minus επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα:
χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θείκελν ηνπ ERG «Principles of Implementation and
Best Practice regarding the implementation and use of Retail Minus pricing as applied to
electronic communication activities», ε βαζηθή δηαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο Retail minus κε ηε
θνζηνζηξέθεηα έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε
ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο θαζνξίδεηαη αθαηξψληαο έλα πεξηζψξην (margin) απφ ηελ
αληίζηνηρε ηηκή ιηαληθήο ελψ κε ηελ θνζηνζηξέθεηα ε ελ ιφγσ ηηκή πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο
παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη βάζε κηαο κεζνδνινγίαο (πρ ΜΜΔΚ – ΠΚΚ).
Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο Retail minus δελ έρεη ζθνπφ ηελ εμαγσγή
θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ. πλεπάγεηαη δε, φηη ε πηζαλφηεηα εμαγσγήο ηζνδχλακσλ ηηκψλ ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη ν ΟΣΔ είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα πξνθχςεη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ
αλαθέξεηαη ν ΟΣΔ δειαδή ε θνζηνζηξεθήο ηηκή απνηέιεζκα απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα
ηνπ ΟΣΔ λα είλαη φκνηα απηήο ελφο κνληέινπ Retail-minus. ην ίδην θείκελν πξνηείλεηαη ζηελ
πεξίπησζε κεζνδνινγίαο Retail-minus γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πεξηζσξίσλ, ε ππνζηήξημε απηήο κε ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη
θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.
3.6.2.4.13 Τπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ - Με δπλαηόηεηα επαλάιεςεο πξνζθνξώλ
ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο
Αλαθνξηθά κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ, ζηελ πεξίπησζε κε δπλαηφηεηνο επαλάιεςεο
κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ
ιηαληθψλ πξνζθνξψλ λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο, ή /θαη
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λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζηελ ΟΣΔ ΑΔ εθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο
κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο γηα ηελ (ex post)
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ν ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα
πξνζδηνξίζεη πάλσ ζε πνηα αθξηβψο βάζε θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα επηβάιεη
ηξνπνπνηήζεηο απφ ηε πιεπξά ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο, ν ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα απνζαθελίζεη
ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, ζην βαζκφ πνπ νη πξνζεγγίζεηο απηέο αλαηξνχλ ηελ αξρηθή ηεο
πξφζεζε λα πξνζδηνξίζεη ζε έλα απφιπην επίπεδν ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ.
ρεηηθά κε ηελ ζεκείσζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο σο πξνο πάλσ ζε πνηα αθξηβψο βάζε θαη
πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο απφ ηε πιεπξά ηνπ θφζηνπο, ε ΔΔΣΣ ζα
πξαγκαηνπνηεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ρνλδξηθήο αλάινγα κε ην είδνο
ηεο δηαπηζησζείζαο παξαβάζεσο έρνληαο ππ‟φςηλ ηηο ηζρχνπζεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο. Δπί
παξαδείγκαηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη προβλημα ζηελ αγνξά ΥΔΠ ιφγσ
θάπνηαο ιηαληθήο πξνζθνξάο, ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη ηελ επηινγή ηεο κείσζεο ζηελ ηηκή ΥΔΠ κε
βάζε ηα δηαζέζηκα θνζηνινγηθά ζηνηρεία ελψ ηαπηφρξνλα ζα κειεηήζεη θαη ηελ επίπησζε
απηήο ηεο κείσζεο ζηελ ππεξεζίαο ηεο ΑΠΣΒ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηθαλά θίλεηξα γηα
ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα αλέβνπλ ζηελ ηελ ζθάια ησλ επελδχζεσλ ( ladder of
investment).
ζνλ αθνξά ην ζρφιην ηνπ ΟΣΔ πεξί απνζαθελίζεσο ηνπ πξνζδνθψκελνπ
απνηειέζκαηνο απφ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηνο επαλάιεςεο
κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ αληηζηνηρψλ/ ζρεηηθψλ
ιηαληθψλ πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
παξαπέκπνπκε ζηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε καο γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ βέιηηζηε πξαθηηθή 10
ηνπ αληηζηνίρνπ θεηκέλνπ ηνπ ERG ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη είλαη βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηηο
ΔΡΑ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ηηκψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφρνπ
κε ΗΑ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε φιν ην εχξνο ηνπ DSL. Απηή ε ζπλνρή ζα εγγπεζεί φηη ην
επίπεδν δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζπγθξηλφκελα
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ δεκηνπξγνχλ επαξθέο
νηθνλνκηθφ ρψξν ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αλέβνπλ ηελ
ζθάια ησλ επελδχζεσλ, λα δηαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα ππάξρεη ζπκπίεζε ηηκψλ ζε ιηαληθφ
επίπεδν (downstream price eviction) θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ππνδνκέο.
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ΠΡΟΣΑΔΙ

3.6.3

Με βάζε ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζρνιίσλ ζην Κείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο,
πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νη αθφινπζεο αιιαγέο ζην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο πξηλ ηελ
Κνηλνπνίεζή ηνπ ζηελ ΔΔ:
1.

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο κε ζπκπεξίιεςε ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2008

2.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ πνπ εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ππνθαηάζηαζεο
κεηαμχ (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ.

3.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ πνπ εμεηάδεη ηελ ππνρξέσζε πξφζβαζεο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην βαζκφ πνπ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ηχπνπ Γ.

4.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ πνπ εμεηάδεη ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ
δηαρσξηζκνχ.
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3.6.4

ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ

1

CYTA

2

FORTHNET

3

HOL

4

OTE

5

VODAFONE

6

WIND
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3.6.4.1

CYTA

Απάληεζε ηεο εηαηξείαο CYTA HELLAS
ζηελ
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά
κε ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά ππ’
αξ.5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο)».
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ΓΔΝΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
Αδηακθηζβήηεην γεγνλφο απνηειεί ε αχμεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ηα ηειεπηαία δχν έηε ζηελ
ειιεληθή αγνξά, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ πξφζθαηε εηήζηα κειέηε ηεο ECTA γηα ην 2008 (ECTA Regulatory
Scorecard). Δληνχηνηο ε ειιεληθή επξπδσληθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο ΔCTA, βξίζθεηαη ζηε κεζαία
νκάδα δπλακηθφηεηαο. Όπσο επηζεκαίλεηαη δε ε ελ ιφγσ πξφνδνο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάπηπμε
ΑΞΡΒ θαη φρη ζηελ ΣΔΞ. Ωζηφζν θαη παξφιε ηελ αλάπηπμε πνπ απαληάηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αγνξά
ΑΞΡνΒ, ε νπνία απνηειεί ζπζρεηηδφκελε αγνξά αλσηέξνπ επηπέδνπ, ην κεξίδην ηνπ ΝΡΔ ζηελ αγνξά ΣΔΞ
παξακέλεη εμαηξεηηθά κεγάιν, θαζψο πξνζεγγίδεη ην 100%. Δπηπιένλ θαη παξά ηελ αλάπηπμε, ε δηείζδπζε ηεο
επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, θαζψο φπσο άιισζηε
επηζεκαίλεηαη θαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν
Δπξσπατθφο κέζνο φξνο δηείζδπζεο αλήιζε ζην 20% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηελ Διιάδα λα έρεη δηείζδπζε
9.1% θαη λα είλαη ε εηθνζηή ηέηαξηε ρψξα ζε Θνηλνηηθφ Δπίπεδν.
Δπηπιένλ, φπσο επηζεκαίλεηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε θαίξηαο ζεκαζίαο έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ Γηαδηθηχνπ, ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο πνπ εγθξίζεθε απφ ην
Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε επέθηαζε θαη ε αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο πςειήο
ηαρχηεηαο

απνηειεί

νηθνλνκηθή

θαη

θνηλσληθή

επηηαγή.

Ρν

επξσπατθφ

ζρέδην

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/142&format=HTML&aged=0&language=EL&gui
Language=en)γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο έζεζε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ έηζη ψζηε
λα επηηεπρζεί 100% θάιπςε κε δηαδηθηπαθή ππνδνκή πςειήο ηαρχηεηαο κέρξη ην 2010. Αλαθέξεηαη
ραξαθηεξηζηηθά φηη « ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αληηκεησπίδνληαη πάληα πξόζζεηεο δπζρέξεηεο ζηελ

επξπδσληθή ζύλδεζε ( «…..lack of investment and difficult geographic conditions has limited
broadband coverage to less than 50% of the rural population (Greece, Poland, Slovakia)». Καζώο νη
επελδύζεηο επηβξαδύλνληαη ζεκαληηθά, ηα πξνβιήκαηα απηά απμάλνληαη, πξάγκα ην νπνίν έρεη
άκεζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε δξάζε απηή
πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο – ελώ ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο
ζα επηηξέςεη λα αλαιεθζνύλ γξήγνξα νη επηηόπηεο ελέξγεηεο».
Πην πιαίζην απηφ ζεσξνχκε επηηαθηηθή αλάγθε ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ηεο Ξνιηηείαο, φπσο
ηελ Πηξαηεγηθή αλάπηπμεο ππνδνκψλ FTTH αλά πεξηθέξεηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο
επξπδσληθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
Ζ Δκπεηξία ηεο Αγνξάο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πξψηνπ
γχξνπ αλάιπζεο πνπ δηελήξγεζε ε ΔΔΡΡ, βάζεη ηνπ νπνίνπ φξηζε ηνλ ΝΡΔ σο πάξνρν κε ΠΗΑ θαη θαζφξηζε
ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο (ΑΞ 389/51/8-6-2006), αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε φρη κφλν δηαηήξεζεο
ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε
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έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. Νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο ζα έρνπλ ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ πεξαηηέξσ ψζεζε
ηεο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο θαη ζα επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο
πνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη κε ηηο άιιεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ.
Ζ εηαηξεία καο ζπκθσλεί ελ γέλεη κε ηελ αλάιπζε θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ππφ
δηαβνχιεπζε θείκελν. Eπηπξφζζεηα ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη κεραληζκνί ειέγρνπ πνπ ζα
ζεζπίζεη θαη ζα ρεηξηζηεί ε ΔΔΡΡ πξνθεηκέλνπ νη πξνηεηλφκελεο Θαλνληζηηθέο πνρξεψζεηο ηνπ Ξαξφρνπ κε ΠΗΑ λα
γίλνπλ ζεβαζηέο θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ απηφλ.

Απαληήζεηο ρεηηθά Με ηνλ Οξηζκό Αγνξάο
1. πκθσλείηε κε ηα σο άλσ αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό
ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντόληνο / ππεξεζίαο;
Ζ εηαηξεία καο ζπκθσλεί ελ γέλεη κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε εμέηαζε ηεο ΔΔΡΡ
ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.
Πεκεηψλνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ θαη ην άκεζν κέιινλ θαίλεηαη δχζθνιν άιινο πάξνρνο πιελ
ηνπ ΝΡΔ λα αλαπηχμεη δίθηπν (ελζχξκαην ή αζχξκαην) θαη ππνδνκέο παλειιαδηθήο έθηαζεο νχησο ψζηε λα
αζθήζεη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ηθαλή λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ελαιιαθηηθέο κνξθέο πξφζβαζεο αληί
ηνπ ΝΡΔ. Ωζηφζν καθξνπξφζεζκα (θαη ζχκθσλα κε ηε «θιίκαθα επέλδπζεο») ζεσξνχκε φηη ζα αλαπηπρζνχλ
πάξνρνη ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο είηε ελζχξκαηεο (κέζσ ηνπηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ) είηε αζχξκαηεο (κέζσ ηερλνινγίαο
WiMAX, 3G θιπ.).

2. πκθσλείηε όηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξόζβαζεο είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
Ππκθσλνχκε. Θεσξνχκε φηη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ νη νπνίεο είλαη νκνηνγελείο ζε φιν ην γεσγξαθηθφ
εχξνο ηεο Διιάδαο, δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ζε εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα νη θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ
αγνξά παξακέλνπλ πςεινί θαη ζεσξνχκε φηη δελ αλακέλεηαη βξαρππξφζεζκα θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ
εηθφλα ηεο αγνξάο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ ΝΡΔ ζε απηή.

Απαληήζεηο ζε Δξσηήζεηο ρεηηθά Με ηελ Αλάιπζε
Αγνξάο
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1. πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξάο;
Τπάξρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνύ, ηα νπνία ζεσξείηε όηη ζα πξέπεη λα
εμεηάζεη ε ΔΔΣΣ;
Ππκθσλνχκε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο. Δηδηθφηεξα ζα ζέιακε
λα ζρνιηάζνπκε ηα εμήο:



Ρν κεξίδην ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πνπ θαηέρεη ν ΝΡΔ, σο Ξάξνρνο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο,
πξνζεγγίδεη ην 100%. Ππλεπψο, ην γεγνλφο απηφ ζπληζηά επαξθή ιφγν, ρσξίο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
αλάιπζε, γηα λα ραξαθηεξηζηεί Ξάξνρνο κε ΠΗΑ, θαζψο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν δελ δηαθαίλεηαη ε
πηζαλφηεηα ζεκαληηθήο απφζπαζεο κεξηδίνπ απφ άιιν Ξάξνρν ζηελ ζρεηηθή αγνξά.



Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ΣΔΞ, δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ππάξρεη κφλν ζηελ
πεξίπησζε παξφρνπ πνπ αλαπηχζζεη δίθηπν ή επεθηείλεη ην πθηζηάκελν δίθηπφ ηνπ έηζη ψζηε αθελφο
λα θαιχπηεη φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα γηα λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνλ ΝΡΔ ζε εζληθφ επίπεδν θαη
αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Θαλέλα απφ ηα
ππάξρνληα δίθηπα δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε
λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα αληαγσληζηεί ηνλ ΝΡΔ.



Ζ θαηαζθεπή ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ απαηηεί ππέξνγθεο επελδχζεηο θαη ν ρξφλνο ηεο θαηαζθεπήο πνπ
είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο, ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο θξαγκνχο.

Ππλεπψο, κφλν ζηελ ζεσξία έλαο

αγνξαζηήο ρνλδξηθήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα έρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζε φηη αθνξά
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΝΡΔ θαη θαη’ επέθηαζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
αληηζηαζκηζηηθή ηζρχ σο πξνο ηνλ ΝΡΔ.


Όπσο πνιχ ζσζηά επηζεκαίλεηαη ζηελ Αλάιπζε Αγνξάο, κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα
αληαγσληζκνχ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο (κε παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ,
ηαθηηθέο θαζπζηεξήζεσλ, κε εχινγεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ,
πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα επηηξεπφκελα ζεκεία πξφζβαζεο). Ωο εθ ηνχηνπ ηπρφλ πξαθηηθέο θαηάρξεζεο
ηεο Γεζπφδνπζαο Θέζεο ηνπ ΝΡΔ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, ζα πεξηνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε, ηελ
πινπνίεζε θαη ηε δηάζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ

Απαληήζεηο ζε Δξσηήζεηο ρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο
Τπνρξεώζεηο
1. πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλόκελε δηαηήξεζε / ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξόζβαζεο
ζηνλ ΟΣΔ θαζώο θαη ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν απηήο, όπσο αλαιύεηαη ζην παξόλ
θείκελν;
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Ππκθσλνχκε. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη εληζρπζεί ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο, ιφγσ ηεο
ζέζεο ηνπ σο κνλαδηθνχ παξφρνπ ΣΔΞ.

2. πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλόκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξόζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ΥΔΠ;
Ππκθσλνχκε κε ηελ δηαηήξεζε ησλ δχν ηχπσλ πξφζβαζεο (Ρχπνο Ξξφζβαζεο B – Ξξφζβαζε ζην BRAS Ρχπνο Ξξφζβαζεο Α –κέρξη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ παξφρνπ).
Όζνλ αθνξά ζηνλ Ρχπν Γ - Ξξφζβαζε ζην DSLAM ή ζε επίπεδν πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ, ζεσξνχκε φηη
πξέπεη λα επηβιεζεί σο ππνρξεσηηθφ ζεκείν πξφζβαζεο. Ωζηφζν δηαθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε πνπ ηίζεηαη ζην
ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν λα επηβάιιεηαη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζηνλ ΝΡΔ κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία
ν ΝΡΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΞΡνΒ.
Θεσξνχκε φηη ν ελ ιφγσ ηχπνο πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη λα επαθίεηαη ζηελ
δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ παξφρσλ λα αηηεζνχλ ηνπο ηχπνπο πξφζβαζεο πνπ επηζπκνχλ ή ζπλδπαζκνχο απηψλ.
Κε βάζε ηνλ ελ ιφγσ ηχπν πξφζβαζεο, ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο, ζα παξέρεη ν ίδηνο ππεξεζίεο backhaul
πέξα απφ ην DSLAM. Ζ σο άλσ πξφζβαζε φρη κφλν επηηξέπεη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν λα θάλεη πιήξε ρξήζε
ησλ επθνιηψλ πνπ έρεη ήδε βάζεη ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο παξερφκελεο πξφζβαζεο, αιιά ηνπ παξέρεη επίζεο θαη
ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ backhaul θαη θαηά επέθηαζε ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο
πεξηζζφηεξν θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. Όπνπ ε πξφζβαζε ζε επίπεδν DSLAM δελ είλαη ηερληθά εθηθηή, ν ΝΡΔ ζα
πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζην επφκελν πιεζηέζηεξν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ (θφκβνο πνιππιεμίαο) ζεκείν
ζην ιηαληθφ πειάηε.
Νθείινπκε δε λα επηζεκάλνπκε φηη πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε πινπνίεζή ηνπ, είλαη ν
θαζνξηζκφο μεθάζαξσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνζεζκηψλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ησλ παξφρσλ γηα
πξφζβαζε ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ηχπνπο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζήο ηνπο.

3. πκθσλείηε κε ηε ζεώξεζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθώλ επθνιηώλ ζηηο
ππεξεζίεο πξόζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξόρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ;
Ππκθσλνχκε. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ν ΝΡΔ λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηα πξντφληα ηχπνπ ΝΘΠΑ,
εκπινπηίδνληάο ηα θαηάιιεια, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή πξφζβαζεο ηχπνπ Α, Β θαη Γ,
δηαζθαιίδνληαο ηελ ίδηα παξνρή γηα φια ηα επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο κε απηήλ πνπ παξέρεη ζην ιηαληθφ άθξν
ηνπ.
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4. Θεσξείηε όηη πηζαλόλ ρξεηάδνληαη άιια πξντόληα ή πξόζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο
πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη από ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε όηη πηζαλόλ ππάξρνπλ επηπιένλ
ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζνύλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο,
ηα πξσηόθνιια ή ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ; Δάλ λαη ηόηε παξαθαινύκε όπσο
παξάζρεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηα πξντόληα ΥΔΠ θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά
ηνπο θαη ηελ αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξόρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνύ
αληαγσληζκνύ.
Ππκθσλνχκε κε ηα πξνηεηλφκελα πξντφληα, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ αλαθέξακε γηα ηνλ ηχπν
πξφζβαζεο Γ.
Δπηπιένλ ζπκθσλνχκε κε ηελ ζεψξεζε ηεο ΔΔΡΡ φηη ν ΝΡΔ ζα πξέπεη λα ρνξεγεί ειεχζεξε πξφζβαζε ζε
ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια θαζψο θαη ζε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ηζφηηκνο αληαγσληζκφο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
Ξεξαηηέξσ, ζεσξνχκε φηη πξηλ ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δηεπαθψλ θαη πξσηνθφιισλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
πξνεγνχκελε

ελεκέξσζε

ησλ

παξφρσλ,

παξέρνληαο

εχινγν

ρξφλν

πξνθεηκέλνπ

νη

ηειεπηαίνη

λα

πξνεηνηκαζηνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο απηψλ.

5. πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλόκελε ππνρξέσζε πξόζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην
DSLAM (ή ην επίπεδν ηνπ πνιππιεθηηθνύ θόκβνπ (multiplexing node) πνπ βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθό πειάηε); Θεσξείηε ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο
αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξόρσλ ζε ζπλζήθεο
απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ;
Όπσο πξναλαθέξακε (Απάληεζε ζε Δξψηεκα 2), ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαίν λα επηβιεζνχλ φινη νη
πξνηεηλφκελνη ηχπνη πξφζβαζεο(πξφζβαζε κε ηδία κέζα, ζην BBRAS, ζην DSLAM ή ζε επίπεδν πνιππιεθηηθνχ
θφκβνπ). Κέζσ απηψλ ησλ επηινγψλ παξέρεηαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ
πνηφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ηνπ ππεξεζηψλ θαη αθνινχζσο λα κεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ θφζηνο.
Ωζηφζν πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε πινπνίεζή ηνπο, είλαη ν θαζνξηζκφο μεθάζαξσλ
δηαδηθαζηψλ θαη πξνζεζκηψλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ησλ παξφρσλ γηα πξφζβαζε ζηνπο
πξνηεηλφκελνπο ηχπνπο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζήο ηνπο.

6. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζώο θαη ην
εηδηθόηεξν πεξηερόκελν απηήο;
Ζ ππνρξέσζε Ακεξνιεςίαο (Κε Γηαθξηηηθή Κεηαρείξηζε) είλαη επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί
φηη ν ΝΡΔ δελ θάλεη δηαθξίζεηο πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ ή/θαη πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο
κε απηφλ επηρεηξήζεηο.
Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ κεραληζκνί ειέγρνπ κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε ζχγθξηζε κε ην
ιηαληθφ άθξν ηνπ ΝΡΔ ζηηο θάησζη δηαδηθαζίεο:
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Ξξφζβαζε ζε δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρνλδξηθήο ΝΡΔ(ελδεηθηηθά δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
ησλ παξφρσλ ζηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ρνλδξηθή ΝΡΔ γηα ηελ
ιήςε θαη επεμεξγαζία αηηεκάησλ ιηαληθήο ΝΡΔ)



Σξφλνπο άξζεο βιαβψλ



Ξαξαγγειία & Ξαξάδνζε ζχλδεζεο



Ξξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο εξγαζίεο



Θνζηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο

7. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζώο θαη ην
εηδηθόηεξν πεξηερόκελν απηήο;
Ππκθσλνχκε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΝΡΔ, αθνχ απνηειεί κέηξν δηαζθάιηζεο ηεο
πξφζβαζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ ζπκθσλνχκε κε ηελ
δηαπίζησζε φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζπληζηά θαη έλαλ ηξφπν ειέγρνπ ηήξεζεο ή κε, ηεο ππνρξέσζεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, δηφηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί εάλ πθίζηαηαη ηέηνηα
ζπκκφξθσζε δελ ζα ήηαλ άιισο δηαζέζηκεο.

8. πκθσλείηε κε ην πξνηεηλόκελν ειάρηζην πεξηερόκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο
ΥΔΠ; Αλ όρη πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε όηη ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ή άιιεο κεηαβνιέο.
Ππκθσλνχκε ελ γέλεη κε ην πξνηεηλφκελν πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο ΣΔΞ. Πε θάζε πεξίπησζε
γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζεσξνχκε αλαγθαία ηελ δηεμαγσγή δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
πξνθεηκέλνπ φινη νη εκπιεθφκελνη θαη έρνληαο ζρεηηθή εκπεηξία απφ ηελ ελ ιφγσ αγνξά λα πξνβνχλ ζε
νπζηαζηηθά ζρφιηα θαη πξνηάζεηο.

9. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ζηνλ ΟΣΔ;
Θεσξνχκε επηβεβιεκέλε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΝΡΔ, ζην πιαίζην νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη αθνινχζσο βειηίσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ.

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε απνηειεί

βαζηθφ κέηξν ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ακεξνιεςίαο θαη δηαθάλεηαο, θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπ
εθαξκνγήο ηεο θνζηνζηξέθεηαο ηηκψλ.

10. πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ κε ηε κνξθή
θνζηνζηξεθνύο ηηκνιόγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε ζρεηηθή
αλάιπζε θαη ην ζθεπηηθό ηεο ΔΔΣΣ; Θεσξείηε όηη ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε απνηειεί
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θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
αληαγσληζκνύ πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΥΔΠ;
Ππκθσλνχκε κε ηελ εθηίκεζε ηεο ΔΔΡΡ φηη ε θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ επθνιηψλ ζα πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζα
ελζαξξχλεη ηνλ δηαξθή αληαγσληζκφ θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Ξεξαηηέξσ ζπκθσλνχκε νη ηηκέο ηεο ΣΔΞ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κελ
εκπνδίδνπλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα έρνπλ εχινγν θέξδνο/ απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΞΡΒ ή λα
ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο
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3.6.4.2

FORTHNET

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
Δξσηήζεηο ηεο Γηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκφ ηεο Αγνξάο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα σο άλσ αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο/ππεξεζίαο;
ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο/ππεξεζίαο.
Δξψηεζε 2
πκθσλείηε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
ΑΠ: πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα
ππεξεζίεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο είλαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα.
Δξσηήζεηο Γηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Αλάιπζε ηεο Αγνξάο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο;
Τπάξρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ηα νπνία ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ε
ΔΔΣΣ;
ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο.
Δξσηήζεηο ηεο Γηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε/ ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ
θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζην παξφλ θείκελν;
ΑΠ: πκθσλνχκε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη κε ηελ
ελίζρπζε απηήο κε ηελ πξνζζήθε ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ: ΑΡΥΣDSLAM. Γεδνκέλεο ηεο
ηαπηφζεκεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηελ ππεξεζία εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηελ ΑΠΣΒ,
ζπκθσλνχκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηππνο πξφζβαζεο ζην DSLAM ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο
ζπλεγθαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΠΣΒ.
Δξψηεζε 2
πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή ΥΔΠ;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
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Δξψηεζε 3
πκθσλείηε κε ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθψλ επθνιηψλ ζηηο ππεξεζίεο
πξφζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξνρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
Δξψηεζε 4
Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο πνπ ζα πξέπεη
λα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα
πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο,ηα πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ; Δάλ λαη ηφηε παξαθαινχκε φπσο παξάζρεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηα πξντφληα
ΥΔΠ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
ΑΠ: Θεσξνχκε φηη, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, νη ζπλαθείο επθνιίεο πνπ ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ είλαη επαξθείο. Αληίζηνηρα, ζεσξνχκε επαξθείο ηηο ζρεηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο, ηα πξσηφθνιια
ή ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ.
Δξψηεζε 5
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην DSLAM (ή ην
επίπεδν νπ πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplex node) πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ
πειάηε; Θεσξείηε ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αλαγσληζκνχ;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
Δξψηεζε 6
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν
πεξηερφκελν απηήο;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
Δξψηεζε 7
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν
πεξηερφκελν απηήο;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
Δξψηεζε 8
πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο ΥΔΠ; Αλ φρη
πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε φηη ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ή άιιεο
κεηαβνιέο
ΑΠ: πκθσλνχκε.
Δξψηεζε 9
πκθσλείηε κε ηελ ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ;
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ΑΠ: πκθσλνχκε.

Δξψηεζε 10
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο
κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε ζρεηηθή αλάιπζε θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ΔΔΣΣ;
Θεσξεηηε φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε απνηειεί θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ππνρξ’εσζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΥΔΠ;
ΑΠ: πκθσλνχκε.
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3.6.4.3

HOL

«Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τομ Ορισμό, τημ Αμάλυση Αγοράς και τις
Προτειμόμεμες Καμομιστικές Υποχρεώσεις τωμ αγορώμ Χομδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης
σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγξοά σπ’ αο. 4, Σύρςαρηπ Εσοωπαϊκήπ
Επιςοξπήπ) και Χομδρικής Ευρυζωμικής Πρόσβασης (αγξοά σπ’ αο. 5, Σύρςαρηπ
Εσοωπαϊκήπ Επιςοξπήπ)»

Συόλια hellas online
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Γεμικά Σχόλια για τις Προτειμόμεμες Καμομιστικές Υποχρεώσεις τωμ αγορώμ Χομδρικής
(Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή Θέση και Χομδρικής Ευρυζωμικής
Πρόσβασης

Η εςαιοεία μαπ είμαι ρύμτχμη ρε γεμικέπ γοαμμέπ ςιπ ποξςάρειπ ςηπ ΕΕΤΤ, καθώπ κοίμξσμε
απαοαίςηςη ςημ αμάγκη επιβξλήπ επιπλέξμ σπξυοεώρεχμ ρςξμ ΟΤΕ κσοίχπ ρυεςικά με ςιπ
ρσματείπ εσκξλίεπ και ρςιπ δύξ αγξοέπ, αλλά και με ςημ ποξρθήκη μέχμ υξμδοικώμ
ποξψόμςχμ ειδικόςεοα ρςημ αγξοά ςηπ υξμδοικήπ εσοσζχμικήπ ποόρβαρηπ.
Παοάλληλα:
Επιρημαίμξσμε όςι η ΕΕΤΤ θα ποέπει μα εμςαςικξπξιήρει ςξσπ ελέγυξσπ ςξσ ΟΤΕ
δημιξσογώμςαπ ακόμη πιξ ιρυσοξύπ ελεγκςικξύπ μηυαμιρμξύπ από ασςξύπ πξσ στίρςαμςαι
ρήμεοα. Είμαι ταμεοό όςι ςα ςελεσςαία υοόμια έυει γίμει μια ρημαμςική ποξρπάθεια ποξπ
ασςή ςημ καςεύθσμρη, εμςξύςξιπ θεχοξύμε όςι θα ποέπει η ποξρπάθεια μα γίμεςαι εκ ςχμ
ποξςέοχμ. Επιποξρθέςχπ, θα ποέπει ρςιπ πεοιπςώρειπ όπξσ διαπιρςώμεςαι καςαυοηρςική
ρσμπεοιτξοά από ςξμ ΟΤΕ μα μημ σπάουξσμ μόμξ ξι υοημαςικέπ κσοώρειπ ειπ βάοξπ ςξσ,
αλλά ςασςόυοξμα μα σπάουει μηυαμιρμόπ απξζημίχρηπ ρςξσπ παοόυξσπ πξσ σπέρςηραμ
απξδεδειγμέμη ζημία λόγχ ςηπ καςαυοηρςικήπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ χπ άμχ Οογαμιρμξύ.

Προτειμόμεμες Καμομιστικές Υποχρεώσεις τωμ αγορώμ 4 & 5, Κεφάλαιο 5 «Καμομιστικές
Υποχρεώσεις», παράγραφος 5.6.3 «Υποχρέωση Διαφάμειας»
Ποξκειμέμξσ μα διαρταλιρςξύμ όυι μόμξ ξι μεξειρεουόμεμξι πάοξυξι, ρσμτχμξύμε ρςξ όςι
θα ποέπει μα δίδεςαι ποόρβαρη ρε επαοκείπ πληοξτξοίεπ και νεκάθαοεπ διαδικαρίεπ, αλλά
δεδξμέμηπ ςηπ εμπειοίαπ από ςη μέυοι ρήμεοα ρσμεογαρία, επιρημαίμξσμε ςξ ακόλξσθξ:
Ο ΟΤΕ θα ποέπει μα δημξριξπξιεί ρςξσπ εμαλλακςικξύπ παοόυξσπ και ρςημ ΕΕΤΤ εκ τωμ
προτέρωμ ςημ ποόθερή ςξσ μα ςοξπξπξιήρει ςα πληοξτξοιακά ςξσ ρσρςήμαςα, μέρχ ςχμ
ξπξίχμ παοέυει ποόρβαρη ρε εσκξλίεπ και σπηοερίεπ ρύμτχμα με ςημ ιρυύξσρα ποξρτξοά
αματξοάπ (RUO). Η δημξριξπξίηρη και η παοξυή ςχμ απαιςξύμεμχμ ποξδιαγοατώμ θα
ποέπει μα λαμβάμει υώοα εμςόπ εύλογου χρομικού διαστήματος. Ωπ εύλξγξ ξοίζεςαι ςξ
υοξμικό εκείμξ διάρςημα, από ςημ δημξριξπξίηρη ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ έχπ ςημ έμαονη
λειςξσογίαπ ςξσπ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ρςξσπ παοόυξσπ μα αμαλύρξσμ ςιπ ςοξπξπξιήρειπ, μα
αμαθεχοήρξσμ ςιπ διαδικαρίεπ ςξσπ και μα ποξραομόρξσμ ςα πληοξτξοιακά ςξσπ ρσρςήμαςα
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καςάλληλα, ποξκειμέμξσ μα ρσμευίρξσμ μα παοέυξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ αποόρκξπςα. Σε
κάθε πεοίπςχρη ςξ υοξμικό ασςό διάρςημα δεμ θα ποέπει μα είμαι βοαυύςεοξ ςχμ 30
ημεοξλξγιακώμ ημεοώμ. Επιρημαίμξσμε όςι ςξ χπ άμχ θα ποέπειμα ρσμπεοιλητθεί οηςά και
ρςημ ςοξπξπξιημέμη ποξρτξοά αματξοάπ ςξσ ΟΤΕ (RUO).
Επιποξρθέςχπ, με ςημ εσκαιοία κξιμξπξίηρηπ ςηπ 5583/Φ.300/3-2-2009 επιρςξλήπ ςηπ
Επιςοξπήπ ραπ, όπξσ σπεμθσμίζει ρςξμ ΟΤΕ ςημ σπξυοέχρη η ξπξία απξοοέει από ςημ ΑΠ
ΕΕΤΤ 388/012/3-5-2006 και ρσγκεκοιμέμα:
«Ο ΟΤΕ θα ποέπει – ρςα πλαίρια ςηπ παοξυήπ αδερμξπξίηςηπ ποόρβαρηπ ρςξμ ςξπικό
βοόυξ – μα υξοηγεί ελεύθεοη ποόρβαρη ρε ςευμικέπ διεπατέπ, ποωςόκξλλα ή άλλεπ
ςευμξλξγίεπ πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για ςη διαλειςξσογικόςηςα ςωμ σπηοεριώμ ή ςωμ
σπηοεριώμ εικξμικξύ δικςύξσ. Επιπλέξμ ξ ΟΤΕ σπξυοεξύςαι μα παοέυει ποόρβαρη ρε
όλα ςα ρσρςήμαςα λξγιρμικξύ πξσ είμαι απαοαίςηςα για ςημ εναρτάλιρη ιρόςιμξσ
αμςαγωμιρμξύ ρςημ παοξυή ςωμ σπηοεριώμ»,
Επιρημαίμξσμε όςι θα ποέπει ρε κάθε πεοίπςχρη, η όπξια διαδικαρία ακξλξσθηθεί μα
ρσμπεοιλητθεί οηςά και ρςημ ςοξπξπξιημέμη ποξρτξοά αματξοάπ ςξσ ΟΤΕ (RUO).

Κεφάλαιο 5 «Καμομιστικές Υποχρεώσεις», παράγραφος 5.6.1 «Υποχρέωση πρόσβασης
και χρήσης ειδικώμ ευκολιώμ δικτύου»
Σσμτχμξύμε με ςημ ποξρέγγιρη ςηπ ΕΕΤΤ ρυεςικά με ςημ ποόβλεφη ποόρβαρηπ από κξιμξύ
υοήρη αγχγώμ (duct sharing), η ποόρβαρη ρε ρκξςειμή ίμα (dark fiber) και η σπξυοεχςική
παοξυή σπηοεριώμ ρύμδερηπ και μεςάδξρηπ από ςημ σπαίθοια καμπίμα (backhaul). Εμςξύςξιπ
θα ποέπει μα επιρημάμξσμε ρςξ ρημείξ ασςό, όςι είμαι απαοαίςηςξ μα αματεοθεί οηςά η εμ
λόγχ σπξυοέχρη η ξπξία μα ρσμξδεύεςαι με ςξ ρυεςικό SLA ρςξ κείμεμξ ςηπ ποξρτξοάπ
αματξοάπ (RUO).
Σε κάθε πεοίπςχρη θεχοξύμε όςι ςξ ςοξπξπξιημέμξ κείμεμξ ςξσ RUO θα ποέπει μα ςεθεί ρε
διαβξύλεσρη ώρςε μα ενειδικεσςξύμ ςα ρυόλια όλχμ ςχμ παοόυχμ.
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3.6.4.4

OTE

Οη απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο καο ζηηο εξσηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα
ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο
Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, έρνπλ σο εμήο:
Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
χκθσλα κε ην πθηζηάκελν Πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηε λέα
χζηαζε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ Αγνξά
(ΗΑ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ130
κε γλψκνλα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο
ζέζεο θξίλεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε δε
θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία ή λα κε δεκηνπξγεί
νηθνλνκηθέο απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα πξνθχπηεη δε απφ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο131. Ζ ΔΔΣΣ
ζηελ αλάιπζε ηεο δελ παξνπζηάδεη κε αληηθεηκεληθφηεηα νχηε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, νχηε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ αγνξά, δελ
πξαγκαηνπνηεί ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα νηθνλνκηθή ζεσξία ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο
αγνξάο, ελψ ηέινο δελ ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ πιεπξάο ηνπ ΟΣΔ.
πγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ
Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο Αγνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο επηζεκαίλεη ζεηξά παξαιείςεσλ θαη κεξνιεπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ
ηεο ΔΔΣΣ ηηο νπνίεο αλαιπηηθά παξαζέηεη ζηα πιαίζηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζηηο επηκέξνπο
εξσηήζεηο. πλνπηηθά ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη:
-

Γελ απνηππψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο ε δπλακηθή ηεο αγνξάο θαη νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη

ζηελ αγνξά απφ ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ΑΠΣνΒ, δπλακηθή πνπ ίδηα ε
ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη ζε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο (29 Ηαλνπαξίνπ 2009) κε ζέκα ηελ Πνξεία
130 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά (2002/C
165/03) παξ. 24

131 Communication Guidance on the Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ.10, θαη
20
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αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην Γ‟ Σξίκελν 2008, αλαθέξνληαο φηη
«πλερίδεηαη ζηαζεξά ε αλάπηπμε ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣνΒ)
ζηελ Διιάδα ην Γ’ ηξίκελν 2008 δίλνληαο ψζεζε θαη ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε, ε νπνία
ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ γηα ην 2008
θαηά 4,3 κνλάδεο (απφ 9,1% ζε 13,4%). Οη γξακκέο ΑΠνΣΒ ζεκείσζαλ λέα άλνδν, μεπεξλψληαο
ηηο 646.000 γξακκέο ζηα ηέιε ηνπ 2008. Η πιεηνςεθία ησλ γξακκψλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ
2008 πεξηζζφηεξν απφ ην 36% ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ παξερφηαλ κέζσ ΑΠΣνΒ έλαληη 20%
ζην ηέινο ηνπ 2007. Παξάιιεια σζηφζν κε ηελ αχμεζε απηή, ζπλερίδεηαη ε κείσζε ησλ γξακκψλ
ΑΡΤ (ρνλδξηθήο), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ ηάζε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα κεηαθνξά
ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηνπο βάζεο απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζε Αδεζκνπνίεηε
Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ιηγφηεξν γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηλνχξησλ ζπλδξνκεηψλ
ηνπηθνχ βξφρνπ». Ζ ΔΔΣΣ ζα έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπο είηε θαηά ηνλ νξηζκφ
είηε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο. Δηδηθφηεξα ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα
αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηνπ Δπηπέδνπ Υνλδξηθήο - Τπνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο
πξνζθνξάο, ν ΟΣΔ δηαπηζηψλεη ζεκαληηθέο παξαιήςεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ SSNIP ηεζη θαη
ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί.
-

Δπηπιένλ ελψ αλαγλσξίδεηαη ε ζπλερηδφκελε κείσζε ησλ γξακκψλ ΑΡΤ (ρνλδξηθήο),

ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ απφ ηελ Υνλδξηθή
Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (ΥΔΠ) ζε ΑΠΣνΒ, κε ηηο ππεξεζίεο ΑΡΤ λα αλέξρνληαη ζε κφιηο 6%
ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θαη κε αλαινγηθψλ
κέηξσλ.
-

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζεκείν ην νπνίν δελ ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο

ΔΔΣΣ είλαη ε επίδξαζε ηνπ Μέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ «Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο», ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη
ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ έξγνπ HOL, Forthnet, Tellas & Cyta ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηελ
αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 δειαδή κέζα ζηα ρξνληθά
πιαίζηα

ηεο

παξνχζαο

αλάιπζεο

θαη

ιακβάλνληαο

ππφςε

θαη

ηηο

πθηζηάκελεο

ζπλεγθαηαζηάζεηο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην έξγν, νη πάξνρνη κέζσ ΑΠΣνΒ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε
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2.051 ζεκεία παξνπζίαο ADSL ζε ζχλνιν 2.201 ζεκείσλ παξνπζίαο ηειεπηθνηλσληαθνχ
δηθηχνπ ΟΣΔ θαιχπηνληαο ην 96% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ αληίζηνηρα ην δίθηπν ADSL ηνπ ΟΣΔ
θαιχπηεη ζήκεξα 1.359 ζεκεία θαη ην 92,98% ησλ ζπλδξνκεηψλ132.
-

Ζ ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζε ηεο θαηαιήγεη ζην ζπκπεξάζκα φηη ε ΑΠΣνΒ είλαη «αδχλαην» λα

δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο
Παξφρνπο. Ο ΟΣΔ παξνπζηάδεη ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη νη πάξνρνη κέζσ ΑΠΣνΒ
φρη κφλν κπνξνχλ αιιά θαη πξνζθέξνπλ ζηελ πξάμε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο
Παξφρνπο, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 4.2, φζν θαη κε βάζε πθηζηάκελεο εκπνξηθέο
ζπκθσλίεο.
-

Γελ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ ε επίδξαζε ησλ Πξνζθιήζεσλ 93

θαη 145 ηνπ Μέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ πνπ αθνξνχλ ηελ «Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε Ληγφηεξν Αλεπηπγκέλεο Πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο».

-

Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο κεηαμχ

ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ έξεπλεο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο, θαη λα κελ
απνηειεί απιά «ζεσξήζεηο». Δπηζεκαίλνπκε φηη αληίζηνηρεο δηαβνπιεχζεηο ζε άιιεο ρψξεο
πεξηιακβάλνπλ έξεπλεο αγνξάο πνπ απνηππψλνπλ ηελ βνχιεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη
πάξνρνη δχλαληαη λα ηνπνζεηεζνχλ επ‟ απηψλ δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο αλάιπζεο ησλ αγνξψλ. Αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ «ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο» (παξ. 2.4) ρσξίο νη πεγέο απηέο λα αλαθέξνληαη ζην θείκελν
ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε κειέηε θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο δελ
ζπλάδνπλ κε ηελ απαηηνχκελε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
-

ζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο

επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ν
ΟΣΔ δηαθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ θαη παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη
ππάξρεη ππνθαηάζηαζε θαη ε ππνθαηάζηαζε απηή ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο
αλάιπζεο αγνξάο.

132 Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θαηαξρήλ εθηίκεζε ηνπ ΟΣΔ.
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-

Ζ ΔΔΣΣ θάλεη αλαθνξά ζην πξφγξακκα «ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο

θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013, Αλάπηπμε ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο
γεληάο», εθηηκψληαο σζηφζν φηη δελ ζα ππάξμεη νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο. Ζ εηαηξεία καο ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα ζα έπξεπε λα είρε εμεηαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξάο,
εθηηκψληαο φηη ζα έρεη πινπνηεζεί κεξηθψο εληφο ηνπ ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ζ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε πςειή αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ, φπσο ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, ζα ηξνπνπνηήζεη ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο
ηηο αγνξάο.

αλ απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ΔΔΣΣ ζηελ παξνχζα αλάιπζε ηεο δελ απνηππψλεη ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, θαηαιήγεη ζην
παξάδνμν ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί εμαηξεηηθά κεγάιν κεξίδην ζηελ
αγνξά ΥΔΠ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην 100% θαη πξνηείλεη ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θαη κε
αλαινγηθψλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ. Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνλ
νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη:
-

ηηο απηνπαξερφκελεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ΑΠΣνΒ.

-

ην Μέηξν 4.2.

θαη λα δηαρσξίζεη γεσγξαθηθά ηελ ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε δχν
επηκέξνπο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο φπνπ νη πάξνρνη
έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαη δηαζέηνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο
κέζσ ΑΠΣνΒ θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο φπνπ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο
παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη αληίζηνηρα λα νξίζεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα
απνζχξεη ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα δηαηεξήζεη ηηο πθηζηάκελεο
ξπζκίζεηο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ 4.2, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ
ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ζχλνιν ζρεδφλ
ηεο ρψξαο θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ
ζηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
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Ο ΟΣΔ επίζεο ζεσξεί φηη ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ δελ ηεθκεξηψλεηαη
θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη ππαξθηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φηη
ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή θαη ζπλεπψο απνηειεί έλα κε αλαινγηθφ
κέηξν ην νπνίν πξέπεη λα απνζπξζεί, θαζψο:
-

δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά

-

ππάξρεη ζπλερήο κείσζε ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ & ΟΚΤΑ ρσξίο λα δηαθαίλεηαη
ππαξθηφ επηρεηξεζηαθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη

-

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΟΣΔ λα επσκηζζεί πςειά θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κε νπζηαζηηθά κεδακηλή δήηεζε ζε κηα
νχησο ή άιισο θζίλνπζα αγνξά.

-

δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ν ΟΣΔ δελ είλαη
δπλαηφλ λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε,

Σέινο αλαθνξηθά ηελ πξνηεηλφκελε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, θαη
κε δεδνκέλα:
-

ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο αλάιπζεο ηελ νπνία παξνπζηάδεη ε ΔΔΣΣ ζην θείκελν
ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ιφγσ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ θαη αληηθάζεσλ, αλαζεψξεζε
πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε
εκαληηθήο Ηζρχνο ζηελ ζρεηηθή αγνξά θαη

-

ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν επηβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ
ππνρξεψζεσλ πξνθχπηεη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν εθφζνλ ν
αληαγσληζκφο ζηηο ιηαληθέο αγνξέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο,

ε επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ επηπιένλ ππνρξεψζεσλ ηδίσο δε ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
θνζηνζηξέθεηαο είλαη απζαίξεηε θαη παληειψο αλαηηηνιφγεηε θαη ζα πξέπεη λα απνζπξζεί.
ρεηηθά ζα ζέιακε επίζεο λα αλαθέξνπκε, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, φηη νη πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε
αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, εηζάγνπλ κε αληηθεηκεληθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ελψ
δελ πξνάγνπλ ηελ απαηηνχκελε ξπζκηζηηθή βεβαηφηεηα νδεγψληαο ηειηθά ζε άζθνπε ππέξξχζκηζε κε ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά αιιά θαη ζε κε απνηειεζκαηηθέο ηηκέο.
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A. Δξσηήζεηο Γηαβνχιεπζεο ρεηηθά Με ηνλ Οξηζκφ Αγνξάο
Δξψηεζε 1: πκθσλείηε κε ηα σο άλσ αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο / ππεξεζίαο;
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζε ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθή αγνξάο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ
βαζίδεηαη ζε αλαιχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιιεο ξπζκηζηηθέο αξρέο ην 2006133,
νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο. Δίλαη επλφεην φηη
ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία είραλ θαηαιήμεη άιιεο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηνλ νξηζκφ
ζρεηηθψλ αγνξψλ ην 2006 δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ απηνχζηα ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 2009, κε δεδνκέλν φηη:
-

έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή ηερλνινγηθή πξφνδνο θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα

-

ην θφζηνο εμνπιηζκνχ (π.ρ. θάξηα δεδνκέλσλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ) έρεη κεησζεί

-

ε ζρεηηθή αγνξά δηαθέξεη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη

-

ε ηεθκεξίσζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ έξεπλεο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο, αιιά απνηειεί
έλα ζπλνλζχιεπκα απηναλαηξνχκελσλ κεηαμχ ηνπο ζεσξήζεσλ.

Ζ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηε λέα χζηαζε
Α. Πιαίζην
χκθσλα κε ην Πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηε λέα χζηαζε θαηά ηελ
επαλεμέηαζε ησλ αγνξψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο:
1. Απφ ηα άξζξα ηεο λέαο χζηαζεο θαζίζηαηαη ζαθήο ε επηζπκία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
λα κεηψζεη ηελ επηβνιή ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ θαη λα δηαηεξήζεη ηε ξχζκηζε
ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δε δηαθαίλεηαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα δχν (2) εηψλ
ε πξννπηηθή λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηελ θξηλφκελε αγνξά134 .

133 Ofcom Review of the wholesale broadband access markets 2006/07, November 2006
134 βι. επίζεο Explanatory Note [C (2007) 5406], I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets ζει. 6,
Communication Guidance on the Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ. 11 ζεκ.
6
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2. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο
απνθάζεηο ηεο αιιά θαη ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ135, νη «εηδηθέο
ζπλζήθεο» πνπ επηθξαηνχλ ζε κία αγνξά ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη λα
εθηηκεζνχλ ζε θάζε αλάιπζε αγνξάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ επηρείξεζεο κε
δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δνκή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε
ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο ε ζέζε φισλ ησλ
αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, ε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηψλ ή ε είζνδνο
δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ηνπ ππφρξενπ
παξφρνπ136.
3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΗΑ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ίδηεο
κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ137 κε γλψκνλα

ηηο κειινληηθέο

εμειίμεηο ηεο αγνξάο. ην πιαίζην απηφ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζα θξηζεί απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε δε θαηαρξεζηηθή
ζπκπεξηθνξά λα κελ είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία ή

λα κε δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο

απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα πξνθχπηεη δε απφ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο138.
Β. Σν Σεζη ησλ «Σξηψλ Κξηηεξίσλ» σο εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ
Σν ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ φπσο αλαθέξεηαη ζηε χζηαζε θαη ζρνιηάδεηαη ζην θείκελν ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο139 αθήλεη πεξηζψξηα γηα δηάθνξεο εξκελείεο αθνχ ηα άλσ θείκελα δελ
πεξηέρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απφ ηελ άιιε γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ρξεηάδνληαη ηα απαξαίηεηα εχρξεζηα «λνκηθά» εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα
αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ αγνξψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ
πγηνχο αληαγσληζκνχ ζε απηέο. Δπηπιένλ ζε θάζε πεξίπησζε νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ζα πξέπεη
λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κία αγνξά.
135 COMP/38.233 Wanadoo Interactive, παξ. 164, COMP/38.784, Wanadoo Espagna vs. Telefonica παξ. 280 θαη 287,
Michelin I, C-322/81 παξ.57, AKZO C-62/86, παξάγξαθνο 38, Tetra Pak II T-83/91, παξ. 114, Promedia T-111/96, παξ.
139, Irish Sugar T-228/97 παξ.112, Michelin II T-203/01, παξ. 97, France Telecom S.A. T-340/03 παξ. 100

136 I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets παξ. 5, ζει.3 & 4, Communication Guidance on the
Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ. 9-12

137 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά (2002/C
165/03) παξ. 24

138 Communication Guidance on the Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ.10, θαη
20

139 Explanatory Note [C (2007) 5406]
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο χζηαζεο γηα ηηο αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή νη
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κπνξεί λα επηιέμνπλ λα κε δηελεξγήζνπλ αλάιπζε αγνξάο εάλ θξίλνπλ φηη
δελ πιεξνχληαη ηα ηξία θξηηήξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Αλ φκσο κία αγνξά παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ ζε απηή, νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηεμνδηθή αλάιπζε
ηεο αγνξάο απηήο140. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη αξθεί λα δηαπηζησζεί φηη έζησ θαη κία απφ
ηηο πξνυπνζέζεηο δε ζπληξέρεη.
1) Φξαγκνί εηζφδνπ
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεπλά αλ έρεη ζεκεησζεί θαηά ην παξειζφλ ζπρλή θαη επηηπρεκέλε
είζνδνο αληαγσληζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζψο θαη αλ ε είζνδνο επεηεχρζε ζε εχινγν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ήηαλ επαξθήο141 ψζηε λα πεξηφξηζε ή λα έρεη πηζαλφηεηα λα πεξηνξίζεη
ηελ ηζρχ ζηελ αγνξά ηεο επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα ζέζε. Δίλαη ζαθέο φηη ε δηεξεχλεζε ζα
γίλεη κε εκπεηξηθφ ηξφπν. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θξηηηθνχ ξαζηνλαιηζκνχ, δελ
είλαη δπλαηφ λα επαιεζεπηεί κε εκπεηξηθφ ηξφπν ε νξζφηεηα κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο παξά
κφλν ε έιιεηςε νξζφηεηαο απηήο142. Έηζη αλ ζε κία αγνξά έρνπλ εηζέιζεη αληαγσληζηέο απηφ
ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θξαγκνί εηζφδνπ ζε απηή, αιιά ε κε είζνδνο δε ζπλεπάγεηαη
απηφκαηα ηελ χπαξμε θξαγκψλ.
ην άξζξν 9 ηεο λέαο χζηαζεο αλαθέξεηαη φηη πςεινί δηαξζξσηηθνί θξαγκνί εηζφδνπ
ελδέρεηαη λα εληνπηζηνχλ φηαλ ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη «…απφ κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
ή/ θαη θάζκαηνο, πεξηνξηζκνχο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη πςειέο κε αλαθηήζηκεο
δαπάλεο». πσο ζαθψο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο χζηαζεο νη πξναλαθεξφκελεο δχν
πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα ζπξξένπλ αζξνηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ηνπ
απαξαίηεηνπ θξηηεξίνπ ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ. Δμάιινπ ππάξρνπλ θαη άιιεο αγνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ

νηθνλνκίεο

θιίκαθαο

θαη

θάζκαηνο

φπσο

π.ρ.

ηα

ρεκηθά

θαη

ε

απηνθηλεηνβηνκεραλία ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδεηαη αλάγθε επηβνιήο εθ ησλ πξνηέξσλ
ππνρξεψζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο. Δπηπιένλ έλαο αληαγσληζηήο γηα λα κπνξέζεη λα αλέιζεη ζε

140 I/ERG Opinion on the draft Recommendation on relevant markets παξ. 4 ζει. 3
141 Communication Guidance on the Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ.16 ζει.7
142 H.Never B.Preissl The three criteria test and SMP : how to get right, Int.J.Management and Network Economics, Vol.1 No
1, 2008, p.106
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πςειφηεξν επίπεδν ζηελ νηθνλνκηθή αιπζίδα («ladder of investments») είλαη απαξαίηεην λα
πξαγκαηνπνηήζεη πςειέο κε αλαθηήζηκεο δαπάλεο ψζηε λα παξακείλεη ζηελ αγνξά θαη λα
παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο.
Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαηά ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο αλαθνξέο ηεο επξπδσληθφηεηαο πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο θαη πξνθχπηεη απφ ην ίδην ην θείκελν ηεο
δηαβνχιεπζεο, θαηαδεηθλχεη φηη νη πάξνρνη αληαγσληζηέο ηνπ ΟΣΔ επελδχνπλ ζηνλ ηνπηθφ
βξφρν θαη πιένλ θηηάρλνπλ δηθά ηνπο δίθηπα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξέρνπλ ζηνπο
δηθνχο ηνπο ιηαληθνχο πειάηεο ππεξεζίεο, επνκέλσο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη
ρνλδξηθά ζε ηξίηνπο εθφζνλ ην απνθαζίζνπλ. Δάλ δελ ην απνθαζίδνπλ δε ζεκαίλεη φηη δελ
κπνξνχλ νχηε βέβαηα φηη ν ΟΣΔ ζα παξακείλεη ζην δηελεθέο ν ππφρξενο πάξνρνο.
2) Γπλεηηθφο αληαγσληζκφο
Ζ έλλνηα ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ αθήλεη πεξηζψξηα γηα απζαίξεηεο θξίζεηο αθνχ
ε επίηεπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ ή ε πνηφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη δχζθνιν λα
δηαπηζησζεί ειιείςεη ζπγθξίζηκσλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην ε εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε έρεη ζθνπφ
λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία αγνξά, ε δε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
επηκέλεη φηη απηφ πνπ πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία είλαη ε πξνζηαζία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη φρη ησλ αληαγσληζηψλ143.
ηα πιαίζηα απηά ην ηεζη ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη ιάβεη ππφςε
ηνπ θαη κία άιιε παξάκεηξν ηεο δπλακηθήο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο. Ζ εθ ησλ
πξνηέξσλ ξχζκηζε δε ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ επάξθεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα ζην
κέιινλ. Σέηνηεο αγνξέο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο νη αληαγσληζηέο επελδχνπλ ζε ππνδνκέο φπνπ
ηειηθά κεηαθέξεηαη ν αληαγσληζκφο.
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο φπσο θαη ζηελ Διιάδα νη
επξπδσληθέο ιηαληθέο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ ηηκψλ θαη νη
θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλεζίζεη λα αλαδεηνχλ ηε θζελφηεξε ηηκή. Δλψ φκσο ν αληαγσληζκφο
ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη επσθεινχληαη νη θαηαλαισηέο,
143 Communication Guidance on the Commission‟s Enforcement Priorities in Applying Art. 82 EC COM (2008) παξ.6
ζει.4&5
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ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ ν αληαγσληζκφο δηαθνξνπνηείηαη. Αλ ε εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εκθαλίδνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη κεηαπσιεηέο
ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο ηνπ ππφρξενπ παξφρνπ, ηφηε θαλέλαο δελ
πξφθεηηαη λα ελδηαθεξζεί λα επελδχζεη ζε δηθέο ηνπ ππνδνκέο, κε απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκα
λα βιάπηεηαη ν θαηαλαισηήο.
3) Δπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ
Δλψ ηα δχν πξψηα θξηηήξηα είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα ζηε δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία αγνξά, ην ηξίην θξηηήξην έρεη δηαθνξεηηθή
ιεηηνπξγία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ αγνξά δηα
ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Δλ πξνθεηκέλσ ε κέρξη
ζήκεξα πξαθηηθή ηεο ΔΔΣΣ απνδεηθλχεη φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ παξέρεη θαη‟ αξρήλ
ηα απαξαίηεηα λνκηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο
θπξψζεηο θαη πςειά δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηνλ ΟΣΔ. Δμάιινπ ε ζεσξία ησλ νπζησδψλ
δηεπθνιχλζεσλ φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη
ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ζπλαθφινπζα ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ιηαληθέο αγνξέο ππεξεζηψλ,
θαίλεηαη δε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε άιιεο αγνξέο.

Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ην

δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην ξπζκηζηηθφ δίθαην δηαθνξνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηνπο
ζθνπνχο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο, ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ επαξθεί γηα επηβνιή
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Αλαιπηηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα
εμήο:
Τπνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ
δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3.3 ζπκπεξαίλεη φηη ε ζηαζεξή επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί κηα
μερσξηζηή αγνξά απφ απηή ηεο

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ

επηθνηλσληψλ, θαζψο ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ παξέρεη
ιηγφηεξεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηα ζηαζεξά επδσληθά δίθηπα
(αλαθέξεηαη ζρεηηθά ε επθξίλεηα ηεο νζφλεο θαη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο). Χο
δεπηεξεχνπζα ππεξεζία αλαθέξεηαη ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θάξηαο δεδνκέλσλ γηα
ηνλ ππνινγηζηή απφ πάξνρν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Ζ ΔΔΣΣ σζηφζν ζεσξεί φηη ε
ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο ζα είλαη πηζαλψο πεξηνξηζκέλε επεηδή ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά
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ζην θφζηνο ηεο πξφζβαζεο κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν
ζηαζεξψλ επηθνηλσληψλ.
Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κέζσ θάξηαο δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζηή
απφ πάξνρν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα είλαη ππνθαηάζηαηε ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζε ζηαζεξή ζέζε. Ζ άπνςε απηή ηεθκεξηψλεηαη θαζψο νη δηαθνξέο θφζηνπο κε
βάζε ηηο δηαζέζηκεο πξνζθνξέο απφ παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα δελ πθίζηαηαη ζηελ πξάμε θφζηνο απφθηεζεο θάξηαο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ε
ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη θπκαίλεηαη απφ 100€ έσο 200€, θαζψο παξέρεηαη δσξεάλ ζηα πθηζηάκελα
παθέηα ζπκβνιαίνπ ησλ παξφρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη
ζήκεξα πξνσζνχληαη παθέηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξά notebook ιηαληθήο ηηκήο
πεξίπνπ 400 € κε 24κελε δέζκεπζε (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) ζηελ ηηκή ησλ 39€ κεληαίσο γηα
ηαρχηεηεο έσο 7,2 Mbps θαη κεληαία ρξήζε 10GB αλά ζχλδεζε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη
κεληαία ρξήζε 10GB αλά ζχλδεζε θξίλεηαη επαξθήο γηα ηνλ κέζν ρξήζηε ADSL παθέηνπ
ρακειήο ηαρχηεηαο θαη αθαηξψληαο ην θφζηνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ notebook, ην κεληαίν
θφζηνο πξφζβαζεο είλαη πεξίπνπ 22€. Ζ ηηκή απηή είλαη θαζ‟ φια ζπγθξίζηκε κε ηηο κεληαίεο
ρξεψζεηο ησλ παθέησλ ADSL.
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ ηχπνπ144 νη αζχξκαηεο
επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 3G μεπεξλνχλ ηηο 200.000 αξηζκφο πνπ εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη ζα έπξεπε ζαθψο λα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο.
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, θαζψο ε πξφζβαζε κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηαζεξέο θαη κάιηζηα πνιιαπιέο ζέζεηο
(ζπίηη, γξαθείν, εμνρηθή θαηνηθία θ.α.) θαη πξφζβαζεο ελ θηλήζεη ζε ζπγθξίζηκεο ηηκέο, νη
πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλίαο δηαζέηνπλ ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηδηαίηεξα γηα
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ internet. πλεπψο ε φπνηα δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ
παθέησλ πξφζβαζεο κέζσ δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα ζηαζεξψλ

144 Δθεκεξίδα «Σν Βήκα ηεο Κπξηαθήο» Ζκεξ. Γεκνζ. 8/2/2009 «Ζ επξπδσληθφηεηα έρεη αγθαιηάζεη 1,6 εθαη. ρξήζηεο ζηελ
Διιάδα»
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επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηεί ζε ζρέζε κε ηηο επηπιένλ δπλαηφηεηεο θαη ηελ σθέιεηα
πνπ παξέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηα δίθηπα θηλεηήο επηθνηλσλίαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ΟΣΔ δηαθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη δελ πθίζηαηαη
ππνθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ησλ δχν ππεξεζηψλ θαη ζεσξεί φηη ε ππνθαηάζηαζε απηή
ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο αγνξάο.

Απαξαίηεηε ζε θάζε

πεξίπησζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ζα ήηαλ ε δηεμαγσγή ζρεηηθήο έξεπλαο
αγνξάο ζε θαηαλαισηέο.
Τπνθαηάζηαζε κεηαμχ (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ
Ο ΟΣΔ ζπκθσλεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ
αζχκκεηξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ
δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ. κσο ζεσξεί φηη ε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ είλαη
πιήξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαπίζησζε απνπζίαο δηθηχνπ πξφζβαζεο νπηηθψλ ηλψλ κε
ζεκαληηθή γεσγξαθηθή θάιπςε, ε αλαθνξά φηη πθίζηαληαη κφλν 1.340 ζπλδέζεηο κε πνιχ
πεξηνξηζκέλε θάιπςε θαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά γηα κε-νηθηαθνχο ρξήζηεο «πςειψλ δπλαηνηήησλ» σο κέξνο ελφο εηαηξηθνχ
δηθηχνπ δελ απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα νπηηθά
δίθηπα πξφζβαζεο. ρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο δελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία θαηαλνκήο
αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, ινηπή επηθξάηεηα), ελψ δελ ππάξρεη θακία
αλαθνξά ζην εάλ νη ζπλδέζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηδησηηθέο επελδχζεηο παξφρσλ θαη
πνηψλ ή εάλ αθνξνχλ ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην κέηξν 4.2
ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, Α.Δ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο Πξνζθιήζεηο 93 θαη 145
κε ζηφρν ηελ «Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε Ληγφηεξν
Αλεπηπγκέλεο Πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο».
ηε Πξφζθιεζε 93 δηαηέζεθαλ 58 εθ. Δπξψ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 816 Km νπηηθψλ ηλψλ ζε 68
Γήκνπο, ελψ ζηελ Πξφζθιεζε 145 δηαηέζεθαλ 5.1 εθ. Δπξψ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 60 Km
νπηηθψλ ηλψλ ζε 6 Γήκνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Πξνζθιήζεσλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία
ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηφζν πξφζβαζεο φζν θαη πεξηερνκέλνπ
θαη ε δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή ηξφπν. ην
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα νπηηθψλ
ηλψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πξνζθιήζεσλ αλά λνκφ ηεο ρψξαο
θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην κήθνο ηνπο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη πθίζηαληαη δίθηπα
νπηηθψλ ηλψλ ηα νπνία θαιχπηνπλ ζε θάπνην βαζκφ ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο.
Ζ ΔΔΣΣ θάλεη αλαθνξά ζην πξφγξακκα «ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο
λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013, Αλάπηπμε ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο»,
εθηηκψληαο σζηφζν φηη δελ ζα ππάξμεη νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αγνξάο. Ζ εηαηξεία καο ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα ζα έπξεπε λα είρε εμεηαζηεί ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ παξνχζα αλάιπζε αγνξάο,
εθηηκψληαο φηη ζα έρεη πινπνηεζεί κεξηθψο εληφο ηνπ ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ζ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε πςειή αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ, γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα, ζα ηξνπνπνηήζεη
ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο.
Σέινο δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ζηνηρεία γεσγξαθηθήο θάιπςεο ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ νη
νπνίνη έρνπλ ήδε επελδχζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε εηαηξεία HOL αλαθέξεη φηη δηαζέηεη 800 Km δηθηχνπ νπηηθψλ
ηλψλ ζηελ Αηηηθή145 θαη πεξηζζφηεξα απφ 3.600 Km νπηηθψλ ηλψλ ζην Δζληθφ Γίθηπν
Κνξκνχ146.
Γεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ – Bundling
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3.7 αλαθέξεηαη ζηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα, ηα νπνία αθνξνχλ παξνρή
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο θαη θαηαιήγεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη «δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο» φηη ηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα
ζπληζηνχλ δηαθξηηή αγνξά, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα παθέηα ησλ ελαιιαθηηθψλ
παξφρσλ ηα ιεγφκελα double play, κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα θαζηεξψλνληαη ζηελ αγνξά.
Αλαγλσξίδεη φκσο φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε αλάιπζε ελδέρεηαη λα απμεζεί ε
145 http://www.hol.gr/default.asp?pid=9&la=1
146 http://www.hol.gr/default.asp?pid=11&la=1&pre_pressID=107&pre_yr=8
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παξαηεξνχκελε ηάζε γηα ηελ αγνξά δεζκνπνηεκέλσλ παθέησλ θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα αγνξάδεη δεζκνπνηεκέλα ηελ ππεξεζία ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.
Χζηφζν ζηελ παξ. 5.6.5 ε ΔΔΣΣ δηαηππψλεη φηη «κε ηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ιηαληθψλ
ππεξεζηψλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ θαη ηελ απμεηηθή ηάζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα
δεζκνπνηεκέλα πξντφληα, ε κεζνδνινγία ηεο εμεχξεζεο ηνπ νξζνχ πεξηζσξίνπ κέζσ ηνπ
κνληέινπ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ πεληαεηνχο νξίδνληα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά
πεξίπινθε θαη δελ επλνεί ηελ δηαθάλεηα θαη βεβαηφηεηα ζηελ αγνξά». Ζ ΔΔΣΣ θαίλεηαη
ζπλεπψο λα θαηαιήγεη ζε δχν αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαζψο ζηελ πξψηε
πεξίπησζε επί ηεο νπζίαο θαηαιήγεη φηη ηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα δελ έρνπλ αθφκα
θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά ελψ ζηελ δεχηεξε φηη έρνπλ θαζηεξσζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα
δεκηνπξγνχλ ήδε πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ
Ρνψλ.
Ο ΟΣΔ ζπκθσλεί κε ηελ ΔΔΣΣ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεζκνπνηεκέλα παθέηα δελ ζπληζηνχλ
δηαθξηηή αγνξά, αιιά ζεσξεί απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε
ηάζε147 παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ
αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ φηη κφιηο πξφζθαηα άξρηζαλ λα θαζηεξψλνληαη ζηελ αγνξά. Ζ δηαπίζησζε
απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εηαηξεία καο θαζψο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά
ησλ έιεγρν ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ πεξηζσξίνπ ζηα πιαίζηα είηε
ex-ante είηε ex-post ειέγρνπ ηηκψλ.
Δπίπεδν Υνλδξηθήο - Τπνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο
ηελ ζρεηηθή αλάιπζε ε ΔΔΣΣ κειεηά εάλ ε ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζθέξνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη
θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία
147 χκθσλα κε ζπλδξνκεηηθή έξεπλα ηεο Focus πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ηεχρνο 06 – 2009 ηεο εβδνκαδηαίαο ειεθηξνληθήο
έθδνζεο Weekly Telecom απνηππψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Double/Triple Play κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 30/9/2008 – 22/12/2008. πγθεθξηκέλα ε δηείζδπζε ηεο ππεξεζίαο ζε παλειιαδηθφ
επίπεδν εθηηκάηαη ζην 20,6% παξνπζηάδνληαο αχμεζε 15,7% απφ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ (24/6-29/9/2008) θαη
ζπλνιηθά 32,1% απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε λέα ππεξεζία θαίλεηαη λα πξνζειθχεη ζε
πξψηε θάζε λνηθνθπξηά πνπ είραλ ήδε (αλεμάξηεηε) ζχλδεζε Internet.
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δηεηία δελ ππήξμε νπζηαζηηθά παξνρή ΥΔΠ, απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ΑΠΣνΒ. Σν
ζπκπέξαζκα απηά βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε:
α. Με ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 4, Αλάιπζε Αγνξάο
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Πίλαθα 9, φπνπ γηα ην α‟ εμάκελν ηνπ 2008 θαηαγξάθεηαη φηη
ππήξραλ 9.179 ζπλδέζεηο ADSL ρνλδξηθήο απφ άιινπο παξφρνπο. Ο αξηζκφο απηφο δελ
ηεθκεξηψλεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο ζε ηη αθνξά σζηφζν
κπνξνχκε λα πηζαλνινγήζνπκε φηη αθνξά ζπλδέζεηο ηεο εηαηξείαο HOL ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ
ΑΠΣνΒ φζν θαη ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο.
β. Με ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
πιαίζηα ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο
πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην Μέηξν 4.2148 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.
χκθσλα κε ηελ πξνθχξεμε ηνπ έξγνπ νη ηειηθνί απνδέθηεο (HOL, Forthnet, Tellas & Cyta)
πέξαλ ηεο παξνρήο ιηαληθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε
παξνρήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο επί ηε βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ Αλνηθηνχ Γηθηχνπ
θαη ηεο Με Γηάθξηζεο (Open Access, Non Discrimination) θαη αθνινπζψληαο ηηκνινγηαθή
πξνζέγγηζε Retail minus. Σν έξγν ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ηειηθψλ
απνδεθηψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009, δειαδή κέζα ζηα
ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα
ιεθζεί ππφςε. ρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 4.2
παξαπέκπνπκε ελδεηθηηθά ζηελ ηζηνζειίδα149 ηεο εηαηξείαο HOL αιιά θαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ην ζπκπέξαζκα ηεο
φηη ε ΑΠΣνΒ είλαη «αδχλαην» λα δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο θαη λα απνηππψζεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ε
νπνία απνδεηθλχεη φηη νη πάξνρνη κέζσ ΑΠΣνΒ φρη κφλν κπνξνχλ αιιά θαη πξνζθέξνπλ ζηελ
πξάμε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο.

148 Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ Μέηξνπ 4.2 παξαηίζεληαη ζηελ απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε 2.
149 http://www.hol.gr/default.asp?pID=12&ct=56&la=1
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ηελ ελφηεηα 3.5 ηεο δηαβνχιεπζεο εμεηάδεηαη ε «Έκκεζε πίεζε θαηά ηε δηακφξθσζε ηηκήο
ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ χπαξμε ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο».
ρεηηθά κε απηή ηελ ελφηεηα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
-

Ζ δηαβνχιεπζε αλαθέξεη ζηελ ζειίδα 54: «Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζε έλα ππνζεηηθφ
κνλνπσιηαθφ πάξνρν ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζε ηξίηα κέξε ζα κπνξνχζε
λα αζθεζεί πεξηνξηζκφο κέζσ αληαγσληζηηθήο πίεζεο απφ έλα θάζεηα ελνπνηεκέλν πάξνρν
ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο». Κξίλνπκε φηη ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο πνπ είλαη ην αληηθείκελν απηήο ηεο
δηαβνχιεπζεο. Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ίζσο λα δηθαηνινγείην ε εμέηαζε ηεο
ππνθαηαζηκφηεηαο κεηαμχ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο θαη ιηαληθήο αγνξάο, εάλ δελ
πξνβιεπφηαλ ξχζκηζε ζηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φρη
κφλν πξνβιέπεηαη ξχζκηζε ζηελ αγνξά αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο, αιιά επηπιένλ ε
δηαβνχιεπζε γηα ηελ αγνξά απηή απνηειεί αληηθείκελν αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίαο πνπ
δηεμάγεηαη παξάιιεια. Έηζη ινηπφλ ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αγνξά
ΥΔΠ βαζηδφκελε ζε κία αλάιπζε πνπ αθνξά κία άιιε αγνξά θαη κάιηζηα ξπζκηδφκελεο,
απηή ηεο αγνξάο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο!

-

Ο ΟΣΔ ππνζηεξίδεη φηη ζηελ αγνξά ΥΔΠ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ηδηνπαξνρή
ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣνΒ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ρνλδξηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ
θαη αλάιπζεο ηεο αγνξάο είλαη απαξαίηεηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο αγνξέο ζε επίπεδν
ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο απνπζία ξχζκηζεο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο νη
έκκεζεο πηέζεηο απφ ηελ αγνξά ιηαληθήο. Ζ επίδξαζε ησλ έκκεζσλ πηέζεσλ πεξηγξάθεηαη
ζρεκαηηθά σο εμήο:
X1

Λ1

-

X3

Λ2

Λ3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
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-

ην ζρήκα απηφ θαη νη δχν πάξνρνη ππεξεζηψλ είλαη θαζεηνπνηεκέλνη, αιιά ν πάξνρνο Υ1
(ΟΣΔ) παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ηφζν ζηελ ιηαληθή ηνπ (Λ1), φζν θαη ζε έλα ηξίην
πάξνρν Λ2. Ο Λ2 δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ αγνξά ιηαληθήο παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε
ηειηθνχ ρξήζηεο. Ο πάξνρνο Υ3 δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ΑΠΣνΒ θαη παξέρεη ππεξεζίεο
κφλν ζηελ ιηαληθή ηνπ Λ3. Ο πάξνρνο Υ1 έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηηο ρνλδξηθέο
ηηκέο πνπ ρξεψλεη ηνλ πάξνρν Λ2. ηελ πεξίπησζε απηή ν Υ1 πεξηνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο
ηφζν άκεζα απφ ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο Λ3 ηνπ θαζεηνπνηεκέλνπ παξφρνπ Υ3 φζν θαη
έκκεζα εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ππνζεηηθφο κνλνπσιεηήο Υ1 θαζψο ζα αλεβάδεη ηηο ηηκέο
ρνλδξηθήο ζα νδεγήζεη ηνλ Λ2 λα απμήζεη ηηο ηηκέο ιηαληθήο, ελψ παξάιιεια θαη ε ιηαληθή
ηνπ Υ1, Λ1 είλαη ππνρξεσκέλε λα απμήζεη ηηο ηηκέο ιηαληθήο ψζηε λα απνθχγεη ηελ
ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ (margin squeeze). Καζψο θαη ν Λ1 θαη ν Λ2 απμάλνπλ ηηο ηηκέο
ιηαληθήο νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο ηνπ Υ3, Λ3. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Υ1 έρεη απψιεηα εζφδσλ ηφζν ζηελ ιηαληθή ηνπ φζν θαη ζηελ ρνλδξηθή
ηνπ. πκπεξαζκαηηθά νη έκκεζεο πηέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ θαζεηνπνηεκέλν πάξνρν
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣνΒ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ έλα ππνζεηηθφ
κνλνπσιηαθφ πάξνρν ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηνπ πάλσ
απφ ην αληαγσληζηηθφ επίπεδν.

-

Δθαξκφδνληαο ινηπφλ κε νξζφ ηξφπν ην SSNIP ηεζη ζα έπξεπε λα κειεηεζεί ε επίδξαζε
κηα αχμεζεο ηηκήο θαηά 10% απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ
αλάιπζε πξνθχπηεη κεηά βεβαηφηεηαο φηη ε αχμεζε απηή ζα κεηαθεξφηαλ ζηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο ηφζν ησλ παξφρσλ εθείλσλ πνπ αγνξάδνπλ ΥΔΠ θαη επηβαξχλνληαη ηελ αχμεζε,
φζν θαη ησλ ηειηθψλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ ΟΣΔ, θαζψο ν ΟΣΔ σο πάξνρνο ρνλδξηθψλ
ππεξεζηψλ ζα έπξεπε κε βάζε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ λα απμήζεη αληίζηνηρα ηηο ηηκέο
ιηαληθήο ηνπ, άιισο ζα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Καζψο ην
θφζηνο ΥΔΠ απνηειεί γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο παξφρνπο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ πσινχλ ζηε ιηαληθή αγνξά είλαη πξνθαλέο φηη
κεγάιν ηκήκα ηεο αχμεζεο απηήο ζα κεηαθπιπζεί ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δίλαη επίζεο
αλακελφκελν φηη αξθεηνί ηειηθνί ρξήζηεο ζα κεηαθεξζνχλ ζε παξφρνπο πνπ δελ ζα ηνπο
επηβαξχλνπλ κε απηή ηελ αχμεζε δειαδή ζηνπο παξφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. Ζ δήηεζε ΥΔΠ απφ παξφρνπο ζα κεησζεί
αληίζηνηρα θαη έηζη ινηπφλ ε αξρηθή αχμεζε θαηά 10% πξνο ηνπο παξφρνπο πνπ δεηνχλ
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ΥΔΠ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε εζφδσλ ηνπ ΟΣΔ ηφζν απφ ηελ ππεξεζία ΥΔΠ φζν θαη απφ
ηηο ιηαληθέο ηνπ ππεξεζίεο. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη έκκεζε πίεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο
δήηεζεο ζηελ ππεξεζία ΥΔΠ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηδηνπαξνρή παξφρσλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ζα έπξεπε
ινηπφλ λα πεξηιεθζνχλ νη ηδηνπαξνρέο απηέο. Σα κεξίδηα ΟΣΔ πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα ήηαλ
πνιχ ρακειφηεξα απφ απηά πνπ εκθαλίδεη ε ΔΔΣΣ (65% έλαληη 99%).
-

Ζ ΔΔΣΣ εκκέζσο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο απφ
ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣνΒ θαζψο ζηελ παξ. 5.6.1 εδ. ΗΗΗ φπνπ
πξνηείλεη ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην DSLAM λα επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ κφλν ζηα
θέληξα ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ!

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο ΔΔΣΣ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ Πνξεία
αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην Γ‟ Σξίκελν 2008 επηβεβαηψλεηαη ε
ηνπνζέηεζε καο γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ΑΠΣνΒ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη «πλερίδεηαη ζηαζεξά
ε αλάπηπμε ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣνΒ) ζηελ Διιάδα
ην Γ’ ηξίκελν 2008 δίλνληαο ψζεζε θαη ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε, ε νπνία
ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ γηα ην
2008 θαηά 4,3 κνλάδεο (απφ 9,1% ζε 13,4%). Οη γξακκέο ΑΠΣνΒ ζεκείσζαλ λέα άλνδν,
μεπεξλψληαο ηηο 646.000 γξακκέο ζηα ηέιε ηνπ 2008. Ζ πιεηνςεθία ησλ γξακκψλ απηψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν.
εκεηψλεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ 2008 πεξηζζφηεξν απφ ην 36% ησλ επξπδσληθψλ γξακκψλ
παξερφηαλ κέζσ ΑΠΣνΒ έλαληη 20% ζην ηέινο ηνπ 2007. Παξάιιεια σζηφζν κε ηελ αχμεζε
απηή, ζπλερίδεηαη ε κείσζε ησλ γξακκψλ ΑΡΤ (ρνλδξηθήο), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ
ηάζε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα κεηαθνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηνπο βάζεο απφ Υνλδξηθή
Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ιηγφηεξν γηα ηελ
πξνζέιθπζε θαηλνχξησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπηθνχ βξφρνπ.»
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη:
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-

ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ

-

ηελ δεζκνπνίεζε ππεξεζηψλ – Bundling θαη

-

ηελ ππνθαηάζηαζε απφ πιεπξάο πξνζθνξάο ζε επίπεδν Υνλδξηθήο, ζπλππνινγίδνληαο ηελ
ηδηνπαξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣνΒ

-

ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ (αζχκκεηξεο) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, θαηαγξάθνληαο ηφζν ηηο
πθηζηάκελεο φζν θαη ηηο πξνζερείο επελδχζεηο ζε δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ κε ρξήζε θξαηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ φπσο απηέο έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο
θξαηηθνχο θνξείο.

Δξψηεζε 2: πκθσλείηε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζηηο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (§56), αιιά θαη άιια ζρεηηθά θείκελα θαη λνκνινγία, ε ζρεηηθή
γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη κία πεξηνρή φπνπ νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
πξνζθνξά θαη ζηε δήηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ
αληαγσληζκνχ είλαη παξφκνηεο ή επαξθψο νκνηνγελείο θαη πνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ
γεηηνληθέο πεξηνρέο φπνπ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθέο. Δπνκέλσο,
κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη ΔΡΑ νθείινπλ λα εληάμνπλ ζε μερσξηζηέο ηνπηθέο γεσγξαθηθέο
αγνξέο ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ εηεξνγελείο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε
κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. Ζ δε αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ
νκνηνγέλεηα ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ
(forward-looking), ιακβάλνληαο ππφςε θαη εμειίμεηο πνπ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ρψξα κέρξη
ηελ επφκελε αλάιπζε αγνξάο.
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Δηδηθφηεξα φπσο αλαθέξεη θαη ην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ κε βάζε ηηο Κνηλέο
Θέζεηο ηνπ ERG150 νη ΔΡΑ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ εάλ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο ζε Δζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ,
ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Φξαγκνχο εηζφδνπ
Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ
Καηαλνκή κεξηδίσλ αγνξάο
Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ
Ζ ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη ν ΟΣΔ απνηειεί νπζηαζηηθά ην κνλαδηθφ πξνκεζεπηή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ην πνζνζηφ ηνπ αγγίδεη ην 100%. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ηεο
ΔΔΣΣ έξρεηαη θαηαξρήλ ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 9, ζει.
60 ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαβνχιεπζεο, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη φηη θαηά ην α‟ εμάκελν ηνπ 2008
ν αξηζκφο γξακκψλ ΥΔΠ απφ άιινπο παξφρνπο θζάλεη ηηο 9.179, αξηζκφο πνπ κε βάζε ηελ
εμέιημε ηεο αγνξάο ζα ήηαλ αηζζεηά κεγαιχηεξνο αλ ε ΔΔΣΣ επέιεγε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα,
δηαζέζηκα ζε απηήλ, ζηνηρεία β‟ εμακήλνπ ηνπ 2008. Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ζχκθσλα κε ην
θείκελν ηεο Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ, ε αλάιπζε ηνπ θξηηήξηνπ απηνχ
ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ παξέρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Θα πξέπεη ινηπφλ ελ
πξνθεηκέλσ ε ΔΔΣΣ λα ζπλεθηηκήζεη ζηελ αλάιπζή ηεο θαη ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ
παξφρσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηδηφθηεηα δίθηπα ηνπηθνχ βξφρνπ, νη νπνίνη πέξαλ ηεο
ηδηνπαξνρήο, είλαη ζήκεξα ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ΥΔΠ θαη ζε άιινπο παξφρνπο
εθφζνλ ην απνθαζίζνπλ.
Κπξίσο φκσο, ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ δελ είλαη νξζά ηεθκεξησκέλν, δεδνκέλνπ
φηη ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ γεσγξαθηθνχ εχξνπο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη απηνπαξερφκελεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ΑΠΣνΒ.
Δάλ νη ζπλδέζεηο απηέο δελ ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ νξηζκφ ή/θαη αλάιπζε ηεο αγνξάο, δελ
απνηππψλνληαη ζε θακία πεξίπησζε νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ νχηε θαη ην
150 ERG 08 (20) ERG ρέδην Κνηλήο Θέζεο ζρεηηθά κε ηηο γεσγξαθηθέο πιεπξέο ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ
(νξηζκφο θαη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο) (Draft Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis
(definition and remedies)
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ζχλνιν ηεο αγνξάο, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γ‟ ηξηκήλνπ 2008 ηεο ΔΔΣΣ νη
απηνπαξερφκελεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ΑΠΣνΒ απνηεινχζαλ ην 36% ησλ
επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ!
Με ηνλ ζπλππνινγηζκφ ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ησλ απηνπαξερφκελσλ επξπδσληθψλ
ζπλδέζεσλ κέζσ ΑΠΣνΒ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ζρεηηθή
αγνξά παξνπζηάδεη επδηάθξηηεο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ
φπνπ έρνπλ πξνρσξήζεη νη πάξνρνη ζε ζπλεγθαηάζηαζε θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ
ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζηηο 31/12/2008 ηνπ
ΑΠΣνΒ, ησλ ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ (ΑΡΤ) αλά ηειεπηθνηλσληαθφ δηακέξηζκα ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα
θέληξα ζηα νπνία ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε. Σν ζρήκα δείρλεη μεθάζαξα φηη ε αλάπηπμε ηνπ
ΑΠΣνΒ έρεη πξνρσξήζεη ηφζν ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο ζηηο πεξηνρέο φπνπ
ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε.
ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΞΡoΒ, ΑΟΠ & ΝΡΔ ΑΛΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ (ζε θέληξα κε ζπλεγθαηάζηαζε)
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ρήκα 1. ΑΠΣνΒ, ΑΡΤ θαη ADSL ΟΣΔ ππνινγηζκέλα αλά ηειεπηθνηλσληαθφ
δηακέξηζκα ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα θέληξα φπνπ ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ERG απαηηείηαη
πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, ε νπνία σζηφζν δελ ήηαλ εθηθηή
ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή ηεο ηνπνζέηεζεο καο. πσο πξνθχπηεη φκσο απφ ην
παξαθάησ δηάγξακκα ν αξηζκφο ησλ παξφρσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα
αγνξάο είλαη ηέζζεξεηο, κε έλαλ εμ απηψλ λα έρεη κεξίδην πάλσ απφ ην 30% ηεο αγνξάο.

% LLU ΑΝΑ ΠΑΡΟΥΟ 31/12/2008
ΑΣΣ. ΣΗΛ
3,3%
VODAFONE
0,1%
VIVODI
5,2%

VOICENET
0,0%

CYTAH
0,7%

ΜΑΚ. ΣΗΛ
0,0%

TIM
0,0%
FORTHNET
32,1%

TELLAS
24,6%

TELEDOME
0,9%

ON
15,2%

HOL
16,8%
NETONE
1,1%

ρήκα 2. Καηαλνκή ΑΠΣνΒ αλά πάξνρν
Δπίζεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε
ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε 312 θέληξα ηνπ ΟΣΔ θαιχπηνληαο ην 76% ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ ΟΣΔ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ΟΣΔ κε ηα 1.359 ζεκεία παξνπζίαο ADSL θαιχπηεη ην 92,98% ησλ
ζπλδξνκεηψλ ηνπ. Απφ ηα 312 θέληξα ηνπ ΟΣΔ ζηα νπνία έρνπλ πινπνηήζεη
ζπλεγθαηαζηάζεηο νη πάξνρνη ζηα 162 ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ησλ ηξηψλ. εκεηψλεηαη φηη
ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία (11/2/2009) ν αξηζκφο ησλ θέληξσλ ζηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ ζπλεγθαηαζηάζεηο έρεη ήδε αλέιζεη ζε 407.
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Αξηζκφο
πλεγθαηεζηεκέλσλ
Παξφρσλ αλά θέληξν
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Άζξνηζκα

Πίλαθαο 1.

Αξηζκφο Κέληξσλ
κε ζπλεγθαηάζηαζε
160
40
38
13
7
14
10
9
11
7
3
312

Αξηζκφο πλεγθαηεζηεκέλσλ Παξφρσλ αλά θέληξν (ζηνηρεία

Ηαλνπαξίνπ 2009)
ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ θέληξσλ ζηα νπνία
ιεηηνπξγεί ζπλεγθαηάζηαζε θαη απνηππψλεηαη ν εθζεηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπο θαηά ην
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 ζην πιαίζην θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 4.2 (ην νπνίν
παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα ζηελ ζπλέρεηα).
Αξηζκόο θέληξωλ κε ζπλεγθαηάζηαζε
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Αξηζκόο θέληξωλ κε
ζπλεγθαηάζηαζε

Ιαλ- Φεβ- Μαξ- Απξ- Μαϊ- Ινπλ- Ινπι- Απγ- επ- Οθη- Ννε- Γεθ- Ιαλ- Φεβ08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09

ρήκα 3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ θέληξσλ κε ζπλεγθαηάζηαζε
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Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηφζν ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ φζν θαη ην
θξηηήξην ηεο θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο γηα ηνλ νξηζκφ δχν δηαθνξεηηθψλ ζρεηηθψλ
γεσγξαθηθψλ αγνξψλ, κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηα αζηηθά θέληξα ζηα νπνία ππάξρεη
ζπλεγθαηάζηαζε θαη έρεη αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκφο κε ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
κέζσ ησλ ΑΠΣνΒ θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηελ ππφινηπε Διιεληθή επηθξάηεηα.
Σν θξηηήξην πνπ αθνξά ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαιχπηεηαη επίζεο πιήξσο θαζψο ζεκαληηθφο
αξηζκφο παξφρσλ έρεη πξνρσξήζεη ήδε ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο φπνπ απηνί ζεσξνχλ
φηη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε κία ηέηνηα επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα
θαη ζπλεπψο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη πξνθαλέο φηη ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ θξαγκνί
εηζφδνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε
ζην κέιινλ (forward-looking) θαζψο αθνξά ηελ απνηχπσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέρξη ηελ
επφκελε αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ ηπρφλ επηβνιή αλαινγηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα πξνζερή
έηε, είλαη ζεκαληηθφ ε αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ λα απνηππψλεη ηελ εμέιημε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη
λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα φισλ ησλ παηθηψλ ηεο αγνξάο. ην παξαθάησ
δηάγξακκα απνηππψλεηαη ε αλάπηπμε εληφο ηνπ 2008 ζε κεληαία βάζε ηνπ ΑΠΣνΒ, ησλ
ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ρνλδξηθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
ΟΣΔ (ΑΡΤ) κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε. Σν δηάγξακκα δείρλεη
μεθάζαξα φηη ε αλάπηπμε ηνπ ΑΠΣνΒ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή, ελψ νη ππεξεζίεο ΑΡΤ
ζηα θέληξα φπνπ ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε βαίλνπλ κεηνχκελεο κε πξννπηηθή πιήξνπο
εμάιεηςεο ηνπο.
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΣνΒ, ΑΡΤ & ΟΣΔ (ζε θέληξα κε ζπλεγθαηάζηαζε) κέζα ζην 2008

60,0%

50,0%

47,7%

47,3%

47,0%

47,3%

46,5%

45,7%
45,1%

46,1%
45,3%

46,6%
45,5%

47,9%
46,4%

48,6%
46,2%

49,4%
46,1%

43,0%
41,5%

40,0%

38,2%

39,0%

39,6%

LLU %
OTE%
ARYS%
30,0%

20,0%
14,9%

13,7%

12,7%
11,2%

10,4%
9,2%

10,0%

8,7%

7,9%
5,7%

5,1%

4,5%

0,0%
Φεβ-08 Μαξ-08 Απξ-08 Μαϊ-08 Ινπλ-08 Ινπι-08 Απγ-08 επ-08 Οθη-08 Ννε-08 Γεθ-08

ρήκα 4. Αλάπηπμε ΑΠΣνΒ, ΑΡΤ θαη ADSL ΟΣΔ κέζα ζην 2008 ιακβάλνληαο ππφςε
κφλν ηα θέληξα φπνπ ππάξρεη ζπλεγθαηάζηαζε
Έλα ζεκείν ην νπνίν ε ΔΔΣΣ παξαιείπεη λα απνηππψζεη ζηελ αλάιπζε ηεο θαη ην νπνίν
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ηδηαίηεξα ηελ
γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο είλαη ην κέηξν 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ
«Υξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο». Σν έξγν απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε γεσγξαθηθέο δψλεο
ηζνδχλακνπ πεξίπνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επηδφηεζε θαηά 50% επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
πξνυπνινγηζκνχ 160 εθ. € γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη είρε σο ηειηθνχο
απνδέθηεο ηνπο παξφρνπο HΟL, Tellas, CYTA θαη Forthnet. ηνλ Πίλαθαο 2 θαίλεηαη ε
πιεζπζκηαθή θάιπςε αλά δψλε θαη αλά ηειηθφ απνδέθηε ηνπ κέηξνπ ελψ ζηνλ Πίλαθαο 3
θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή θάιπςε αλά λνκφ θαη αλά ηειηθφ απνδέθηε ηνπ κέηξνπ.
ΤΠΟΕΡΓΟ/
ΖΩΝΗ

Σ.Α

Νομοί

Δημ.

ύνολο
Μόνιμων
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1

HoL

2
HoL

3
Tellas

4

HoL

5
CYTA

6
7

Forthnet
Forthnet

ΜΑΓΝΖΗΑ, ΒΟΗΩΣΗΑ,
ΔΤΒΟΗΑ, ΦΘΗΩΣΗΓΟ, ΦΩΚΗΓΟ,
ΚΤΚΛΑΓΩΝ
ΑΡΣΖ, ΠΡΔΒΔΕΖ, ΑΗΣΩΛΗΑ
ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΑΥΑΗΑ,
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ, ΛΔΤΚΑΓΑ,
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ, ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ, ΖΛΔΗΑ, ΑΡΓΟΛΗΓΟ,
ΑΡΚΑΓΗΑ, ΠΔΗΡΑΗΩ152,
ΛΑΚΩΝΗΑ, ΜΔΖΝΗΑ,
ΡΔΘΤΜΝΖ, ΥΑΝΗΩΝ
ΠΗΔΡΗΑ, ΚΑΡΓΗΣΖ, ΛΑΡΗΖ,
ΣΡΗΚΑΛΩΝ, ΘΔΠΡΩΣΗΑ,
ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ΚΔΡΚΤΡΑ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ΠΔΛΛΖ, ΚΑΣΟΡΗΑ,
ΚΟΕΑΝΖ, ΠΔΗΡΑΗΩ153,
ΦΛΩΡΗΝΖ, ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ,
ΛΑΗΘΗΟΤ, ΖΜΑΘΗΑ
ΓΡΑΜΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ,
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, ΚΗΛΚΗ, ΔΡΡΩΝ
ΔΒΡΟΤ, ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΖ,
ΡΟΓΟΠΖ, ΛΔΒΟΤ, ΑΜΟΤ,
ΥΗΟΤ, ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ

Διαμ.

καηοίκων151

718

807.483

970

841.972

1365

861.652

1051

928.877

836

946.419

489

700.923

581

835.662

Πίλαθαο 2. Σειηθνί απνδέθηεο ηνπ έξγνπ Μέηξν 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ αλά
δψλε

151 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχλ ην κφληκν πιεζπζκφ ζην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο,
φπσο απηά παξέρνληαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.

152 Γήκνη: πεηζψλ – Μεζάλσλ – Κπζήξσλ – Αληηθπζήξσλ – Σξνηδήλαο – Όδξαο
153 Γήκνη: αιακίλαο – Ακπειαθίσλ – Πφξνπ – Αίγηλαο – Αγθηζηξίνπ
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ΝΟΜΟ
ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΣΑ
ΑΣΣΗΚΖ
ΑΥΑΨΑ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΓΡΑΜΑ
ΓΧΓΔΚ/ΟΤ
ΔΒΡΟΤ
ΔΤΒΟΗΑ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΖΛΔΗΑ
ΖΜΑΘΗΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΘΔ/ΝΗΚΖ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΚΗΛΚΗ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΛΑΚΧΝΗΑ
ΛΑΡΗΖ
ΛΑΖΘΗΟΤ
ΛΔΒΟΤ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΜΔΖΝΗΑ
ΞΑΝΘΖ
ΠΔΛΛΖ
ΠΗΔΡΗΑ
ΠΡΔΒΔΕΖ
ΡΔΘΤΜΝΖ
ΡΟΓΟΠΖ
ΑΜΟΤ
ΔΡΡΧΝ
ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΦΘΗΧΣΗΓΟ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΦΧΚΗΓΑ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΥΑΝΗΧΝ
ΥΗΟΤ
Γεληθφ άζξνηζκα

CYTA
0
0
0
0
10.772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.842
59.105
0
0
0
0
0
10.122
0
0
0
30.247
0
0
0
0
15.784
0
0
0
0
0
30.348
0
0
0
0
0
0
0
0
9.206
0
0
0
0
170.426

FORTHNET
0
0
0
0
0
0
0
0
18.725
38.816
30.850
0
0
0
0
16.092
0
97.579
0
0
35.428
0
0
0
3.568
22.681
0
0
0
0
0
0
36.361
0
0
0
10.588
0
0
0
0
14.920
18.058
45.952
0
0
0
0
56.616
0
14.835
461.069

HOL
44.409
0
0
15.863
0
44.311
31.565
4.902
0
0
0
71.135
4.213
0
0
0
0
0
11.962
33.175
0
26.182
0
32.073
12.964
0
0
38.396
66.389
0
53.523
0
0
7.233
38.458
0
0
0
27.427
16.332
0
0
0
0
51.596
46.778
0
16.294
0
0
0
695.180

TELLAS
0
24.800
28.509
0
9.049
0
0
0
0
0
0
0
0
8.663
39.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.870
0
0
0
0
0
48.326
0
0
0
0
17.622
0
0
0
0
0
0
0
0
34.862
0
241.834

Γεληθφ άζξνηζκα
44.409
24.800
28.509
15.863
19.821
44.311
31.565
4.902
18.725
38.816
30.850
71.135
4.213
8.663
39.133
20.934
59.105
97.579
11.962
33.175
35.428
26.182
10.122
32.073
16.532
22.681
30.247
38.396
66.389
30.870
53.523
15.784
36.361
7.233
38.458
48.326
10.588
30.348
27.427
16.332
17.622
14.920
18.058
45.952
51.596
46.778
9.206
16.294
56.616
34.862
14.835
1.568.509
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Πίλαθαο 3. Πιεζπζκηαθή θάιπςε154 αλά λνκφ θαη αλά ηειηθφ απνδέθηε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ
Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν πέξαλ απφ ηελ επηδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πεξηιακβάλεη
θαη δξάζεηο χςνπο 50 εθ. € γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο κε επηδφηεζε ηειηθψλ ρξεζηψλ σο
αθνινχζσο:
Δικαιούχοι
Ηδιώηες

Δνηός Περιοτών ΚηΠ

Ποζοζηό επιδόηηζης
50%

Οικογένειες
Πολσηέκνων
Ζλικιωμένοι άνω 65
Άνεργοι
Ηδιώηες - Διδικές

Μονογονεϊκες

καηηγορίες

Οικογένειες

75%

Οικονομικοί
Μεηανάζηες
Άηομα με αναπηρίες(
ΑΜΔΑ)
Δπιτειρήζεις

Δνηός Περιοτών ΚηΠ

50%

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δηαθαίλεηαη φηη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη
λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 δειαδή κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πθηζηάκελεο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζηηο πεξηνρέο ηεο
Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην
έξγν, νη πάξνρνη κέζσ ΑΠΣνΒ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε 2.051 ζεκεία παξνπζίαο ADSL
ζε ζχλνιν 2.201 ζεκείσλ παξνπζίαο ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ΟΣΔ θαιχπηνληαο ην 96%
ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ αληίζηνηρα ην δίθηπν ADSL ηνπ ΟΣΔ θαιχπηεη ζήκεξα 1.359 ζεκεία θαη
ην 92,98% ησλ ζπλδξνκεηψλ155. Με ηε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ 4.2 εληφο
ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο
ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ρψξαο.

154 Με βάζε ηελ ζπλνιηθή ζπλδξνκεηηθή βάζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ θαη ηνπο ζπλδξνκεηέο παξφρσλ
κέζσ ΑΠΣνΒ.

155 Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θαηαξρήλ εθηίκεζε ηνπ ΟΣΔ.
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Σέινο νη πάξνρνη απνδέθηεο ηνπ έξγνπ πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ιηαληθψλ ππεξεζηψλ
επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο ζηηο ππνδνκέο πνπ ζα αλαπηχμνπλ κε ρξήζε ησλ εληζρχζεσλ επί ηε βάζεη ησλ
αξρψλ ηνπ Αλνηθηνχ Γηθηχνπ θαη ηεο Με Γηάθξηζεο (Open Access, Non Discrimination).
Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
επξπδσληθήο πξφζβαζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε / πειάηε κέρξη ην εληαίν
θεληξηθφ ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο εληφο ηεο δψλεο αλαθνξάο (main PoP). Ζ
ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο ηνπ παξφρνπ
αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε Retail minus ελψ ζα πεξηιακβάλεη θαη θάπνην θφζηνο γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πάξνρν. Δηδηθφηεξα, ν θάζε πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη
ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο ζε ηηκέο θαηά ηνπιάρηζηνλ 28% ρακειφηεξεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο ιηαληθήο, λα ελεκεξψλεη ηνπο ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηνπο θαη λα αλαθνηλψλεη ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ. Αλαθέξνπκε επίζεο φηη ήδε απφ ηηο 23/06/2008, ν ΟΣΔ κε επηζηνιή ηνπ ζηελ
HOL, ηελ νπνία θαη ζαο έρνπκε θνηλνπνηήζεη, εθδήισζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο
πνπ δηαζέηεη απηή ζηελ Κεληξηθή Διιάδα απφ ηηο 27/05/2008 θαη ηελ θάιεζε λα ζπκκνξθσζεί
κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ πξνθήξπμε πιεξνθνξηψλ
αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Χζηφζν ε HOL
νπδέπνηε έσο ζήκεξα απάληεζε ζηελ επηζηνιή καο, ελψ κεηά θαη απφ κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή
επηζηνιή καο πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ, πξνέβε απιά ζηελ αλάξηεζε ησλ
ηηκψλ ρνλδξηθήο δηάζεζεο ζηελ ηζηφζειίδα ηεο. πσο φκσο αλαθέξνπκε ζηελ απφ 31/10/2008
επηζηνιή καο πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ θαη ηελ ΔΔΣΣ, ε ιηαληθή ηηκή πνπ
αλαθνίλσζε ε HOL επί ηεο νπνίαο νξίδεηαη ε ρνλδξηθή κε έθπησζε 28%, φισο απζαίξεηα
αλαγξάθεηαη ζηα €18,63 θαη φρη ζηα €9,99 πνπ είλαη ε ηηκή πνπ πξάγκαηη δηαζέηεη ε HOL ην
παθέην επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο δψλεο, γεγνλφο πνπ ζα
έπξεπε λα έρεη ζνξπβήζεη έληνλα ηνπο απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο - ηδίσο ζρεηηθά κε ην πνηνο
πάξνρνο δεκηνπξγεί πξαγκαηηθά εκπφδηα εηζφδνπ ζε άιινπο παξφρνπο.
ρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 4.2 παξαπέκπνπκε ελδεηθηηθά
ζηελ ηζηνζειίδα156 ηεο εηαηξείαο HOL αιιά θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.

156 http://www.hol.gr/default.asp?pID=12&ct=56&la=1
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Σέινο ζρεηηθά κε ην ηειεπηαίν θξηηήξην «Σηκνιφγεζε θαη ηηο δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ» ην
νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ, δηεπθξηλίδεηαη
θαηαξρήλ φηη, φπσο επαλεηιεκκέλα ηνλίδεηαη ζην θείκελν ηεο Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ
Ρπζκηζηψλ, ε νκνηφκνξθε ηηκή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα απνηειεί έλδεημε γηα ηελ χπαξμε κηαο
εζληθήο αγνξάο κφλν φηαλ απηή δελ επηβάιιεηαη απφ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο αιιά είλαη κέξνο
ηεο εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξίαο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ.
ρεηηθά δε κε ην ζρφιην ηεο ΔΔΣΣ πεξί νκνηνγέλεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ ΟΣΔ ζε εζληθή βάζε θαη
πξηλ ηνπ επηβιεζεί ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, δπλάκεη ηεο
απφθαζεο 389/051/2006, επηζεκαίλνπκε θαη πάιη απηφ πνπ έρνπκε ππνζηεξίμεη θαη ζην
παξειζφλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ, φηη δειαδή ε αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα
βξηζθφηαλ ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο απφ ην ηέινο ηνπ 2003 κέρξη ηα κέζα ηνπ 2006,
γεγνλφο πνπ, φπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, θαζηζηνχζε πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε ηε
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζε εζληθή βάζε, δεδνκέλνπ φηη πξνηεξαηφηεηά καο εθείλε ηελ
πεξίνδν ήηαλ ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. Καηά ηα ινηπά ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο:
-

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ηηκνιφγηα ησλ παξφρσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην
θαηά πφζνλ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κέζσ ΑΠΣνΒ ή κέζσ ΑΡΤ (θαη κέζσ πξνεπηινγήο
θνξέα γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο) ή απφ ην θαηά πφζνλ επηδνηνχληαη απφ ην Μέηξν
4.2. Ζ εηαηξεία HOL παξέρεη ήδε ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο κε ηηο
παξαθάησ κεληαίεο ρξεψζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο:

Κεληαία Ξάγηα
Σξέσζε

hol telephony

ΘηΞ κε 50%
Δπηδφηεζε
Κέζσ ΑΞΡνΒ
Κέζσ ΑΟΠ

€ 29.90

hol doubleplay

hol adsl internet
6Mbps

€ 16,98

€ 9,99

€ 39.90

€ 16.50

€ 39,90

€ 11,90*€

hol adsl internet
24Mbps

€ 20.90

*1 Μbps

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη ζπλεγθαηάζηαζε δελ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ ζπλδξνκεηή λα επηιέμεη ADSL κέζσ ΑΡΤ.
-

εκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη νη πάξνρνη δηαθνξνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο
ζπλδξνκεηέο αλά πεξηνρή αλάινγα κε ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ ζπλεγθαηάζηαζε. Ζ
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Ofcom ζηελ ζρεηηθή δηαβνχιεπζε ζεσξεί ηελ δηαθνξνπνίεζε ππεξεζηψλ ή ηελ κε παξνρή
ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο ηζνδχλακν θξηηήξην κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ. Σέηνην
παξάδεηγκα απνηειεί ε ππεξεζία Tellas Double Play ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε ζηηο
πεξηνρέο πνπ ε εηαηξεία δελ έρεη ζπλεγθαηάζηαζε. Ζ εηαηξεία HOL ζηα θέληξα κε
ζπλεγθαηάζηαζε πξνσζεί ην παθέην «Απεξηφξηζην ADSL Internet έσο 24 Mbps» κε
ηαρχηεηεο 6 ή 24 Mbps ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ην παθέην παξέρεηαη ζε ηαρχηεηεο 1
θαη 4 Mbps αληίζηνηρα, ελψ ε Forthnet ζηα θέληξα κε ζπλεγθαηάζηαζε δηαζέηεη παθέην 24
Mbps ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ην παθέην παξέρεηαη ζε ηαρχηεηεο 1 θαη 2 Mbps.
ηελ αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ, δελ αλαπηχζζεη θαλέλα απφ ηα ηέζζεξα θξηηήξηα γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Πεξηνξίδεηαη ζην λα ηεθκεξηψζεη ηελ απφθαζε ηεο φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο αλαθέξνληαο κφλν φηη «ν ΟΣΔ πξφζθεξε
ηελ ππεξεζία ζε εζληθή βάζε θαη ζε ηηκή πνπ φξηδε ζε εζληθφ επίπεδν αθφκα θαη πξηλ ηνπ
επηβιεζεί ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο, δπλάκεη ηεο Απφθαζεο
389/051/2006. Αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θαηάληε αγνξάο νη νπνίεο
πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ άιινπο παξφρνπο ζηελ ίδηα ηηκή ζε νπνηνδήπνηε
πεξηνρή ηεο ρψξαο». Χζηφζν ην επηρείξεκα απηφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη αξθεηφ ψζηε λα
ζηνηρεηνζεηεί εληαία γεσγξαθηθή αγνξά ελψ φπσο πξναλαθέξακε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ησλ παξφρσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα
ζεκεησζεί φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο απνηειεί πάγηα πξαθηηθή ηνπ ΟΣΔ γηα ην ζχλνιν ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ.
ρεηηθά παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο αγνξάο 5 απφ άιιεο ξπζκηζηηθέο αξρέο,
νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηνλ θαζνξηζκφ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ηελ Απζηξία θαη ηελ Πνξηνγαιία έρεη πηνζεηεζεί ε πξνζέγγηζε φηη ν βαζκφο
αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ κε βάζε ηνλ ΑΠΣνΒ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνλ νξηζκφ
γεσγξαθηθψλ αγνξψλ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηβαιιφκελσλ ξπζκίζεσλ. Πην
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ζπγθεθξηκέλα ε Ofcom δηαρψξηζε ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε BT (ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηνπ Hull) ζε ηξεηο επηκέξνπο αγνξέο σο αθνινχζσο157:
Αγνξά 1: Κέληξα ζηα νπνία είλαη παξνχζα κφλν ε BT (19,2% ησλ θέληξσλ)
Αγνξά 2: Κέληξα ζηα νπνία ππάξρνπλ 2 ή 3 ελαιιαθηηθνί πάξνρνη κε πξφβιεςε γηα 4 ή
πεξηζζφηεξνπο αιιά κε αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ κηθξφηεξν απφ 10.000 (15,7% ησλ
θέληξσλ)
Αγνξά 3: Κέληξα ζηα νπνία ππάξρνπλ 4 ή πεξηζζφηεξνη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαη κε
αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ κεγαιχηεξν απφ 10.000 (64,4% ησλ θέληξσλ)
ηηο αγνξέο 1 θαη 2 δηαπηζηψζεθε φηη ε BT εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη εκαληηθή Ηζρχ ζηελ
Αγνξά ελψ ζηελ αγνξά 3 δηαπηζηψζεθε απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο θαη απνζχξζεθαλ νη
πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο BT.
Αλάινγε πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαη ζηελ Πνξηνγαιία158 φπνπ σο βαζηθφ θξηηήξην
γεσγξαθηθήο δηάθξηζεο πηνζεηήζεθε ε χπαξμε θαη‟ ειάρηζην ελφο ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ
ΑΠΣνΒ θαη ελφο παξφρνπ κε βάζε θαισδηαθέο ππνδνκέο. Με βάζε ην θξηηήξην απηφ
ζεσξήζεθε φηη ζε 184 θέληξα πνπ αξηζκνχλ ην 61% ησλ ζπλδξνκεηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο πθίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο θαη ζπλεπψο απνζχξζεθαλ νη
πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ επηβιεζεί ζηελ Portugal Telecom.
πκπεξαζκαηηθά ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη κε βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή
αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο δηαρσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε δχν ζρεηηθέο
γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηα αζηηθά θέληξα ζηα νπνία νη πάξνρνη
έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο επξπδσληθέο πξφζβαζεο θαη
ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο φπνπ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε φηη κε ηε
νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ 4.2 εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ρψξαο

157 Ofcom Consultation: Review of the wholesale broadband access markets 2006/07 Identification of
relevant markets, assessment of market power and proposed remedies
158 Case PT/2008/0851: Wholesale broadband access
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θαζηζηψληαο έηζη αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηηο
δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.

B. Δξσηήζεηο Γηαβνχιεπζεο ρεηηθά Με ηελ Αλάιπζε Αγνξάο
Δξψηεζε 1: πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε
αγνξάο; Τπάξρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηα νπνία ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα
εμεηάζεη ε ΔΔΣΣ;
Ο ΟΣΔ δελ ζπκθσλεί νχηε κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο νχηε κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ, ε νπνία αλαθέξεη ζηελ Παξ. 4.5 φηη «ε ελ ιφγσ ιηαληθή αγνξά
επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ πθηζηάκελε έιιεηςε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζηε
ρνλδξηθή παξνρή ΥΔΠ». Ο ΟΣΔ φπσο έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζηηο Δξσηήζεηο 1 θαη 2 ζρεηηθά κε
ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ
ζα έπξεπε λα έρνπλ ιεθζνχλ ππφςε ζηελ είηε ζηνλ νξηζκφ είηε ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη δελ απνηππψλεηαη ζσζηά ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ ε
έκκεζε πίεζε θαηά ηελ δηακφξθσζε ηηκήο ρνλδξηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ χπαξμε
ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ζε επίπεδν ιηαληθήο κέζσ ΑΠΣνΒ θαη πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηνπηθνχο
βξφρνπο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν.

Δπηπξφζζεηα ζηελ ζρεηηθή αλάιπζε ε ΔΔΣΣ κειεηά εάλ ε ΑΠΣνΒ δίλεη ζηνπο Παξφρνπο ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ρνλδξηθέο ππεξεζίεο ζε άιινπο Παξφρνπο θαη θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ, αλαθέξνληαο φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία δελ
ππήξμε νπζηαζηηθά παξνρή ΥΔΠ, απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ΑΠΣνΒ. Σν ζπκπέξαζκα απηά
ζεσξνχκε φηη είλαη αλαθξηβέο δηφηη:
-

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηελ παξ. 4.3 ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη «Πηζαλή είζνδνο ζηελ αγνξά ΥΔΠ
ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απφ πάξνρν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ» θαη
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«Αθφκα φκσο θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, παξφηη ην απαηηνχκελν θφζηνο επέλδπζεο γηα
ηελ θάιπςε ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο
αλάπηπμεο/επέθηαζεο δηθηχνπ, παξακέλεη ππεξβνιηθά κεγάιν. Δπηπξφζζεηα, πέξαλ ηεο
«δεκηνπξγίαο» δηθηχνπ πξφζβαζεο, απαηηνχληαη θαη πξφζζεηεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα
ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (ι.ρ. backhaul). Σα κε αλαθηήζηκα
θφζηε θαζηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζρεδφλ απαγνξεπηηθή». Ζ πξνζέγγηζε απηή
δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
i.

Σα ζεκεία παξνπζίαο ζηα νπνία νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηάζηαζε
θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο απνηεινχλ ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ
ΟΣΔ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ζπλδξνκεηψλ θαη ζεκαληηθέο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σα ζεκεία παξνπζίαο ζηα νπνία νη πάξνρνη δελ έρνπλ
πξνρσξήζεη ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έρνπλ κηθξφ αξηζκφ
ζπλδξνκεηψλ θαη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ψζηε λα
πξνζειθχζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο πθίζηαηαη θαη γηα ηνλ ΟΣΔ θαζψο ε Παλειιαδηθή θάιπςε ηνπ
δηθηχνπ κε ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη νηθνλνκηθά κε απνδνηηθή. Ζ
Ofcom ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ αλάιπζε ηεο ηνλ νξηζκφ γεσγξαθηθψλ
αγνξψλ ηελ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κεηαμχ ησλ θέληξσλ
πνπ παξέρεηαη ζπλεγθαηάζηαζε κε βάζε ησλ αξηζκφ ηνλ ζπλδξνκεηψλ159. ρεηηθά
παξνπζηάδεη δηάγξακκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ αλά ηειηθφ
ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ παξνπζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.

159 OFCOM Review of the wholesale broadband access markets 2006/07 «The economics of telecommunications access
networks are such that the provision of services based on LLU are economically viable only from those exchanges where
an LLU operator can serve a sufficient number of end users in order to benefit from the economies of scale within an
individual exchange. This means that in general LLU will be economically viable in those exchanges that are used to
provide services to a sufficiently large number of end users. The effect of this is that LLU-based competition in markets
downstream from wholesale local access (including wholesale broadband access) will only be viable from a proportion of
local exchanges. This means that it could be expected that there will be significant differences in competitive conditions in
the wholesale broadband access market between the geographic areas which are served by local exchanges where LLU
operators have rolled-out network and those local exchanges where they have not. If it is the case that LLU is expected to
be one of the main determinants of differential competitive conditions on a geographic basis in the wholesale broadband
access market (which it could be, as LLU-based competition is not expected to be possible everywhere in the UK) then
using areas where LLU-based services are currently being offered could provide a basis for identifying the boundary of the
geographic wholesale broadband access markets.»
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Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ πξφθεηηαη λα εμαιεηθζεί ζηελ Διιάδα, παξά κφλν κέζσ ησλ
θξαηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. πλεπψο ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ είλαη ν κνλαδηθφο
πξνκεζεπηήο ηεο αγνξάο πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε εζληθφ επίπεδν ή φηη δελ
πθίζηαηαη παξνπζία ησλ παξφρσλ ζε εζληθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα απνηειεί θξηηήξην
γηα λα θαηαιήμεη ε ΔΔΣΣ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ έρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ
αγνξά ΥΔΠ!
ii.

Σν Μέηξν 4.2, φπσο απηφ αλαιπηηθά παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε καο απάληεζε
θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πάξνρνη κέζσ ΑΠΣνΒ ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία παξνπζίαο απφ ηα ζεκεία παξνπζίαο ADSL ηνπ
ΟΣΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεπφκελε

ππνρξέσζε παξνρήο ρνλδξηθήο

επξπδσληθήο πξφζβαζεο
iii.

Σα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 4, Αλάιπζε Αγνξάο
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Πίλαθα 9, φπνπ γηα ην α‟ εμάκελν ηνπ 2008 ππήξραλ 9.179
ζπλδέζεηο ADSL ρνλδξηθήο απφ άιινπο παξφρνπο. Ο αξηζκφο απηφο δελ
ηεθκεξηψλεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο ζε ηη αθνξά
σζηφζν κπνξνχκε λα πηζαλνινγήζνπκε φηη αθνξά ζπλδέζεηο ηεο εηαηξείαο HOL ε
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣνΒ φζν θαη ζηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.

338

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη δελ πθίζηαληαη νη θξαγκνί εηζφδνπ πνπ επηθαιείηαη ε
ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζε ηεο. Σα κεξίδηα αγνξάο κέζα ζην 2008 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο γηα ηα
θέληξα κε ζπλεγθαηάζηαζε:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

LLU

OTE

ΥΔΠ απφ
άιινπο
παξφρνπο

ARYS

29/2/2008
31/3/2008
30/4/2008
31/5/2008
30/6/2008

334.311
357.547
387.021
430.598
463.220

413.941
435.958
469.260
494.238
503.655

130.999
126.345
125.181
117.239
112.771

31/7/2008
31/8/2008
30/9/2008
31/10/2008
30/11/2008
31/12/2008

499.738
524.144
544.299
584.621
617.607
650.201

509.121
518.132
534.296
569.647
590.267
609.879

102.915
99.081
92.617
70.225
65.593
59.511

LLU %

9.179160

OTE%

ARYS%

38,0%
38,9%
39,4%
41,3%
42,9%

47,1%
47,4%
47,8%
47,4%
46,7%

14,9%
13,7%
12,8%
11,3%
10,4%

44,9%
45,9%
46,5%
47,7%
48,5%
49,3%

45,8%
45,4%
45,6%
46,5%
46,4%
46,2%

9,3%
8,7%
7,9%
5,7%
5,2%
4,5%

θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
29/2/2008
31/3/2008
30/4/2008
31/5/2008
30/6/2008
31/7/2008
31/8/2008
30/9/2008
31/10/2008
30/11/2008
31/12/2008

LLU
334.311
357.547
387.021
430.598
463.220
499.738
524.144
544.299
584.621
617.607
650.201

OTE
563.475
591.802
633.332
668.133
684.130
696.707
712.824
738.413
786.439
816.438
846.093

ARYS
170.852
166.232
165.543
157.958
153.947
144.436
140.497
133.055
106.296
101.144
94.740

LLU %
31%
32%
33%
34%
36%
37%
38%
38%
40%
40%
41%

OTE%
53%
53%
53%
53%
53%
52%
52%
52%
53%
53%
53%

ARYS%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
7%
7%
6%

Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο ΔΔΣΣ φηη
«ην πνζνζηφ ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ADSL κέζσ ΑΡΤ (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο), αλ θαη
εμαθνινπζεί λα είλαη ν θπξίαξρνο ηξφπνο παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, βαίλεη ζπλερψο
κεηνχκελν, θηάλνληαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην 63,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκψλ, έλαληη
79,6% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007»161. Ζ κείσζε κέζα ζε έλα ρξφλν θαηά 16% ησλ επξπδσληθψλ
ζπλδέζεσλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαηαδεηθλχεη φηη

πθίζηαηαη

αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο απφ ηνπο παξφρνπο ΑΠΣνΒ.
160 ηνηρείν ΔΔΣΣ πνπ αλαθέξεηαη γηα πιεξφηεηα θαζψο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ΑΠΣνΒ
161 ΔΔΣΣ, ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ 2008, Ηαλνπάξηνο 2009
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Ζ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 4.5 επηρεηξεκαηνινγεί ζρεηηθά κε ηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
Διιάδα (9,1% ζην ηέινο ηνπ 2007) θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαηεξνχκελε
πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν απνηειεί απφδεημε φηη ππάξρεη έιιεηςε
επαξθνχο αληαγσληζκνχ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία απηή σζηφζν, δελ ζπλάδεη:
-

κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ εμάκελν ηνπ 2008, φπνπ ε δηείζδπζε αλήιζε ζην
11,15% θαη 13,4% αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 4,3 κνλάδεο, δειαδή 48% ζε
ζρέζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 θαη 209% ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2006.

-

κε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Δπξψπε ζηηο
30/6/2008, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε Διιάδα είρε ηελ 6ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο
επξπδσληθήο δηείζδπζεο θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ Δπξσπατθφ κέζν φξν (4,3
γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο έλαληη 3,5 γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο ζηελ Δ.Δ.).

-

κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ 7ε
Δμακεληαία Αλαθνξά γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα (Ηνχιηνο 2008) φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Με
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ α‟ εμακήλνπ ηνπ 2008, ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη
ζε ηξνρηά ηαρείαο ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. πγθεθξηκέλα, ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη
ηελ Διιάδα απφ ηελ ΔΔ-27 βαίλεη κεηνχκελε, ηθαλνπνηψληαο πιήξσο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηα δπν αηζηφδνμα ζελάξην ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-274 ζηα
κέζα πξνο ηα ηέιε ηνπ 2010. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο
ηνπ βαζκνχ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ αληίζηνηρν ζην επίπεδν ΔΔ27».

-

ηηο θαη‟ επαλάιεςε αλαθνξέο εθπξνζψπσλ ηεο πνιηηείαο θαη αξκνδίσλ θνξέσλ φηη ε
Διιάδα πζηεξεί ζηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ιφγσ πιήζνπο δπζκελψλ
παξαγφλησλ φπσο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ θιπ. νη νπνίνη
δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. χκθσλα κε κειέηε162 ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ε δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ ζηα λνηθνθπξηά παξακέλεη γηα ην έηνο 2007 ζηαζεξή ζην 42% ελψ ν αξηζκφο
ησλ λνηθνθπξηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ
Διιάδα αλήιζε ζην 30,2% ην 2007 απφ 27,4% ην 2006.

162 Μέηξεζε ησλ δεηθηψλ eEurope/i2010 γηα ηελ Διιάδα 2007, Ηνχιηνο 2008
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Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά ζρεηηθά κε ηελ ηαρέσο απμεηηθή πνξεία ηεο
επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ην ζπκπέξαζκα ηεο φηη
θαη κφλν εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο ρακειφηεξεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο «ε αγνξά ζηελ
Διιάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί σο αληαγσληζηηθή».
πλνςίδνληαο ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αλάιπζε ηεο
αγνξάο:
-

ηηο απηνπαξερφκελεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο κέζσ ΑΠΣνΒ.

-

ην Μέηξν 4.2.

θαη λα δηαρσξίζεη γεσγξαθηθά ηελ ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε δχν
επηκέξνπο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο φπνπ νη πάξνρνη
έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαη δηαζέηνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο
κέζσ ΑΠΣνΒ θαη ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηηο
πεξηνρέο φπνπ νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη
αληίζηνηρα λα νξίζεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα απνζχξεη ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο θαη πεξηνρέο
ζηηο νπνίεο ζα δηαηεξήζεη ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε φηη
κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ 4.2, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο
ρψξαο θαη ζπλεπψο ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο
επηκέξνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
ην πιαίζην ηεο ελφηεηαο 4 ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε ηεο ππφ εμέηαζε Αγνξάο
θαη έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε ΗΑ ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξ. 4.6 «Πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ
ηνλ Αληαγσληζκφ». Ζ ΔΔΣΣ πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πξνθεηκέλνπ λα
εληζρχζεη ηελ άπνςή ηεο φηη ε ex ante ξχζκηζε είλαη αλαγθαία θαη λα απνδείμεη ηελ
αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απνηειεί
πάγηα πξαθηηθή ηεο ΔΔΣΣ λα θάλεη αλάιπζε αγνξψλ ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, ελ αληηζέζεη κε ηα νξηδφκελα ηφζν ζην άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, φζν θαη
ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3431/2006, κε ηελ πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ κεηαγελέζηεξα
δηρνγλσκίεο ζε ζέκαηα θνηλήο αξκνδηφηεηαο.
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Ζ EETT αλαθέξεη ζηε ζειίδα 66 ηελ ππ‟ αξηζκ. 447/01/26-3-2007 απφθαζή ηεο κε ηελ νπνία
επηβιήζεθε ζηνλ ΟΣΔ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 20.000.000 επξψ. Ζ εηαηξία καο αξλείηαη θάζε
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, έρεη ππνζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο απηή ζηηο ζρεηηθέο αθξνάζεηο κε
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έρεη αζθήζεη θαηά ηεο αλαθεξφκελεο ζην θείκελν απφθαζεο ηεο
ΔΔΣΣ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε νπνία ζπδεηήζεθε ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ εθθξεκεί δε ε έθδνζε απφθαζεο.
Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ εληειψο αβάζηκα θαη απζαίξεηα αλαθέξεη φηη δήζελ δηαπίζησζε
παξαβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη
ηειεπηθνηλσληψλ θαη φηη εμαθνινπζεί φρη κφλν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αιιά θαη λα αλαπηχζζεη
πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο ζηελ αγνξά 5. Σερλεέλησο φκσο παξαιείπεη λα
αλαθέξεη φηη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο αθξνάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε εηαηξία καο αξλήζεθε
ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίμακε κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζε
πιείζηεο πεξηπηψζεηο δελ ειήθζεζαλ ππφςε. Γεληθφηεξα, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ηεο ΔΔΣΣ ζε
αλαπφδεηθηεο ππνζέζεηο παξαβάζεσλ αληαγσληζκνχ πάζρεη απφ πιεπξάο ακεξνιεςίαο, αιιά
θαη απφ πιεπξάο αμηνιφγεζεο θαη ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.
πγθεθξηκέλα, ε άλσ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ έρεη πξνζβιεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Δθεηείνπ Αζελψλ σο πξνδήισο παξάλνκε θαη αθπξσηέα, άιισο κεηαξξπζκηζηέα, γηα ηνπο
εμήο ιφγνπο:
1. Παξαβίαζε ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ: ε ΔΔΣΣ, κε ηε
ζπλνιηθή ηεο ζηάζε κέρξη ηελ εκέξα επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, δεκηνχξγεζε θαη ελίζρπζε
ηελ πεπνίζεζε ζηελ εηαηξία καο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ήηαλ θαζφια λφκηκε.
2. Παξάλνκε επαλάιεςε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο: ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ λα
επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ζηεξείηαη παληειψο λνκίκνπ εξείζκαηνο θαη πάλησο ήηαλ
εληειψο αδηθαηνιφγεηε. Αθφκε, ζπληζηά παξάλνκε αλάθιεζε ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο
ηεο επίδηθεο θαηαγγειίαο, θαηάρξεζε δηαδηθαζίαο θαη πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο
ακεξνιεςίαο.
3. ΚΑΣΑΦΑΝΖ παξάβαζε ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο: πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ
ΚΡΑΤΓΑΛΔΑ παξαλνκία εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ: ε ΔΔΣΣ δελ ζεκειίσζε ην επίδηθν
πξφζηηκν ζε ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο ηα νπνία είρε πξνβάιιεη ε θαηαγγέιινπζα εηαηξία
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TELLAS αιιά ζε ζηνηρεία, κεζνδνινγία θαη αλαιχζεηο ηα νπνία ζπλέιιεμε ελ θξππηψ ε
ΔΔΣΣ ρσξίο λα ηα γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξεία καο!
4. Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο: απφ ηελ ππνβνιή ηεο
θαηαγγειίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο ρξεηάζηεθαλ ηξία πεξίπνπ έηε!
5. Παξάλνκε επηβνιή θπξψζεσλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ex ante ξπζκίζεσλ γηα ην
ADSL. Ζ ακέιεηα ηεο ΔΔΣΣ λα νινθιεξψζεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ην ADSL ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εηο βάξνο καο θχξσζε ζπληζηά θαηάρξεζε δηαδηθαζίαο, παξάβαζε ηεο
αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, πιήηηεη ηε λνκηκφηεηα ηεο
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο.
6. Παξαηππίεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ
7. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηεο επίδηθεο
θαηαγγειίαο: ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1/2003, θαηαξρήλ αξκφδηα γηα ηελ
εμέηαζε παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 82 πλζΔΚ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ην ιφγν
απηφ, νη εζληθέο αξρέο νθείινπλ λα θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηηο θαηαγγειίεο γηα ηηο
παξαβάζεηο απηέο ψζηε ε Δπηηξνπή λα επηιέμεη εάλ ζα ηηο εμεηάζεη ε ίδηα ή ζα ηηο
παξαπέκςεη ζηηο εζληθέο αξρέο. Ζ παξάιεηςε ηεο ΔΔΣΣ λα γλσζηνπνηήζεη ηελ επίδηθε
θαηαγγειία ζηηο Βξπμέιιεο θαζηζηά αθπξσηέα ηελ πξνζβαιιφκελε γηα παξάβαζε
νπζηψδνπο ηχπνπ.
8. Πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, ιφγσ ηεο ζψξεπζεο, ζην πξφζσπν ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ, αζπκβίβαζησλ αξκνδηνηήησλ. Σν γεγνλφο φηη, ην ίδην
πξφζσπν, ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΣΣ, ππήξμε ν «αλαθξηηήο» ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ
νπνίνπ δηελεξγήζεθε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ζπλέηαμε ην Πφξηζκα/Δηζήγεζε γηα ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο θαη ζπκκεηείρε ζην ζπιινγηθφ φξγαλν ην
νπνίν επέβαιε ην πξφζηηκν απηφ, ζπληζηά πξφδειε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο
ακεξνιεςίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο, φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ ΔΓΑ.
9. Δζθαικέλνο θαη παξάλνκνο θαζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Ζ ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζε
θαζνξηζκφ ηεο αγνξάο θαηά παξάβαζε ησλ ηηζέκελσλ απφ ηελ ζεσξία θαη ηελ λνκνινγία
θξηηεξίσλ ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη ελνπνηψληαο παξάλνκα
αγνξέο.
10. Δζθαικέλε θαη παξάλνκε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 82 πλζΔΚ πεξί χπαξμεο
δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ ηελ Δηαηξεία καο. Ο παξάλνκνο θαζνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ φξηζε αγνξέο κε πνιχ ζηελφ ηξφπν θαη θαηά παξάβαζε ησλ πξαγκαηηθψλ
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ζπλζεθψλ. Γελ απνδείρηεθε φηη ν ΟΣΔ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηνπ αιιά αληηζέησο έρεη πεξηνξηζκνχο απφ ηνλ αληαγσληζκφ.
11. Δζθαικέλε θαη παξάλνκε θξίζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ
ηελ Δηαηξεία καο ιφγσ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ηηκψλ ζην ADSL. Ζ ΔΔΣΣ αθελφο
ρξεζηκνπνίεζε ιάζνο επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηνλ φξν ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ
ρξεζηκνπνηψληαο, αληίζεηα απφ ηελ λνκνινγία ηεο ΔΔ, κε ελδεδεηγκέλα ηεζη θαη κε
απνδεηθλχνληαο θακία δνκηθή ζηξέβισζε ζηελ αγνξά.
12. Δζθαικέλε θαη παξάλνκε θξίζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί ππνηηζέκελεο δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο καο . Ζ εμίζσζε ησλ ρνλδξηθψλ κε ηνπο
ιηαληθνχο πειάηεο ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ πξντφληα
απνηειεί παξαβίαζε ηεο έλλνηαο ηεο δηάθξηζεο, φπνπ νκνεηδείο θαηαζηάζεηο θξίλνληαη
θαηά παξφκνην ηξφπν.
13. Αλεπαξθήο θαη παξάλνκε αηηηνιφγεζε ηνπ χςνπο ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ.
14. Πξφδειε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο σο πξνο ην χςνο ηνπ
επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ.
15. Παξάιεηςε εθηίκεζεο ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ.
16. Παξαβίαζε ηεο αξρήο non bis in idem.
Δπηπξνζζέησο, ε επηηεδεπκέλε παξάιεηςε παξάζεζεο ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην ηζηνξηθφ
ηεο πξνζθπγήο ηνπ ΟΣΔ ζηελ δηθαηνζχλε, ε δηαηχπσζε θξίζεσλ πεξί παξαβάζεσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε αλέιεγθηεο δηθαζηηθψο (ή κε ηειεζίδηθεο)
απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο θαη ε ζπλαγσγή εμ απηψλ πξφρεηξσλ ζπκπεξαζκάησλ πεξί
νξηζκνχ ηνπ ΟΣΔ σο ΗΑ θαη ηεο αλάγθεο επηβνιήο ex ante ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία
θαη‟ νπζία δελ αηηηνινγνχληαη νχηε είλαη αλαινγηθά, αληίθεηηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο
λνκηκφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο,
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε ΔΔΣΣ δελ ηεθκεξηψλεη ηελ αληηαληαγσληζηηθή θαη ζπλεπψο
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ. ε θάζε δε πεξίπησζε, νη αλαθεξζείζεο ζην παξφλ
θείκελν δηαβνχιεπζεο αβίαζηα θαη κε πξνρεηξφηεηα σο «παξαβάζεηο ηνπ ΟΣΔ», αθφκα θη αλ
απηέο είραλ φλησο ιάβεη ρψξα, γεγνλφο ην νπνίν αξλνχκαζηε, δελ απνδεηθλχνπλ φηη
δεκηνπξγνχλ θαλέλα δνκηθφ πξφβιεκα αληαγσληζκνχ, νχηε επηθέξνπλ νπνηαδήπνηε βιαπηηθή
ζπλέπεηα ζηνλ θαηαλαισηή. Πνιχ πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί κε ηα αλαθεξφκελα απφ ηελ ΔΔΣΣ,
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ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο λα ηεθκεξησζεί αλεπάξθεηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ λα
αληηκεησπίζεη ηηο αζηνρίεο ηεο αγνξάο, δεδνκέλνπ φηη δελ εμεηάζζεθε θαλ ε θαηάζηαζε ηεο
αγνξάο φπσο δηακνξθψζεθε θαη εμειίρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο
κέρξη ζήκεξα, δελ αμηνινγήζεθε ε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη πξνζέζεηο ηνπ ΟΣΔ θαη
ησλ ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δηαρξνληθά θαη ε εμέιημή ηνπο, νχηε κειεηήζεθε ε
επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ππνηηζέκελεο παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ηνπ ΟΣΔ (ε ΔΔΣΣ αξθέζηεθε ζε απιέο θαη γεληθέο αλαθνξέο). Δίλαη δε
ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο απφθαζεο 438/2007 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
κεζνδνινγίαο DCF ε ΔΔΣΣ δελ έρεη δηαπηζηψζεη θακία παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ
νχηε ππήξμε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηακαξηπξία απφ αληαγσληζηή.
Γ. Δξσηήζεηο ηεο Γηαβνχιεπζεο ρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Δξψηεζε 1: πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε / ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο
πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζην παξφλ
θείκελν;
Αξρηθά ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε εηαηξεία καο δελ δηαηίζεηαη λα απνζχξεη ηελ
Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε, φκσο δελ ζπκθσλεί κε ηελ δηαηήξεζε ηεο σο ππνρξέσζε
πξφζβαζεο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηελ
ηνπνζέηεζε καο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπκθσλεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο.
Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ δείρλνπλ φηη νη ππεξεζίεο ΥΔΠ (ΑΡΤ), πνπ
παξέρεη ν ΟΣΔ απνηεινχλ κφιηο ην 6% ηεο αγνξάο κε βάζε ηα ζηνηρεία ζηηο 31/12/2008 ελψ
ζηα ζεκεία παξνπζίαο κε ζπλεγθαηάζηαζε απνηεινχλ κφιηο ην 4,5%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
κέζα ζε έλα κήλα, δειαδή απφ ηηο 31/12/2008 ζηηο 2/2/2009 ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ΑΡΤ
κεηψζεθε απφ 94.740 ζε 82.698, δειαδή κείσζε 12,7%! πκπεξαζκαηηθά, πέξαλ ησλ ζέζεσλ
καο πνπ παξνπζηάζακε ζε πξνεγνχκελεο απαληήζεηο καο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ
γεσγξαθηθψλ αγνξψλ θαη ηελ απφζπξζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο ζεσξνχκε φηη ν αξηζκφο θαη κφλν ησλ
ζπλδέζεσλ ΑΡΤ θαη ε ηάζε δξαζηηθήο κείσζεο ηνπο δελ δηθαηνινγνχλ ζε θακία πεξίπησζε
ηελ επηβνιή πξφζζεησλ κέηξσλ!
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Γηα ράξε πιεξφηεηαο ζα ζέιακε επίζεο λα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ
ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
θαη ε νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο
δηεπθξηλίδνπκε παξαθάησ:
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.1 ζει. 25 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ΟΚΤΑ φηη ηα
επηκέξνπο πξντφληα ΟΚΤΑ-Α είλαη: Σνπηθή ΟΚΤΑ-Α ε νπνία

παξέρεηαη ζε εκεία

Παξνπζίαο BRAS ηνπηθά, γηα ηελ δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηηο Δγθαηαζηάζεηο
ηνπ Σει. Παξφρνπ, Πεξηθεξεηαθή ΟΚΤΑ-Α ε νπνία παξέρεηαη ζε εκεία Παξνπζίαο BRAS
ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει.
Πάξνρν απφ ηνπο BRAS ηεο Νφηηαο θαη Βφξεηαο Διιάδαο αληίζηνηρα. θαη Κεληξηθή ΟΚΤΑΑ ε νπνία παξέρεηαη ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν ζχλδεζεο (BRAS Αζήλαο) γηα ηελ δξνκνιφγεζε
ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σει. Πάξνρν απφ φινπο ηνπο BRAS ηεο επηθξάηεηαο.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηα πξντφληα ΟΚΤΑ πνπ παξέρνληαη απφ
ηνλ ΟΣΔ είλαη ε είλαη ΟΚΤΑ Α163 ε νπνία αληηζηνηρεί κε ηελ «Σνπηθή ΟΚΤΑ-Α», ε
ΟΚΤΑ-Α1164 ε νπνία αληηζηνηρεί κε ηελ «Κεληξηθή ΟΚΤΑ-Α». Δπίζεο ε ππεξεζία
«Πεξηθεξεηαθή ΟΚΤΑ-Α» δελ πθίζηαηαη ζηελ εγθεθξηκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο, ελψ ν
ΟΣΔ δηαζέηεη ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ππεξεζία κε αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ επσλπκία Πεξηθεξεηαθή ΟΚΤΑ ΗΗ.
Αθνινχζσο θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ελ ιεηηνπξγία θπθισκάησλ ΟΚΤΑ φισλ ησλ ηχπσλ:
ΣΤΠΟ ΟΚΤΑ
Σοπική Ο.Κ.Τ.Α. ΗΗ (STM-1 POS)
Σοπική Ο.Κ.Τ.Α. Α (GbE)
Σοπική Ο.Κ.Τ.Α. Β ζηο ΦΤΠ (GbE)
Περιθερειακή Ο.Κ.Τ.Α. ΗΗ (STM-1
POS, GbE)

ΑΡΘΘΜΟ
ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ
0
0
0
2

163 Ζ ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α Α αθνξά ηε ζχλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κε θάζε ΔΔΑΠ ηνπ «εκείνπ Παξνπζίαο ΔΔΑΠ»
κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ/πξνο ην δίθηπν ADSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ Σ.Π.
164 Ζ ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α Α1 αθνξά ηε ζχλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην
ρψξν ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κε έλα θεληξηθφ ζεκείν ζχλδεζεο ην νπνίν είλαη ην POP ηεο Αζήλαο
(Κσιέηηε / ΝΤΜΑ) γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ADSL πξνο ηνλ Σ.Π απφ φινπο ηνπο ΔΔΑΠ.
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Κενηρική Ο.Κ.Τ.Α. ΗΗ (STM-1 POS,
ATM)
Κενηρική Ο.Κ.Τ.Α. Α1 (GbE)

10
6

Απφ ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφρσλ επηιέγεη
θπθιψκαηα Κεληξηθήο ΟΚΤΑ (ΗΗ ή Α1), ελψ επηπιένλ δελ ππάξρεη εθθξαζκέλν ελδηαθέξνλ
γηα πξφζβαζε άιινπ ηχπνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ππεξεζίεο ΟΚΤΑ πνπ ε ΔΔΣΣ επέβαιε κε
ηελ 389/51/8-6-2006 απφθαζε ηεο, κε δεδνκέλε ηελ νχησο ή άιισο θζίλνπζα πνξεία ηεο
αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή θαηαδεηθλχεη φηη ε ΔΔΣΣ
ζηηο απνθάζεηο ηεο ζπρλά δελ απνηππψλεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη επηβάιινληαο
ξπζκηζηηθά κέηξα θαη εηζάγνληαο πξντφληα κε κεδεληθή δήηεζε ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κφλν
θφζηε ζηνλ ΟΣΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ζ εηαηξεία καο, σζηφζν, είλαη πξφζπκε λα πξνζθέξεη
επηπιένλ επηινγέο ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ εθφζνλ εθδεισζεί ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε πνπ λα
ηεθκεξηψλεη ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα φκσο εκπνξηθήο
ζπκθσλίαο θαη φρη ζηα πιαίζηα επηβνιήο ex-ante ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.

Δξψηεζε 2: πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ΥΔΠ;
Ζ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ
εηζάγεη ηελ Πξφζβαζε ηχπνπ Γ ηελ νπνία νξίδεη σο Πξφζβαζε ζην DSLAM ή ζε επίπεδν
πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ. ηα πιαίζηα ηεο πξφζβαζεο απηήο νξίδεηαη ε ππεξεζία ΑΡΤDSLAM
θαζψο θαη νη ζπλαθείο επθνιίεο ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM θαη ΟΚΤΑOLO-DSLAM.
Ζ ΔΔΣΣ αλαγλσξίδνληαο ηελ άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ κε ηελ αδεζκνπνίεηε
πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν πξνηείλεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην DSLAM
λα επηβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ κφλν ζηα θέληξα ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη
ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά ΑΠΣνΒ. ηελ πξάμε σζηφζν
πηζαλψο λα πθίζηαληαη ειάρηζηεο ή ελδερνκέλσο θαη θακία πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ν ΟΣΔ
δελ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε θαη είλαη βέβαην φηη απηέο ζα αθνξνχλ
απνκαθξπζκέλα θέληξα κε DSLAM ηερλνινγίαο ATM φπνπ φπσο ηεθκεξηψλνπκε αλαιπηηθά
παξαθάησ είλαη είηε αλέθηθηε ηερληθά είηε ζπλεπάγεηαη επελδχζεηο ζε κηα παξσρεκέλε
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ηερλνινγία ελψ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ
παξφρσλ.
Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη αληηιεπηφ πνηεο πεξηπηψζεηο αθνξά ε ππνρξέσζε
πξφζβαζεο ηχπνπ Γ, θαζψο δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ν
ΟΣΔ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε, ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε επηβνιή ηεο
ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ απνηειεί έλα κε αλαινγηθφ κέηξν θαζψο:
-

δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά

-

ππάξρεη ζπλερήο κείσζε ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ & ΟΚΤΑ ρσξίο λα δηαθαίλεηαη
ππαξθηφ επηρεηξεζηαθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο θαη

-

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΟΣΔ λα επσκηζζεί πςειά θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κε νπζηαζηηθά κεδακηλή δήηεζε ζε κηα
νχησο ή άιισο θζίλνπζα αγνξά.

πλεπψο ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ δελ ηεθκεξηψλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε
ηξφπν φηη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη ππαξθηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φηη ιεηηνπξγεί πξνο
φθεινο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.
Αλαιπηηθφηεξα θαη κε βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ κπνξνχκε
λα επηζεκάλνπκε θάπνηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα:
Α) Γηα ηελ ζπλαθή επθνιία ΟΚΤΑOLO-DSLAM:
ηελ πεξίπησζε ησλ DSLAM ηερλνινγίαο Ethernet απαηηείηαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο
ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηχνπ κε εηζαγσγή ινγηθήο VLAN per Service per
DSLAM per OLO. Ζ εηζαγσγή ηεο ινγηθήο απηήο απμάλεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ VLAN θαη
κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κε αχμεζε ησλ Ethernet Domains είηε κε αλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ
θαη επέθηαζε ηεο L3 ινγηθήο ζην Access επίπεδν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη
ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαζψο θαη εθηεηακέλνο αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ.
ηελ πεξίπησζε ησλ DSLAM ηερλνινγίαο ATM ε παξάδνζε ηεο θίλεζεο ζηνλ ΟLO κπνξεί
λα γίλεη κφλν ζηα πεξίπνπ 40 ζεκεία παξνπζίαο ηνπ δηθηχνπ ATM κε ρξήζε μερσξηζηήο
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δηεπαθήο γηα θάζε πάξνρν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηερλνινγία ATM ζεσξείηαη θζίλνπζα
παγθνζκίσο θαη νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη πνπ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλα δίθηπα ηεο
ηερλνινγίαο απηήο έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο φπνηεο επελδχζεηο ηνπο ζε απηά πξνρσξψληαο ζηελ
ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπο. Δπηπξφζζεηα θαζψο πνιιά πξντφληα ηερλνινγίαο ATM έρνπλ
απνζπξζεί απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο πθίζηαληαη δπζρέξεηεο γηα ηελ αλεχξεζε πιηθψλ
ή ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπο. Με δεδνκέλν φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΑΣΜ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ
είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαηεηιεκκέλε ελψ επηπιένλ δελ πθίζηαληαη ειεχζεξεο δηεπαθέο
επηζεκαίλνπκε φηη ε επηβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζε DSLAM
ηερλνινγίαο ATM ζα εμαλάγθαδε ηνλ ΟΣΔ λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζε κία θζίλνπζα
ηερλνινγία ηελ νπνία νχησο ή άιισο πξνηίζεηαη λα εγθαηαιείςεη ηα επφκελα ρξφληα. Δίλαη
πξνθαλέο έλα ηέηνην κέηξν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αλαινγηθφ θαζψο βιάπηεη ηα
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ ΟΣΔ ρσξίο λα ηεθκεξηψλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ην κέηξν
απηφ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη ππαξθηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο
ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.
Β) Γηα ηελ ζπλαθή επθνιία ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM:
ηελ πεξίπησζε ησλ DSLAM ηερλνινγίαο Ethernet ε ππεξεζία ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM κπνξεί λα
πινπνηεζεί είηε κε παξνρή πνιιαπιψλ uplink ζην DSLAM (έλα γηα θάζε πάξνρν) είηε κε
ζχλδεζε ηνπ παξφρνπ ζε έλα Ethernet Switch πνπ ζα εγθαηαζηαζεί δίπια ζε θάζε DSLAM. Ζ
πξψηε πεξίπησζε δελ είλαη ηερληθά εθηθηή κε βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ζην δίθηπν ηνπ
ΟΣΔ ηερλνινγία Ethernet DSLAM ελψ ε δεχηεξε δεκηνπξγεί φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ππεξεζίαο ΟΚΤΑOLO-DSLAM ηελ αλάγθε πξφζζεησλ επελδχζεσλ ζεκαληηθνχ χςνπο θαζψο
θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ.
ηελ πεξίπησζε ησλ DSLAM ηερλνινγίαο ATM ε ππεξεζία ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM ζα κπνξνχζε
λα πινπνηεζεί κφλν κε παξνρή πνιιαπιψλ uplink ζην DSLAM (έλα γηα θάζε πάξνρν) θάηη πνπ
σζηφζν δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ κε βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ
ηερλνινγία ATM DSLAM.
Σέινο ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά θφζηε γηα ηελ
πξνζαξκνγή

ησλ

πιεξνθνξηαθψλ

ζπζηεκάησλ

παξαγγειηνιεςίαο,

provisioning

θαη
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βιαβνδηαρείξηζεο ηα νπνία είλαη ακθίβνιν αλ ζα αλαθηεζνχλ ιφγσ ηεο ρακειήο αλακελφκελεο
δήηεζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ είλαη κε αλαινγηθή θαη
δελ ηεθκεξηψλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη ππαξθηέο αλάγθεο
ηεο αγνξάο θαη φηη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή θαη ζα πξέπεη λα
απνζπξζεί.
Δξψηεζε 3: πκθσλείηε κε ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθψλ επθνιηψλ
ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
Ζ εηαηξεία καο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ φηη δελ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα
επηβνιήο ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο ζηελ ζρεηηθή αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο ζηα θέληξα κε ζπλεγθαηάζηαζε, ηδηαίηεξα θαη κε ηε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ κέηξνπ 4.2, ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο θαη ζπλεπψο δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ σο ζπλαθείο επθνιίεο
ζηα πιαίζηα ex-ante ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε εηαηξεία καο
δελ δηαηίζεηαη λα απνζχξεη ηελ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε, φκσο δελ ζπκθσλεί κε ηελ
δηαηήξεζε ηεο σο ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη επαξθήο
αληαγσληζκφο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπκθσλεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο.
Δπηπξφζζεηα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιεηηνπξγία θπθισκάησλ ΟΚΤΑ
πξνθχπηεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφρσλ επηιέγεη θπθιψκαηα Κεληξηθήο
ΟΚΤΑ (ΗΗ ή Α1) ρσξίο λα ππάξρεη, κέρξη ζηηγκήο, εθθξαζκέλν ελδηαθέξνλ γηα πξφζβαζε
άιινπ ηχπνπ κε δεδνκέλε ηελ νχησο ή άιισο θζίλνπζα πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο. Δηδηθφηεξα ιακβάλνληαο ππφςε φηη ήδε ζην παξειζφλ ε
ΔΔΣΣ έρεη επηβάιεη κέηξα θαη έρεη εηζάγεη πξντφληα κε κεδεληθή δήηεζε ηα νπνία
δεκηνπξγνχλ κφλν θφζηνο ζηνλ ΟΣΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη φηη ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
πξφζβαζεο ηχπνπ Γ δελ ηεθκεξηψλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο
θαη ππαξθηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φηη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή,
φπσο αλαιπηηθά έρνπκε ηεθκεξηψζεη ζηελ απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε Γ.2, ε πξφηαζε ηεο
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ΔΔΣΣ γηα επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑOLO-DSLAM θαη
ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο πξφζβαζεο ηχπνπ Γ ζα πξέπεη λα απνζπξζεί. ηα
πιαίζηα απηά ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα απνζπξζεί ε ππνρξέσζε παξνρήο ηνπηθήο Ο.Κ.Τ.Α.
Α (GbE) θαη ηνπηθήο Ο.Κ.Τ.Α. Β ζην ΦΤΠ (GbE) θαζψο δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο
θαλέλα ζρεηηθφ αίηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο
ηνπηθή Ο.Κ.Τ.Α. Β ζην ΦΤΠ θαη Ο.Κ.Τ.Α. Α1 (θεληξηθή), θαζψο ηηο έρεη νχησο ή άιισο
αλαπηχμεη.
Δξψηεζε 4: Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο
πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ επηπιένλ
ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο, ηα
πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ; Δάλ λαη ηφηε παξαθαινχκε φπσο παξάζρεηε
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηα πξντφληα ΥΔΠ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ
αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.
Ζ εηαηξεία καο δελ ζεσξεί φηη ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο πνπ
ζα πξέπεη λα παξέρεη νχηε φηη πξέπεη λα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο
ηερληθέο δηεπαθέο, ηα πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, κε δεδνκέλε ηελ νχησο ή
άιισο θζίλνπζα πνξεία ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη ηα επαξθή
επίπεδα αληαγσληζκνχ.
Δξψηεζε 5: πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην
DSLAM (ή ην επίπεδν ηνπ πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplexing node) πνπ βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ πειάηε); Θεσξείηε ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο αλαγθαία
θαη αλαινγηθή γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ;
Ζ εηαηξεία καο ζεσξεί φηη ε επηβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην DSLAM
(ή ην επίπεδν ηνπ πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplexing node) πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ
ηειηθφ πειάηε) δελ ηεθκεξηψλεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο θαη
ππαξθηέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φηη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή θαη
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ζπλεπψο δελ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ φπσο αλαιπηηθά έρνπκε παξνπζηάζεη ζηελ απάληεζε καο
ζηελ εξψηεζε Γ.2. Ζ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζην DSLAM:
-

δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά

-

ππάξρεη ζπλερήο κείσζε ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ & ΟΚΤΑ ρσξίο λα δηαθαίλεηαη
ππαξθηφ επηρεηξεζηαθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο

-

δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ν ΟΣΔ δελ είλαη
δπλαηφλ λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε θαη

-

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΟΣΔ λα επσκηζζεί πςειά θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κε νπζηαζηηθά κεδακηλή δήηεζε ζε κηα
νχησο ή άιισο θζίλνπζα αγνξά.

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζηνλ BRAS ε εηαηξεία καο φπσο αλαιπηηθά έρεη
ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ ζεσξεί φηη δελ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα επηβνιήο ξπζκηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαζψο ζηελ ζρεηηθή αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ππάξρεη
επαξθήο αληαγσληζκφο. Ζ εηαηξεία καο δελ δηαηίζεηαη λα απνζχξεη ηελ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή
Πξφζβαζε, φκσο δελ ζπκθσλεί κε ηελ δηαηήξεζε ηεο

σο ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζηηο

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε καο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπκθσλεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο.
Δξψηεζε 6: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;
Ζ εηαηξεία καο φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ ζεσξεί φηη ζηε ζρεηηθή αγνξά
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο θαη ζπλεπψο δελ
απαηηείηαη ε επηβνιή ex-ante ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε
ακεξνιεςίαο. Δηδηθφηεξα ε ΔΔΣΣ νθείιεη θαη‟ ειάρηζην λα δερηεί φηη ε ζρεηηθή αγνξά
δηαρσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε δχν ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη
ηα αζηηθά θέληξα ζηα νπνία έρεη ήδε πξνρσξήζεη ν αληαγσληζκφο κε βάζε ηνλ ΑΠΣνΒ ή πνπ
ζα θαιχπηνληαη ζην άκεζν κέιινλ απφ ην κέηξν 4.2 θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηελ
ππφινηπε Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί ε
πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε ακεξνιεςίαο.
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Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία καο ηνλίδεη ηελ δηαθσλία ηεο κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε πνπ
ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best effort (π.ρ.
managed VOIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα
ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά κέηξα (ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ
δηθηχνπ, ηεο ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ππνρξέσζε δηαθάλεηαο).
Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη κηα ηέηνηα ξχζκηζε εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο αγνξάο
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαζψο ηα ιηαληθά απηά πξντφληα δελ αλήθνπλ ζρεηηθή
θάηαληε αγνξά ε νπνία άιισζηε φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3 είλαη ε
(αζχκκεηξε) επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ θαη‟ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη
ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απηήο ηεο ζχλδεζεο dial up.
Με βάζε ην πθηζηάκελν επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ε επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο αγνξάο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κεκνλσκέλε βάζε εμεηάδνληαο ηνλ αληαγσληζκφ
ζηελ αληίζηνηρε αγνξά ιηαληθήο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ
ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Οη ππεξεζίεο VoIP & IPTV απνηεινχλ λέεο αλαδπφκελεο
αγνξέο θαη ζαλ ηέηνηεο δελ ζα πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ξχζκηζε κε ζηφρν λα παξέρνληαη επαξθή
θίλεηξα γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ επηβνιή
επνκέλσο κηαο ηέηνηαο ππνρξέσζεο ηζνδπλακεί κε ex-ante ξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
ρσξίο λα ππάξρνπλ ελδείμεηο απνηπρίαο ηεο αγνξάο.
Οη πάξνρνη ήδε παξέρνπλ ππεξεζίεο VoIP & IPTV κε εγγπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο
έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζηελ αγνξά ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. Ζ
πηνζέηεζε ζπλεπψο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο γηα ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ ζηελ
πεξίπησζε ππεξεζηψλ κε εγγπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο
ελψ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πνξεία ησλ παξφρσλ πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ θιίκαθα
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ησλ επελδχζεσλ επελδχνληαο ζε ππνδνκή, πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ θαη λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο απφ απηέο ηνπ ΟΣΔ165.
Δξψηεζε 7: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;
Ζ εηαηξεία καο φπσο έρεη αλαιπηηθά ηεθκεξηψζεη αλσηέξσ ζεσξεί φηη ζηε ζρεηηθή αγνξά
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ππάξρεη επαξθήο αληαγσληζκφο θαη ζπλεπψο δελ
απαηηείηαη ε επηβνιή ex-ante ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο ε πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε
δηαθάλεηαο. Δηδηθφηεξα ε ΔΔΣΣ νθείιεη θαη‟ ειάρηζην λα δερηεί φηη ε ζρεηηθή αγνξά
δηαρσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε δχν ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε ηελ πξψηε λα πεξηιακβάλεη
ηα αζηηθά θέληξα ζηα νπνία έρεη πξνρσξήζεη ήδε ν αληαγσληζκφο κε βάζε ηνλ ΑΠΣνΒ ή πνπ
ζα θαιχπηνληαη ζην άκεζν κέιινλ απφ ην κέηξν 4.2 θαη ηελ δεχηεξε λα πεξηιακβάλεη ηελ
ππφινηπε Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί ε
πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο.
Ζ εηαηξεία καο σζηφζν δηαθσλεί, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί ζηελ απάληεζε καο
ζηελ εξψηεζε Γ.6 κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή
εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best
effort) π.ρ. managed VoIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL θιπ.) ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο.
Δξψηεζε 8: πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο
ΥΔΠ; Αλ φρη πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ
ή άιιεο κεηαβνιέο.
Ζ εηαηξεία καο ζπκθσλεί κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
κε ηελ εμαίξεζε ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:

165 "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 May 2005

354

1. εκ. Α.3 - Γηαθνξνπνίεζε πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηελψο
αλαθεξζεί ζηηο απαληήζεηο καο ζηηο εξσηήζεηο 6 θαη 7)
2. εκ. Β.4 - Θέκαηα αζθαιείαο: κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν θνξέα
εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ηνπ.
3. εκ. Β.6 – Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο
Γηα ηα δχν ηειεπηαία ζεκεία ζεσξνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο εκπίπηνπλ ηφζν ζην
επηρεηξεζηαθφ απφξξεην φζν θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλεπψο
δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα δεκφζην θείκελν φπσο απηφ ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ησλ παξφρσλ κφλν κε ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.
Δξψηεζε 9: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ;
Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ν ΟΣΔ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε πινπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκ.
482/051 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ πνπ αθνξά ηνλ Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ. ην πιαίζην απηφ ε
ΥΔΠ απνηειεί κηα δηαθξηηή αγνξά ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη κε απφιπηε δηαθάλεηα ηφζν νη
ζπλαιιαγέο πνπ ε αγνξά απηή έρεη κε άιινπο ρνλδξηθνχο παξφρνπο φζν θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο
κε ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ (κε ηε ρξήζε ησλ ηηκψλ κεηαθνξάο).
ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε
ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ παξνχζα αλάιπζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
πνπ αθνξνχλ νπηηθέο ίλεο. Ζ αλαθνξά απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί δηφηη:
-

νη νπηηθέο ίλεο απνηεινχλ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή
δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ π.ρ. κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηεξκαηηθψλ θαη δεπθηηθψλ θαη φρη
ππεξεζία.

-

ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν ζπκθσλεί ν ΟΣΔ, φηη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν κέζσ ράιθηλνπ ηνπηθνχ βξφρνπ (DSL) θαη νη ππεξεζίεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή
ιηαληθή αγνξά.
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Δξψηεζε 10: πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή
θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε ζρεηηθή
αλάιπζε θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ΔΔΣΣ; Θεσξείηε φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε απνηειεί
θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ
πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΥΔΠ;
Ννκηθφ πιαίζην
Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε ε επηβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ, ε αλάιπζε
ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθή θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηε κειινληηθή εμέιημε απηήο.
χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεηο επηβάιινληαη
κφλν

αλ ην δίθαην ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε κία αγνξά εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ν αληαγσληζκφο
ζε απηή δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο.
Δπηπιένλ ζην άξζξν 15 ηεο λέαο χζηαζεο νξίδεηαη φηη ε ελδεδεηγκέλε θαλνληζηηθή ξχζκηζε
ησλ αγνξψλ ρνλδξηθήο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ηεο ιηαληθήο. Σέινο ζηελ παξάγξαθν 84 ησλ
Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ
εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο νξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 παξ.3 εμεηάδεηαη
κφλν εθφζνλ ε επηβνιή εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ

ζε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αλάληε αγνξά δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνηειεζκαηηθφ
αληαγσληζκφ ζηελ θαηάληε ιηαληθή αγνξά. ε θάζε δε πεξίπησζε νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
πνπ επηβάιινληαη ζα πξέπεη λα είλαη ελδεδεηγκέλεο, αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο166.
ηα πιαίζηα απηά ε επηβνιή επηπιένλ ππνρξεψζεσλ ηδίσο ε επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
θνζηνηξέθεηαο είλαη απζαίξεηε θαη παληειψο αλαηηηνιφγεηε. Ζ ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά
ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δεζκνπνηεκέλα πξντφληα (bundle) πνπ δηαζέηνπλ νη

166 χζηαζε 2007/879/ΔΚ, άξζξν 18
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πάξνρνη167, φπσο πξναλαθέξακε θαη πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο απφ φιεο ηηο
αλαθνξέο επξπδσληθφηεηαο, ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ
θαζψο θαη απφ ηελ εηήζηα κειέηε ηεο ECTA, είλαη κία αγνξά ππφ δηακφξθσζε, πιήξσο
απειεπζεξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή. ε θακία δε πεξίπησζε ε ελ ιφγσ αγνξά δελ είλαη ζε «ζε
ζηάδην σξίκαλζεο», φπσο εζθαικέλα αλαθέξεη ε ΔΔΣΣ ζηελ παξάγξαθν 5.6.5. ηεο παξνχζαο
δηαβνχιεπζεο.
Δπηπιένλ ε λνκνινγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΓΔΚ θαηά ηε δηεξεχλεζε
ππνζέζεσλ φπνπ ππήξραλ ελδείμεηο θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κειέηεζε ζε βάζνο θαη ζε
εχξνο ρξφλνπ θάζε πεξίπησζε, αθνχ έιαβε ππφςε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκφ ηεο αγνξάο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηελ αλάιπζε απηήο θαη ηε δηαπίζησζε ζεκαληηθήο
ζέζεο θάπνηαο επηρείξεζεο, πξηλ λα θαηαιήμεη ζε νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα [βι. απφθαζε
AKZO, φπνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζε επί δχν (2) ρξφληα ηνλ πφιεκν ηηκψλ ζε
κία απνιχησο ψξηκε αγνξά (πεξνμείδηα). Δπίζεο ζηελ απφθαζε France Telecom SA ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κειέηεζε απφ ην 1997 έσο ην 2001 ηελ αγνξά ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
πςειήο ηαρχηεηαο, ε νπνία, αλ θαη ήηαλ ππφ κεγάιε αλάπηπμε, παξνπζίαδε ζηαζεξφηεηα]. ηε
δε πξφζθαηε απφθαζή ηεο Telefonica168, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέηαζε ζπζηεκαηηθά, βάζεη
ιεπηνκεξέζηαησλ ζηνηρείσλ ηε ζρεηηθή αγνξά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ θαη
ηεζζάξσλ κελψλ θαη κάιηζηα κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ην άλνηγκα ηεο ζρεηηθήο
αγνξάο, δειαδή ζπλνιηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηά εηψλ θαη ηεζζάξσλ κελψλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ φξηζε ε άλσ απφθαζε, ε Δπηηξνπή ζα
πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηε ιηαληθή επξπδσληθή αγνξά ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην ηέινο 2010,
νπφηε ελδερνκέλσο λα εκθαλίδεη θάπνηα ζηαζεξφηεηα. κσο ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο απηήο
πεξηφδνπ ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αγνξάο ζα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θπξίσο ιφγσ ηεο
ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ γίλνληαη κέζσ ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ
ηνπηθφ βξφρν.

167 Βι. ηελ ππ‟ αξηζκ. 447/01/26-7-07 Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ παξ. 13.2.2. Μεξίδηα Αγνξάο βάζεη γξακκψλ ADSL (κε ΑΠΣΒ),
ζει.38-39]

168 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο COMP/38.784, Wanadoo Espagna vs. Telefonica, παξ. 10
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Δμάιινπ φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί169, ε αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη κία
δπλακηθή αγνξά φπνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηε δνκή ηεο
αγνξάο ηα νπνία θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε. Αλ ινηπφλ ε αγνξά
ήηαλ ψξηκε ηφηε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ ζα επαξθνχζε γηα ηελ θχξσζε παξαβαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ.
πκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπκε φηη ε επηβνιή επηπιένλ ππνρξεψζεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα δηαβνχιεπζε δε βξίζθεη θαλέλα έξεηζκα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ επξσπατθφ πιαίζην νχηε
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ φπσο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα ζηηο ιηαληθέο
επξπδσληθέο αγνξέο.
Δπελδχζεηο ΟΣΔ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 5.6.5 αλαθέξεη φηη «ε εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ έρεη ήδε πινπνηήζεη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηε πθηζηάκελε ηερλνινγία». Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη απφιπηα
αλαθξηβέο θαζψο παξαβιέπεη ηηο δηαξθείο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΟΣΔ γηα ηελ
ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ ηφζν ζην δίθηπν πξφζβαζεο (Ethernet DSLAM
ADSL2/2+) φζν θαη ζην δίθηπν θνξκνχ (IP-Core) πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη
δηαξθψο βειηηνχκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη λα κεηψζεη ηα ζρεηηθά θφζηε. Οη
επελδχζεηο απηέο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη
ζπλεπψο νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλεη ν ΟΣΔ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο είλαη πςεινί. Ζ
ζεψξεζε ηεο ΔΔΣΣ φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη αλαγθαίεο επελδχζεηο θαη ππνδνκέο παξαπέκπεη
ζε κία ζηαηηθή εηθφλα ηεο αγνξάο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελψ επηπιένλ
δελ ζπλάδεη κε ηελ δηαπίζησζε ηεο ίδηαο ηεο ΔΔΣΣ φηη ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ
Διιάδα παξακέλεη ρακειή γεγνλφο πνπ πξνθαλψο ζα έπξεπε λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη
απαηηνχληαη πξφζζεηεο επελδχζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο. Δπηπιένλ ε ζεψξεζε απηή
παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ζπλερψο επελδχζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ
γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο επξπδσληθφηεηαο ψζηε λα θαηαζηεί πξνζηηή θαη ζηηο πιένλ
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πιεζπζκνχ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο
εζληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη σζηφζν πξνθαλέο φηη ε γεσγξαθηθή επέθηαζε ζε δπζπξφζηηεο
169 Alexandre de Steel, The current and future European regulation of electronic communications : a critical assessment ζει
11
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πεξηνρέο κε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πςειφηεξα θφζηε ζε
ζρέζε κε ηελ θάιπςε αζηηθψλ πεξηνρψλ ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη πςειφηεξνπο
επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο.
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 4 φπνπ θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή
θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ADSL ηνπ ΟΣΔ αλά λνκφ θαη αλά θαηεγνξία πιεζπζκνχ, πξνθχπηεη φηη
παξφηη ζε εζληθφ επίπεδν ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ (62,59%) εληνχηνηο ζε ηδηαίηεξα νξεηλνχο λνκνχο (π.ρ. Δπξπηαλίαο ή Αξθαδίαο)
παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε. Ζ πζηέξεζε απηή πξνθχπηεη ιφγσ ησλ πνιχ πςειψλ
επελδχζεσλ

πνπ

απαηηνχληαη

ιφγσ

ηεο

γεσκνξθνινγίαο

θαη

ησλ

δεκνγξαθηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνκψλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ ξίζθν ησλ επελδχζεσλ απηψλ
ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε φπνηα ξπζκηζηηθή
πνιηηηθή ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηνλ ΟΣΔ λα επεθηείλεη ηελ γεσγξαθηθή ηνπ
θάιπςε, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο θαη λα επηηξέπεη κηα εχινγε απφδνζε επί
ησλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ κε ζπλεθηίκεζε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε είλαη βέβαην φηη ζα επηβξαδπλζεί ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΟΣΔ κε φηη απηφ
ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.
Οηθνλνκηθφ πιαίζην
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ ζηε παξάγξαθν 5.6.5 ε κεζνδνινγία Retail-minus κε
βάζε ηηο ηηκέο θαη ην θφζηνο ηνπ ΟΣΔ, είρε επηιεγεί σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ηηκψλ ΥΔΠ ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηεο αγνξάο ην 2006 γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο:
ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε ιηαληθφ επίπεδν παξνπζίαδε
πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ελψ αθφκα πην πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ΥΔΠ
ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΟΣΔ ήηαλ αθφκα ζε εμέιημε
ην πιαίζην απηφ ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγία Retail-minus έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κελ
ελαιιαθηηθνχο πάξνρνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ ΟΣΔ, ζηνλ δε ΟΣΔ
έλα επαξθέο θίλεηξν γηα επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε αλαγθαίσλ ππνδνκψλ.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη ππάξρεη αλάγθε αιιαγήο ηεο
κεζνδνινγίαο αθελφο, γηαηί ε αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο βξίζθεηαη πιένλ ζε ζηάδην
σξίκαλζεο θαη αθ εηέξνπ, γηαηί ν ΟΣΔ έρεη ήδε νινθιεξψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
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επελδχζεσλ ηνπ ζηε πθηζηάκελε ηερλνινγία. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε καο φκσο θαη ηα δχν
ζπκπεξάζκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο νχηε
απνηππψλνπλ ηηο ηάζεηο ηηο αγνξάο, ζπλεπψο δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνηεηλφκελε αιιαγή
κεζνδνινγίαο. Θα ζέιακε ζε απηφ ην ζεκείν γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο λα επηζεκάλνπκε φηη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Μέηξνπ 4.2 νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ
έξγνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ΥΔΠ ζηε βάζε κεζνδνινγίαο Retailminus.
ε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ν ΟΣΔ
δηαθσλεί πιήξσο κε ηελ ππνρξέσζε ex ante ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ΥΔΠ απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ζ ΔΔΣΣ
ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε επηβνιήο ξπζκίζεσλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κνλαδηθή
πξνζθνξά παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο είλαη ε πξνζθνξά ΥΔΠ απφ
ηνλ ΟΣΔ ελψ πξφζβαζε ζε ΑΠΣνΒ παξέρεηαη κφλν ζε 152 αζηηθά θέληξα. πσο έρνπκε ήδε
αλαθέξεη ζηελ απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε Α.2, κε βάζε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία γηα ηελ
εμέιημε ησλ θέληξσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ζπλεγθαηάζηαζε αιιά θαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε
νινθιήξσζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ζην ηέινο ηνπ 2009, ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο ηεο ΔΔΣΣ
θαηαξξίπηεηαη εμ νινθιήξνπ. Θεσξνχκε φηη πιένλ νη πξαγκαηηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο
επηηάζζνπλ ηελ άξζε ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ ζηνλ ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ
νθείιεη λα επαλαιάβεη ηελ αλάιπζε ηεο Αγνξάο 5 εμ αξρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα
εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμε λα αγλνήζεη πιήξσο ην Μέηξν 4.2 θαηά ηελ
παξνχζα αλάιπζε ηεο αγνξάο ΥΔΠ. Ζ παξάιεηςε απηή είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη
εξσηεκαηηθά σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο.
Δάλ θαη ν ΟΣΔ έρεη εθθξάζεη επαλεηιεκκέλα ηελ δηαθσλία ηνπ κε ηελ ππνρξέσζε ex ante
ειέγρνπ ηηκψλ ΥΔΠ απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζεσξεί απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο
πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε επίπεδν γεληθψλ αξρψλ..
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζε ηεο πξνηείλεη θαηαξρήλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ
ζηε βάζε:
ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε ζπγθξίζηκα
ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηνπ ΟΣΔ, δηφηη ζχκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ κε απηφλ ηνλ ηξφπν
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επηηξέπεηαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ
ΟΣΔ.
θαη ελφο εχινγνπ ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ,
ζπλεθηηκψληαο ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο
O OTE γεληθά ζεσξεί ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ, ε νπνία εμ νξηζκνχ είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (forward-looking) θαη αληαπνθξίλεηαη ζην απνηειεζκαηηθφ
θφζηνο, θαηάιιειε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφζηνπο ππεξεζηψλ ππφ θαζεζηψο ξχζκηζεο,
εθφζνλ βαζίδεηαη ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ πάξνρν κε ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπ
ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ εθαξκφδεη ήδε ηελ κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ηεο
θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο ζα
κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΥΔΠ, εθφζνλ πξνέθππηε απαίηεζε
θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο, ζην ίδην πιαίζην θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο εθαξκφδεηαη θαη
γηα ηηο ινηπέο ππφ ξχζκηζε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηφ λα
εμαζθαιηζηεί κε ζπλέπεηα ε θνζηνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Θα πξέπεη
επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ζεσξεηηθά, ζηελ πεξίπησζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ, ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ κε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ ζα έπξεπε λα είλαη
ηζνδχλακα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαη κε ηε κεζνδνινγία Retail-minus.
χκθσλα κε ηε παξαπάλσ αλάιπζε ζπλάγεηαη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο
πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είλαη ε εθηίκεζε ησλ ρακειφηεξσλ δπλαηψλ ηηκψλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
κηθξφηεξνπ δπλαηνχ θφζηνπο ζηε βάζε θαη ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη
θάζκαηνο.

Απηφ

απνηειεί

πξνυπφζεζε

γηα

ηελ

εμαζθάιηζε

θαη

δηαλεκεηηθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή πξνζηηψλ ηειηθψλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ παξάιιεια
απνηξέπνπλ ηελ έκκεζε επηδφηεζε κεξηθψλ νκάδσλ ησλ θαηαλαισηψλ απφ άιιεο νκάδεο
θαηαλαισηψλ. Έηζη επηηπγράλεηαη ηειηθψο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο
επεκεξίαο, δειαδή παξαγσγή ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ πξντφληνο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο
γηα ηε θνηλσλία ζπλνιηθά.
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ πξνζζέηεη επηπιένλ απαηηήζεηο ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ
ηηκψλ ΥΔΠ θαη εηδηθφηεξα αλαθέξεη φηη πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε:
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νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα έρνπλ εχινγε απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΣνΒ ή λα
ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο



Να δηακνξθψλνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ νηθνλνκηθφ ρψξν κεηαμχ ΑΠΣνΒ θαη ΥΔΠ, επαξθή
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε ζπλερή γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο ΑΠΣΒ

Με ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζνδνινγηθψλ παξαδνρψλ νξίδεηαη φηη νη ηηκέο ΥΔΠ
ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο ελφο λενεηζεξρφκελνπ παξφρνπ ηνπ νπνίνπ ε
ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ζηελ αγνξά βαζίδεηαη ζηελ ΑΠΣνΒ, θφζηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ππνινγηζηεί ζηε βάζεη πξνηχπνπ ηερλννηθνλνκηθνχ (bottom-up) κνληέινπ. Χζηφζν ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ απηνχ δελ πξνζδηνξίδνληαη ελψ ε δηακφξθσζε ηνπ αλαθέξεηαη
φηη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο δηαβνχιεπζεο!
Υσξίο λα ππεηζέξζνπκε θαζφινπ ζηα ζέκαηα ηεο αζάθεηαο θαη απξνζδηνξηζηίαο πνπ
εηζάγνληαη ζηελ αλάιπζε κε φιεο ηηο παξαπάλσ έλλνηεο (εχινγε απφδνζε γηα θάζε
λενεηζεξρφκελν, πξνζδηνξηζκφο ελφο εχινγνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, θαη ελφο ηππηθνχ
λενεηζεξρφκελνπ) είλαη ζαθέο φηη απηή ε πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ εθαξκνγήο ηεο
κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ. Δκκέζσο πιελ ζαθψο ππνλνείηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο
ΥΔΠ δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα παξαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, αιιά κε βάζε ηελ
θιίκαθα ελφο ππνζεηηθνχ «ηππηθνχ λενεηζεξρφκελνπ».
Ζ νπζία ηεο δηαθνξάο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο δελ έγθεηηαη ζηελ bottom-up ζε αληηδηαζηνιή κε
ηελ top-down πξνζέγγηζε πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζείηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
ηνπ ΟΣΔ (αθνχ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη δχν πξνζεγγίζεηο, φηαλ βαζίδνληαη ζε έλα
απνηειεζκαηηθφ πάξνρν θαη ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ, νδεγνχλ ζε ηζνδχλακα
απνηειέζκαηα) αιιά ζηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο σο θιίκαθα αλαθνξάο, θιίκαθαο ιεηηνπξγίαο
δηαθνξεηηθήο (κηθξφηεξεο) απφ απηή ηνπ ΟΣΔ ζήκεξα. Μαθξνπξφζεζκα κε ηελ πιήξε
αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κε δεδνκέλα ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ παξφρσλ, ην θαηά πφζνλ ην αλά κνλάδα θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη κηθξφηεξν ή φρη
απφ απηφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ ζήκεξα, ζα εμαξηεζεί απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ
ηερλνινγία θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, εμειίμεηο νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ θαη ην βαζκφ
ησλ εθηθηψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο.
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Βξαρππξφζεζκα φκσο, ε εηζαγσγή κνληέινπ κηθξφηεξεο θιίκαθαο απφ απηήο ηνπ ΟΣΔ
ζήκεξα, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο ΥΔΠ, πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα
πξνέθππηαλ εάλ βαζίδνληαλ ζην θφζηνο ηνπ ΟΣΔ θαη ζπλεπψο πςειφηεξεο θαη γηα ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή. Γηα λα κελ ηζρχεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη νη φπνηεο αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο
ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ κεγάιεο θιίκαθαο λα αληηζηαζκίδνπλ ην
κεγαιχηεξν αλά κνλάδα θφζηνο επέλδπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δίθηπν κηθξφηεξεο
θιίκαθαο.

Ζ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ φκσο δελ θαίλεηαη λα βαζίδεηαη, πφζν κάιινλ λα

ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά, ζε απηφ ην ελδερφκελν. Δάλ επνκέλσο ην ελδερφκελν πξνζδηνξηζκνχ
ηηκψλ ΥΔΠ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζέγγηζε ΜΜΔΚ-ΣΚ
φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, απνηειεί επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο
πνιηηηθήο, ηφηε νη επηπηψζεηο ηεο επηινγήο απηήο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
επηβαξχλνπλ ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επαρζείο
ζπλζήθεο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ.
. Ο ΟΣΔ ζα ήζειε λα απνζαθεληζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ε πξνζέγγηζε
απηή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη:


παξαγσγηθή θαη δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επίπεδν
θνηλσληθήο επεκεξίαο γεληθφηεξα



θαη εηδηθφηεξα παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ παηθηψλ ζε
καθξνρξφληα βάζε

ηελ αλάιπζε ηεο ε ΔΔΣΣ εηζάγεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ελφο επηπιένλ ex-post ειέγρνπ ησλ
ηηκψλ ΥΔΠ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο κε δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο (non replicability) ησλ
πξνζθνξψλ ιηαληθήο ηνπ ΟΣΔ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, θαηά ηνλ νπνίνλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλε εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ/ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ. Ζ ΔΔΣΣ επηθαιείηαη ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο
ηεο γηα ηελ ex post εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. ην πιαίζην απηφ
ε ΔΔΣΣ δειψλεη φηη πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο
ρνλδξηθήο ή/θαη θπξψζεηο εθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δχν πξνεγνχκελεο αληηθξνπφκελεο
θνζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα πξνζδηνξίζεη πάλσ ζε πνηα
αθξηβψο βάζε θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο απφ ηε πιεπξά ηνπ
θφζηνπο. Δπίζεο λα απνζαθελίζεη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, ζην βαζκφ πνπ νη
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πξνζεγγίζεηο απηέο αλαηξνχλ ηελ αξρηθή ηεο πξφζεζε λα πξνζδηνξίζεη ζε έλα απφιπην επίπεδν
ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ. Δηζάγνληαο θαη απηφ ην θξηηήξην ε ΔΔΣΣ φρη κφλν επηζηξέθεη
ζε κηα πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνχ ζρεηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ ηηκψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο
ππεξεζίαο ελψ δελ πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία αλαθνξάο νχηε σο πξνο ηηο ηηκέο
ρνλδξηθήο αιιά νχηε θαη σο πξνο ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ιηαληθήο.
Ζ ΔΔΣΣ επίζεο αλαθέξεη φηη δηαηεξεί

ηελ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε άιια κέηξα

(bentchmarking, ρξήζε άιισλ κνληέισλ ή/θαη ζηνηρείσλ), ζηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
ΟΣΔ δελ ζπλεξγαζηεί αξθνχλησο, πάληα θαηά ηε θξίζε ηεο, ζηε παξνρή ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ. Ο ΟΣΔ ζα ήζειε λα ηνλίζεη γηα κία αθφκε θνξά ηα παξαθάησ δεδνκέλα, ηα
νπνία θαίλεηαη λα παξαγλσξίδεη ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο:


Ο ΟΣΔ εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε θνζηξνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο (ΑΠΣνΒ θαη ζπλαθείο επθνιίεο),



Ο ΟΣΔ έρεη ήδε πινπνηήζεη πιήξσο ηελ 482/051 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ πνπ αθνξά ζηνλ
Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε ΥΔΠ απνηειεί κηα δηαθξηηή αγνξά ζηελ
νπνία παξνπζηάδνληαη κε απφιπηε δηαθάλεηα ηφζν νη ζπλαιιαγέο πνπ ε αγνξά απηή έρεη κε
άιινπο ρνλδξηθνχο παξφρνπο φζν θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο κε ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ (κε ηε
ρξήζε ησλ ηηκψλ κεηαθνξάο)



Ζ εθαξκνγή θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε
ηεο ΥΔΠ, εθφζνλ πξνέθππηε ζρεηηθή απαίηεζε, κφλν ζην ίδην πιαίζην θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο φπσο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ινηπέο ππφ ξχζκηζε ρνλδξηθέο ππεξεζίεο κε βάζε ηελ
ήδε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηνλ ΟΣΔ κεζνδνινγία ΜΜΔΚ-ΣΚ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζα ήηαλ δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί κε ζπλέπεηα ε θνζηνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο ζην ζχλνιν
ηνπο.



Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηεο ΥΔΠ ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνζέγγηζεο ζα
επεξέαδε ην θφζηνο θαη άιισλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηακνηξάδνληαη πφξνπο κε ηε
ΥΔΠ θαη ζα πξνθαινχζε αλακθηζβήηεηα φρη κφλν δηαζηξέβισζε ηνπ θφζηνπο ηνπο αιιά
θαη αιινίσζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο θνζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο.

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δελ
είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο ελψ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα θαη
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αθφκα ρεηξφηεξα ζε κε απνηειεζκαηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, απμάλνπλ εθζεηηθά ηνλ βαζκφ
πνιππινθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε
κεζνδνινγία Retail- minus, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο ηζρπξίδεηαη ε ΔΔΣΣ φηη επηρεηξεί
λα ζεξαπεχζεη κέζσ ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο. Μεζνδνινγηθά νπνηαδήπνηε θνζηνινγηθή
πξνζέγγηζε, πιελ ηεο κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ κε βάζε ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ,
εηζάγεη κε αληηθεηκεληθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ελψ παξάιιεια δελ πξνάγεη ηελ
απαηηνχκελε ξπζκηζηηθή βεβαηφηεηα θαη νδεγεί ηειηθά ζε άζθνπε ππέξ-ξχζκηζε θαη ζνβαξέο
ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά.

365

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1.

Πξνζθνξέο εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

Νέν απνθιεηζηηθφ Dell Inspiron Mini 9 κε ελζσκαησκέλν Vodafone Mobile Broadband
Απνθηήζηε ηψξα ην netbook Dell Inspiron Mini 9, ην λέν κηθξφ θνξεηφ ππνινγηζηή απφ ηε Dell κε ελζσκαησκέλν
Vodafone Mobile Broadband, απνθιεηζηηθά απφ ηε Vodafone θαη εληειψο δσξεάλ*!
πλδεζείηε εχθνια θαη γξήγνξα ζην αλαβαζκηζκέλν δίθηπν 3G Broadband ηεο Vodafone θαη απνιαχζηε ηαρχηεηεο κέρξη 7,2
Μbps download θαη 1,44 Μbps upload! **
To λέν κηθξφ netbook Dell Inspiron Mini 9, πνπ ζα βξείηε απνθιεηζηηθά ζηε Vodafone, ζαο πξνζθέξεη:
Δλζσκαησκέλν Vodafone Mobile Broadband γηα πξφζβαζε ζην internet φπνπ θη αλ βξίζθεζηε, ρσξίο θαιψδηα ή
εμσηεξηθή θάξηα πξφζβαζεο
Μεγαιχηεξε νζφλε 8,9‟‟
Απζεληηθά Microsoft Windows XP Διιεληθή έθδνζε
Πνιχ κηθξέο δηαζηάζεηο θαη βάξνο, γηα λα ρσξάεη αθφκα θαη ζηε ηζάληα ζαο
10 GB δσξεάλ θίλεζε δεδνκέλσλ θάζε κήλα
* ην πξφγξακκα VMB10GB κε πάγην 39 € ην κήλα θαη ζπκβφιαην γηα 24 κήλεο

εκεηψλεηαη φηη απφ ην site ηεο Vodafone ην Dell Inspiron Mini 9 / Μαχξν κε ελζσκαησκέλν Vodafone Mobile Broadband
ρσξίο επηδφηεζε δηαηίζεηαη ζηελ ηηκή ησλ € 399,00
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πζθεπέο COSMOTE Internet On The Go
Απνθηήζηε ΓΩΡΔΑΝ* ηελ COSMOTE Internet On
The Go HSPA ζπζθεπή πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαη
απνιαχζηε:
ηαρχηεηεο έσο 7,2 Μbps γηα ιήςε δεδνκέλσλ
θαη έσο 1,5 Mbps γηα απνζηνιή
εχθνιε ρξήζε (ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο)
plug and play ιεηηνπξγία
κνληέξλν design θαη κηθξέο δηαζηάζεηο γηα
απφιπηε επειημία
* Ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα COSMOTE Internet On
The Go 250MB, 5GB, Unlimited, Student. Με θάζε λέα
ζχλδεζε COSMOTE Internet On The Go 10GB +
Laptop πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζπζθεπή κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ ηχπνπ USB.
Δπηπιένλ, κε θάζε λέα ελεξγνπνίεζε ζηα πξνγξάκκαηα
COSMOTE Internet On The Go κπνξείηε λα
απνθηήζεηε εληειψο ΓΧΡΔΑΝ κία απφ ηηο COSMOTE
Wireless Connect HSDPA ζπζθεπέο:
Wireless Connect USB Modem 3.6 - Huawei
E220
Wireless Connect Card Broadband 3.6 Huawei E630
Wireless Connect Card Broadband 1.8 Huawei E620
Wireless Connect Card 1.8 - Option
Globetrotter (HSDPA/WLAN)
Ζ δσξεάλ πξνζθνξά ησλ COSMOTE Wireless Connect
HSDPA ζπζθεπψλ δελ ηζρχεη γηα ην πξφγξακκα
COSMOTE Internet On The Go Basic θαη γηα ηε
ζπζθεπή Wireless Connect Card 1.8 - Option
Globetrotter.

Internet On The Go 10GB + Laptop

Σψξα, κε θάζε λέα ζχλδεζε ζην πξφγξακκα COSMOTE Internet On The Go 10GB+Laptop, απνθηάο κνλαδηθά δψξα :
• Έλα mini note PC Hewlett Packard 2133 .
• Μία ζπζθεπή κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηχπνπ USB.
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Καη φια απηά κε ηαρχηεηεο πνπ κεγαιχηεξεο κεγαιχηεξεο δελ ππάξρνπλ, έσο 7,2 Mbps θαη πάγην κφλν 39€/κήλα!Mε ηέηνηα
δψξα θαη ηέηνηεο ηαρχηεηεο δε ζα ζε πηάλεη θαλείο!
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2.
Νφκνη/
Γήκνη

Έβξνο
ακνζξάθεο
Αιεμαλδξνχπνιεο
Γηδπκνηείρνπ
Ρνδφπε
Κνκνηελήο
Ξάλζε
Ξάλζεο
Γξάκα
Γξάκαο
Πξνζνηζάλεο
Καβάια
Θάζνπ
Kαβάιαο
έξξεο
εξξψλ
Κηιθίο
Κηιθίο
Υαιθηδηθή
Πνιπγχξνπ
Πέιια
Έδεζζαο
Ζκαζία
Βέξνηα
Νάνπζαο
Αλζεκίσλ
Πηεξία
Καηεξίλεο
Φιψξηλα
Φιψξηλαο
Κνδάλε
Κνδάλεο
Πηνιεκατδαο
Kαζηνξηά
Καζηνξηάο
Γξεβελά
Γξεβελψλ
Ησάλληλα
Ησαλληηψλ
Σξίθαια
Σξηθθαίσλ
Καιακπάθαο
Λάξηζα
Λαξηζαίσλ
Φαξζάισλ
Γηάλλνπιεο

Πίλαθαο Μεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ
Πξφζθιεζε 93
Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ
Ηλψλ
Πνζφ (€)
Υηιηφκεηξα
934.188,03
1.669.446,50
550.221,00

Πξφζθιεζε 145
Καηαζθεπή Μεηξνπνιηηηθψλ
Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ
Ηλψλ
Πνζφ (€)
Υηιηφκεηξα

14,32
23,795
6,85
1.088.820,00

1.010.202,47

14,145

926.412,70
298.768,00

14,911
3,4

363.943,95
1.153.441,73

5,24
16,529

1.345.975,15

17,703

793.703,36

10,711

432388,25

5,368

682.436,95

8,444

907.250,17
580.148,64
441.421,75

13,745
7,503
5,83

1.004.407,67

11,861

718.550,00

10,555

1211011,02
820.600,00

17,795
14,005

548.066,00

8,402

340.538,00

14,64

4,756

2.000.000,00

30,278

1.120.000,00
429.000,00

14,931
6,349

1.880.000,00
360.000,00
418.700,00

27,034
1,294
6,429
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Θεζπξσηία
Γήκνο Ζγνπκελίηζεο
Πξέβεδα
Πξεβέδεο
Άξηα
Αξηαίσλ
Καξδίηζα
Καξδίηζεο
Φζηψηηδα
Λακηέσλ
Αηαιάληεο
Μαγλεζία
Βφινπ
Ν.Ησλίαο
Αηησιναθαξλαλία
Ναππάθηνπ
Αγξηλίνπ
Μεζνινγγίνπ
Οηληάδσλ
Φσθίδα
Άκθηζζα
Βνησηία
Λεβαδέσλ
Θεβαίσλ
Δχβνηα
Υαιθηδέσλ
Αραΐα
Παηξέσλ - Ρίνπ
Αηγίνπ
Ζιεία
Πχξγνπ
Ακαιηάδαο
Αξθαδία
Σξίπνιεο
Κνξηλζία
Ξπινθάζηξνπ
Κνξηλζίσλ
ηθπσλίσλ
Αξγνιίδα
Άξγνπο
Ναππιίνπ
Μεζζελία
Μεζζήλεο
Καιακάηαο
Λαθσλία
Γήκνο πάξηεο
Κέξθπξα
Κεξθπξαίσλ
Λεπθάδα
Λεπθάδαο
Κεθαιινληά
Αξγνζηνιίνπ
Εάθπλζνο

770.000,00

12,4

1.563.296,00
183.567,00

19,97
1,386

1.480.000,00
680.000,00

19,003
7,922

414.592,00
1.330.516,00
906.704,80
311.082,40

5,81
18,968
14,22
3,44

600.000,00
850.000,00

9,172
12,42

719.000,00

10,86

3.025.500,00
503.678,00

46,426
8,265

706.383,90
477.800,00

8,67
6,22

1.005.845,95

12

338.094,54
786.379,91
380.837,22

4,724
10,06
4,4

549.032,54
383.847,76

7,07
4,43

323.086,36
1.295.308,06

3,793
17,155

400.000,00

10,37

1.300.000,00

18,25

640.000

-

1.037.040,60

17,37

216.000,00

-

10,35

819.000,00

938.240,00

850.000,00

11,9

5,32
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Εαθπλζίσλ
Λέζβνο
Μπηηιίλεο
Υίνο
Οκεξνχπνιεο
άκνο
Βαζένο
Κπθιάδεο
Δξκνχπνιεο χξνπ
Πάξνπ
Νάμνπ
Γσδεθάλεζα
Ρνδίσλ
Υαληά
Υαληψλ
Ρέζπκλν
Ρεζχκλνπ
Ζξάθιεην
Ζξάθιεην
Λαζίζη
Ηεξάπεηξα
Αγ. Νηθφιαο
εηείαο
Άζξνηζκα Πξνζθιήζεσλ
Μεκνλσκέλα
Άζξνηζκα θαη ησλ Γχν
Πξνζθιήζεσλ

441.780,00

7,5

595.000,00

8,85

1.260.000,00

19,3

379.832,00

4,067

806.555,00
463.358,00
345.045,00

8,755
6,013
4,26

1.010.000,00

14,495

2.700.000,00

35,996

835.000,00

14,979

2.880.000,00

48,847

360.000,00
806.500,00
500.000,00

5,69
10,703
8,271

58.065.683

816,263

63.197.544

876,893

5.131.860,60

60,63

371

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.
πεξηνρέο

HOL Υνλδξηθή δηάζεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε επηδνηνχκελεο

Πεξηγξαθή
Ζ hellas online είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο (ADSL θπθιψκαηα) ρνλδξηθά ζε
Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο ζηηο επηδνηνχκελεο απφ ην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» πεξηνρέο.
Πξνθεηκέλνπ, φκσο, ν Σειεπηθνηλσληαθφο Πάξνρνο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο θίλεζεο
απφ θαη πξνο ην Γηαδίθηπν ζε Σειηθνχο Υξήζηεο, ζπλδξνκεηέο ηνπ, απφ ηα DSLAMs ηεο hellas online, ζα πξέπεη
λα ζπλδέζεη ην δίθηπφ ηνπ κε απηφ ηεο hellas online.
Ζ δηαζχλδεζε κε ηνλ πάξνρν ζα επηηπγράλεηαη ζην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ηεο δψλεο ην νπνίν
θηινμελείηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν (Data Center). Σα ζεκεία, αλά δψλε, ζηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη
πάξνρνη κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ κε ηε hellas online είλαη ηα παξαθάησ:
1.
2.
3.

Υαιθίδα γηα ηε Εψλε 1
Πάηξα γηα ηε Εψλε 2
Λάξηζα γηα ηελ Εψλε 4

Ζ δηαζχλδεζε κε ηνλ πάξνρν γίλεηαη ζε Γηθηπαθφ Δπίπεδν 2 (Ethernet) θαη παξαδίδεηαη ζε απηφλ θίλεζε φισλ
ησλ ζπλδξνκεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ αλά δψλε κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ IP over PPPoE over L2TP over
Ethernet
Πεξηγξαθή

Πξνζθεξφκελε ππεξεζία απφ hellas online

Σχπνο

Αζχκκεηξε

Σαρχηεηα χλδεζεο κε ην δίθηπν (kbps) –
Download speed

2048

6144

Σαρχηεηα χλδεζεο κε ην δίθηπν (kbps) –
Upload speed

768

1024

Λφγνο πγθέληξσζεο – Contention Ratio

1:20

Download 1:50 Upload 1:40

Γηα ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο δηάζεζεο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηδνηνχκελεο πεξηνρέο απφ ην πξφγξακκα
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4.

Πιεζπζκηαθή θάιπςε δηθηχνπ ADSL ηνπ ΟΣΔ
ΝΟΜΟ
ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΣΑ
ΑΣΣΗΚΖ
ΑΥΑΨΑ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΓΡΑΜΑ
ΓΧΓΔΚ/ΟΤ
ΔΒΡΟΤ
ΔΤΒΟΗΑ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΖΛΔΗΑ
ΖΜΑΘΗΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΘΔ/ΝΗΚΖ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΚΗΛΚΗ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΛΑΚΧΝΗΑ
ΛΑΡΗΖ
ΛΑΖΘΗΟΤ
ΛΔΒΟΤ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΜΔΖΝΗΑ
ΞΑΝΘΖ
ΠΔΛΛΖ
ΠΗΔΡΗΑ
ΠΡΔΒΔΕΖ
ΡΔΘΤΜΝΖ
ΡΟΓΟΠΖ
ΑΜΟΤ
ΔΡΡΧΝ

ΑΓΡΟΣΗΚΖ
50,57%
72,66%
25,62%
59,29%
71,45%
51,61%
62,93%
13,89%
56,57%
91,87%
52,16%
69,08%
7,54%
73,88%
49,33%
81,66%
64,10%
64,52%
40,17%
33,40%
76,45%
56,88%
65,00%
95,99%
58,42%
55,30%
66,36%
65,59%
90,94%
26,19%
49,17%
59,09%
63,98%
75,67%
56,75%
58,03%
73,76%
67,80%
77,88%
55,92%
78,88%
46,71%
49,49%
69,93%

ΑΣΗΚΖ
98,97%
99,96%
100,00%
100,00%
99,95%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,75%
100,00%
97,11%
100,00%
99,69%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΦΘΗΧΣΗΓΟ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΦΧΚΗΓΑ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΥΑΝΗΧΝ
ΥΗΟΤ

52,47%
42,69%
51,52%
59,72%
76,92%
84,55%
83,34%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Μέζνο φξνο

62,59%

99,94%
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3.6.4.5

VODAFONE

Παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone-Πάλαθνλ ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ
Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο
Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά ππ’ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2009
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Δηζαγσγή
Σν παξφλ θείκελν παξαζέηεη ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone–Πάλαθνλ ΑΔΔΣΣ (εθεμήο
Vodafone) ζηε Γεµφζηα δηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο
Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ηεο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά
ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ.

Γεληθά ζρφιηα
Υαηξεηίδνπκε ηελ «forward looking» πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
παξαζέηνπκε ζρφιηα θαη πξνηάζεηο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηεχξπλζε
ηεο αγνξάο ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο νη επελδχζεηο ζε ΑΠΣΒ απφ ηελ
πιεπξά ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππ φςηλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο
φηη ε αγνξά επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα ζα δηεπξπλζεί πέξα ηεο απιήο «γξήγνξεο πξφζβαζεο» ζην
Internet. Σν πξντφλ ΥΔΠ φπσο παξέρεηαη ηψξα δελ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
φπσο απηή ζα εμειηρζεί θαη ζα ρξεηαζηεί λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία ηα νπνία λα κπνξνχλ λα
ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ.
Ήδε παξαηεξείηαη αγνξά δχν ηαρπηήησλ, απηή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ φπνπ νη πειάηεο απνιακβάλνπλ
ρακεινχ θφζηνπο, πςειψλ ηαρπηήησλ ππεξεζίεο double play κέζσ ΑΠΣΒ κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο
ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαη απηή ηεο επαξρίαο φπνπ νη επηινγέο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο
θαη κε πςειφ θφζηνο (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ππάξρεη ην κνλνπψιην ηνπ ΟΣΔ κέζσ ΑΡΤ
κεηαηξέπεηαη ζε νιηγνπψιην ΑΡΤ ζπλ ελφο θαη κνλαδηθνχ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ θη απηνχ κφλν ζηηο
κεγάιεο επαξρηαθέο πφιεηο).

Οξηζκφο Αγνξάο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα σο άλσ αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο / ππεξεζίαο;
πκθσλνχκε. Αλαθνξηθά κε ηα bundled offers, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςηλ φηη απηέο νη ππεξεζίεο
απνηεινχλ δπλεηηθφ ππνθαηάζηαην κφλν ζηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη
θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ LLU. ε πεξηνρέο φπνπ ε επξπδσληθή ζχλδεζε DSL είλαη εθηθηή κφλν
κέζσ ηεο ππεξεζίαο ARYS, δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεζνχλ ηηκνινγηαθά ηζνδχλακεο ππεξεζίεο κε ηηο
LLU double play απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
ρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ bistream ζεσξνχκε φηη ε παξνρή
ηνπο απφ ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα απνδεζκεπζεί απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο φπσο
αλαθέξνπκε θαη παξαθάησ ζηελ εξψηεζε 4 (Καλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο)
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Δξψηεζε 2
πκθσλείηε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ε
Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
πκθσλνχκε κε ηνλ γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξάο ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.

Αλάιπζε Αγνξάο
Γεληθά ζρφιηα
Γελ ζα πξέπεη λα μαθληάδεη ηδηαίηεξα ε έιιεηςε παξνρήο ππεξεζηψλ ΥΔΠ απφ ελαιιαθηηθνχο
παξφρνπο. Αθελφο ηα θέληξα ζηα νπνία έρνπλ γίλεη ζπλεγθαηαζηάζεηο είλαη ιίγα (αλά πάξνρν) θαη
θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφηεξν κέξνο ησλ θέληξσλ ησλ νπνίσλ εμππεξεηεί ν ΟΣΔ. Με δεδνκέλν απηφ,
πξνθεηκέλνπ έλα ηξίηνο πάξνρνο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πειάηεο ηεο πεξηθέξεηαο κέζσ ππεξεζηψλ
ΥΔΠ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζα έπξεπε λα ζπλάςεη πνιιαπιέο ζπκθσλίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ ΟΣΔ) κε απνηέιεζκα ην πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη ηα logistics ηεο παξνρήο ππεξεζίαο πξνο
ηειηθνχο πειάηεο λα θαζηζηνχλ ηε δήηεζε ρακειή έσο αλχπαξθηε. Αθ εηέξνπ, νη ππνδνκέο backhauling
ελαιιαθηηθψλ βαζίδνληαη αθφκα ζε θπθιψκαηα ηα νπνία παξέρεη ν ΟΣΔ νπφηε ην ηηκνινγηαθφ
νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα λα κελ πθίζηαηαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. Απηφ ζα κπνξνχζε ζε βάζνο ρξφλνπ
λα αιιάμεη.
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξάο;
Τπάξρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηα νπνία ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα
εμεηάζεη ε ΔΔΣΣ;
πκθσλνχκε κε ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ.
Καλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε / ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη
ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζην παξφλ θείκελν;
πκθσλνχκε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο
Δξψηεζε 2
πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή
ΥΔΠ;
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πκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤDSLAM κηαο θαη ζα δψζεη
ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο (Quality of Service – QoS) ζε πεξηνρέο φπνπ δελ
ππάξρεη ή δελ είλαη νηθνλνκηθά εθηθηφ λα γίλεη ζπλεγθαηάζηαζε.
Γελ ζπκθσλνχκε κε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ηίζεηαη ζην θείκελν ζρεηηθά κε ην ζε πνηα θέληξα ζα
παξέρεηαη ε ππεξεζία. Ζ ππεξεζία ΑΡΤDSLAM ζα πξέπεη λα παξέρεηαη αλεμάξηεηα κε ηε δπλαηφηεηα
ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζην ελ ιφγσ θέληξν. Σνχην δηφηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
πξφζβαζεο ΑΡΤDSLAM, αθπξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην αξρηθφ αλειαζηηθφ θφζηνο
ζπλεγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ πειαηψλ δελ δηθαηνινγεί ηελ ζπλεγθαηάζηαζε ,αθφκα
θαη αλ ν ΟΣΔ δηαηείλεηαη φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. Δπίζεο είλαη αλακελφκελν
πξνθεηκέλνπ ν ΟΣΔ αλ απνηξέςεη ηελ πξφζβαζε ΑΡΤDSLAM λα λα πξνζθέξεη ζπλεγθαηάζηαζε ε
νπνία γλσξίδεη εθ πξννηκίνπ φηη είλαη νηθνλνκηθά αηειέζθνξε γηα ηελ ελαιιαθηηθφ πάξνρν.
Σέινο, παξφιε ηε νξζφηεηα ηνπ κέηξνπ, ε πξαθηηθή ηεο ρξεζηκφηεηα αλακέλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε
κηαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν θφζηνο πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε θέληξα ηεο επαξρίαο (φπνπ εμ
νξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ΥΔΠ) είλαη ην θφζηνο ηνπ backhauling ην νπνίν θαη πξέπεη λα δαπαλεζεί
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤDSLAM. Σν θφζηνο απηφ είλαη δπζαλάινγν κε ην πιήζνο ησλ
ελ δπλάκεη ζπλδέζεσλ θαη ζίγνπξα απνηειεί ζπαηάιε πφξσλ ε «θπζηθή παξνπζία» πέξαλ ηνπ ελφο
παξφρνπ ππνδνκψλ ζην ελ ιφγσ θέληξν. Χο απνηέιεζκα ηνχηνπ, ε επηινγέο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή
είλαη θαη ζα παξακείλνπλ πεξηνξηζκέλεο ζην επίπεδν ηεο ιηαληθήο.
ίγνπξα φκσο ζεσξνχκε φηη ην κέηξν ηεο επηβνιήο ηεο πξφζβαζεο ΑΡΤDSLAM είλαη πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε.
Δξψηεζε 3
πκθσλείηε κε ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθψλ επθνιηψλ
ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
πκθσλνχκε
Δξψηεζε 4
Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο πνπ ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο, ηα πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ; Δάλ
λαη ηφηε παξαθαινχκε φπσο παξάζρεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηα πξντφληα ΥΔΠ θαζψο θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ.

Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηα ηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο απφ ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο:
Παξάγξαθν 4.6.η (ζει.65) «νη πηζαλφηεηεο ηερληθήο δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
ιηαληθέο ηνπο ππεξεζίεο παξίζηαληαη ειάρηζηεο,»
ει 76, δεχηεξν bullet «Με παξνρή, ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο
ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζην ιηαληθφ θιάδν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή
ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε »
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θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φπσο δηαπηζηψλεηαη κε ηα
παξαπάλσ, ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ double play/triple play θαη
πξνζηηζέκελεο αμίαο (VoIP/Managed VoIP θ.α.) ζε πειάηεο ηεο επαξρίαο, θαη κε δεδνκέλε ηελ
πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο ΑΡΤDSLAM γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχκε
ζηελ Δξψηεζε 2, πξνηείλνπκε ηελ ζέζπηζε δχν θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ππνρξεψζεσλ πνπ ζα
πξέπεη λα αλαιάβεη ν ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο 5 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ:
 Naked DSL.
Σελ παξνρή ππεξεζίαο ΑΡΤ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε αγνξάο ππεξεζίαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
ΟΣΔ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλεπαγφκελνπ παγίνπ. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Focus
Bari ην 20% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ θηλεηή
ηειεθσλία πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε θσλεηηθέο θιήζεηο. Καηά
πιεηνςεθία, απηά ηα λνηθνθπξηά ηα νπνία επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ππεξεζίεο DSL ζε
πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη πάξνρνο ΑΠΣΒ αλαγθάδνληαη λα πιεξψζνπλ ην θφζηνο θαη ην
παγην ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ, κηαο ππεξεζίαο ηελ νπνία πξαθηηθά δελ επηζπκνχλ.
Σαπηφρξνλα, κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε δελ δχλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θσλήο
κέζσ VoIP over DSL κηαο θαη ην επηβεβιεκέλν πάγην ζηαζεξήο ηνπ ΟΣΔ θαζηζηά ηέηνηνπ
είδνπο ππεξεζίεο εκπνξηθά αλεθάξκνζηεο.
Μέζν-καθξνπξφζεζκα, θαζψο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνζηίζεληαη ζηηο
ππεξεζίεο ADSL απηέο ζα πξέπεη λα επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ζηαζεξήο θσλήο ηνπ ΟΣΔ
αλεμάξηεηα κε ην αλ ν πειάηεο επηζπκεί ηελ ρξήζε ηνπο ή φρη γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί
ζηξεβιψζεηο θαη ζα επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα.
 QoS over ARYS.
Ζ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζίαο κε ηελ κνξθή εγγπεκέλνπ:
ξπζκνχ κεηάδνζεο (sustained throughput),
κέγηζηνπ ξπζκνχ (peak throughput),
average delay
jitter
packet loss
απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. IPTV, VoIP,
interactive gaming, net-radio, θ.α.) νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ειάρηζηα/κέγηζηα φξηα ησλ
παξαπάλσ παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ππεξεζίαο ζηνλ
πειάηε. Θα πξέπεη άκεζα θαη αλεμάξηεηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΣΔ λα
πξνδηαγξαθνχλ επίπεδα QoS θαη λα πξνδηαγξαθνχλ δηαδηθαζίεο δηάζεζήο ηνπο ζηελ ρνλδξηθή.
Χο αξρηθή πξφηαζε, ε νπνία ζα πξέπεη πεξεηαίξσ λα πξνδηαγξαθεί ηερληθά, πξνηείλνπκε ηα
παξαθάησ ηέζζεξα (4) επίπεδα QoS:
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Level 0: Best effort
Level 1: Sustained Downstream/Upstream 1Mbps/192Kbps θπξίσο γηα ππεξεζίεο VoIP
θαη low bit rate multimedia
Level 2: Sustained Downstream/Upstream 6Mbps/256Kbps
Level 3: Sustained Downstream/Upstream 12Mbps/386Kbps
Level 4: Sustained Downstream/Upstream 16Mbps/512Kbps
Ζ παξνρή QoS ππεξεζηψλ ζε ζπλδέζεηο ΑΡΤ ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ εθ πξννηκίνπ θαη
αλεμάξηεηα κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξφζεζε ηνπ ΟΣΔ (ε νπνία κπνξεί θαη λα κελ εθδεισζεί ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη θαζφινπ) θαη ζίγνπξα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο
αλάιπζεο αγνξάο θαη επηβνιήο ππνρξεψζεσλ.
Σνχην δηφηη εάλ ζπλδπαζηεί κε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε αλάινγσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ν ΟΣΔ ζα παξέρεη ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εκπνξηθά ζηελ ιηαληθή κέρξη ηε δηάζεζε
αληίζηνηρσλ επθνιηψλ θαη παξνρήο ππεξεζίαο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο θαη ηε κεηέπεηηα
εκπνξηθή δηάζεζε απφ ηνπο παξφρνπο ζηε ιηαληθή κπνξεί λα κεζνιαβήζνπλ κέρξη θαη δχν έηε
(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, παξεκβάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θιπ.), δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν ν ΟΣΔ ζα δηαηεξεί ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. Σέινο δελ ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη εχινγν ζηελ θάζε ηελ νπνία βξίζθεηαη πιένλ ε αγνξά επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, κε πάλσ απφ 1.5εθ ζπλδέζεηο, λα εμαξηάηαη ε παξνρή θαηλνηφκσλ
ππεξεζηψλ απφ ην πιάλν αλάπηπμεο θαη ηνλ νδηθφ ράξηε γη απηέο ηνπ ΟΣΔ. Ζ ππεξεζία QoS
πάλσ απφ ππεξεζία ΑΡΤ ζα πξέπεη λα δηαηεζεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί
αληαγσληζηηθά θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ε αγνξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο
παλειιαδηθά
Ο ζπλδπαζκφο ησλ ππεξεζηψλ «Naked DSL» θαη «QoS over ΑΡΤ» (κε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο
ρνλδξηθήο) ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πειάηεο ηεο επαξρίαο λα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο
double play/triple play upto 24Mbps θαζψο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (VoIP,
managed VoIP, IPTV θ.α), ζε αληίζηνηρεο απηψλ πνπ παξέρνληαη ζε πειάηεο ησλ κεγάισλ
αζηηθψλ θέληξσλ κέζσ LLU.
Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ θαλνληζηηθά επηβεβιεκέλσλ
ππνρξεψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη φρη λα αθεζνχλ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΟΣΔ ή λα είλαη
θαζνδεγνχκελα απφ ηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ ζηε ιηαληθή φπσο πξνηείλεηαη ζηελ ζει.
96 παξ. 2.

Δξψηεζε 5
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην DSLAM (ή ην επίπεδν ηνπ
πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplexing node) πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ πειάηε); Θεσξείηε ηελ
επηβνιή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
πκθσλνχκε
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Δξψηεζε 6
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;
πκθσλνχκε

Δξψηεζε 7
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο;

πκθσλνχκε. ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ ζει. 99 & 100 ζα
πξέπεη λα πξνζηεζνχλ KPIs ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ QoS ζε γξακκέο ΑΡΤ
Δξψηεζε 8
πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο
ΥΔΠ; Αλ φρη πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε φηη ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ή άιιεο κεηαβνιέο.

πκθσλνχκε θαη πξνηείλνπκε ηελ επηπιένλ επηβνιή ησλ ππεξεζηψλ «Naked DSL» θαη «QoS
over ΑΡΤ» φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο θαη αληίζηνηρα.
Δξψηεζε 9
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ;
πκθσλνχκε

Δξψηεζε 10
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε ζρεηηθή αλάιπζε θαη ην ζθεπηηθφ ηεο
ΔΔΣΣ; Θεσξείηε φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε απνηειεί θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΥΔΠ;
πκθσλνχκε
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3.6.4.6

WIND

Δξσηήζεηο ρεηηθά Με ηνλ Οξηζκφ Αγνξάο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο
αγνξάο πξντφληνο/ππεξεζίαο;
πκθσλνχκε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.
Δληνχηνηο, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε ηδηαίηεξα ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ηεο πξνζθνξάο
ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ. Αλ θαη αλαθέξεηαη ζην
θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο φηη ηπρφλ ζεκαληηθέο θαη απξφβιεπηεο αιιαγέο ελδέρεηαη λα επηβάιινπλ λέα
αλάιπζε αγνξάο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ αιιαγψλ δελ
πξνέξρεηαη κφλν απφ ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε
«ηξαηεγηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 2008 – 2013, Αλάπηπμε
ππνδνκψλ, Γίθηπα πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο». Πξάγκαηη, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα
απνηειέζεη ηε βάζε γηα εθηεηακέλε αλάπηπμε δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο θαη ίζσο απνηειέζεη θαη
ηε κνλαδηθή βάζε αλάπηπμεο ηέηνησλ δηθηχσλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Δληνχηνηο, δελ ζα πξέπεη λα
απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν αλάπηπμεο δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο απφ ηνλ ΟΣΔ.
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ε αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ απφ ηνλ ΟΣΔ πάςεη λα ζηνρεχεη
απνθιεηζηηθά ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ρξεζηψλ «πςειψλ δπλαηνηήησλ» θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο αλεμαξηήησο ηπρφλ θξαηηθήο επηδφηεζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί άκεζα ε
επίπησζε ηεο εμέιημεο απηήο ζηελ παξνρή ρνλδξηθήο θπζηθήο πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε
ζηαζεξή ζέζε. Δηδηθφηεξα, νηαδήπνηε εμέιημε ζηελ ππνδνκή δηθηχνπ πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ δελ ζα
πξέπεη λα νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο λα απνθηνχλ θπζηθή
πξφζβαζε ζηελ ππνδνκή απηή, φπσο πξνθχπηεη άιισζηε ηφζν απφ ην γξάκκα ηεο Νέαο χζηαζεο, φζν
θαη απφ ην πλεχκα απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή ηεο Έθζεζε.

Δξψηεζε 2
πκθσλείηε φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο
είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα;
πκθσλνχκε κε ηνλ νξηζκφ κηαο εληαίαο εζληθήο αγνξάο γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.
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Δξσηήζεηο ρεηηθά κε ηελ Αλάιπζε Αγνξάο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο;
πκθσλνχκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο έρσλ ΗΑ ζηε ζρεηηθή
αγνξά.
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Δξσηήζεηο ρεηηθά κε ηηο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο
Δξψηεζε 1
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαηήξεζε / ελίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζηνλ ΟΣΔ
θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζην παξφλ θείκελν;
πκθσλνχκε απνιχησο κε ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο, θαζψο θαη κε ηελ
ελίζρπζε απηήο κε ηελ πξφζβαζε ηχπνπ Γ. Ζ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ΟΣΔ λα παξέρεη ηελ ελ
ιφγσ πξφζβαζε απνηεινχζε θαζνιηθφ αίηεκα ηεο αγνξάο ήδε πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο πξνεγνχκελεο
αλάιπζεο αγνξψλ, εληνχηνηο δελ επεβιήζε απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δπνκέλσο, αλ θαη ε ρξεζηκφηεηα επηβνιήο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξφζβαζεο ζα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε ζην παξειζφλ, δελ παχεη λα απνηειεί
έλα βήκα πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε.

Δξψηεζε 2
πκθσλείηε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή ΥΔΠ;
πκθσλνχκε κε ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ππνρξεσηηθήο πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή ΥΔΠ.

Δξψηεζε 3
πκθσλείηε κε ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ σο ζπλαθψλ επθνιηψλ ζηηο ππεξεζίεο
πξφζβαζεο, αλαγθαίσλ γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ;
Οη ππεξεζίεο ΟΚΤΑ πξάγκαηη ζπληζηνχλ ζπλαθείο επθνιίεο θαη ζα πξέπεη λα ξπζκηζζνχλ σο ηέηνηεο.
πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη ε ππνρξέσζε πξφζβαζεο πνπ πξνηείλεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε
πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ ζε
πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ.
Δξψηεζε 4
Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ρξεηάδνληαη άιια πξντφληα ή πξφζζεηεο ζπλαθείο επθνιίεο πνπ ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ; Θεσξείηε φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
επηβιεζνχλ ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηεπαθέο, ηα πξσηφθνιια ή ηα ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ; Δάλ λαη, ηφηε παξαθαινχκε φπσο παξάζρεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηέηνηα
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πξντφληα ΥΔΠ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αμία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα W-CRM ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ΥΔΠ θαη
παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε απηψλ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ
ζπλδέζεσλ απνηειεί ηε βάζε φρη κφλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αηηήζεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζσζηή
ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ παξφρσλ
απφ ηνλ ΟΣΔ. Γεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο θξηζηκφηεηαο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη αλαγθαίν λα επέιζνπλ ζε απηφ νξηζκέλεο βειηηψζεηο πνπ ζα
δηαζθαιίζνπλ ηελ νξζή ηνπ ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχκε πσο ζα πξέπεη ε ΔΔΣΣ λα ζεζπίζεη
ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί ε αθεξαηφηεηα απηνχ θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο παξφρνπο λα εληνπίδνπλ θάζε
κεηαβνιή πνπ έρεη επέιζεη ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ην
ρξφλν ηεο κεηαβνιήο, ηνλ ρξήζηε πνπ πξνέβε ζε απηή θαη ηελ πξνεγνχκελε κνξθή απηψλ ησλ
δεδνκέλσλ.
Δξψηεζε 5
πκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε ππνρξέσζε πξφζβαζεο ζην BBRAS θαη ζην DSLAM (ή ην
επίπεδν ηνπ πνιππιεθηηθνχ θφκβνπ (multiplexing node) πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ
πειάηε); Θεσξείηε ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο αλαγθαία θαη αλαινγηθή γηα ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ;
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ
ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ ππνδνκέο. Δπνκέλσο, ζπκθσλνχκε κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο
απηήο, ηελ νπνία θξίλνπκε σο απνιχησο αλαινγηθή ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο.
Δξψηεζε 6
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν
πεξηερφκελν απηήο;
πκθσλνχκε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ζηνλ ΟΣΔ θαη ην πεξηερφκελν εηδηθφηεξν
απηήο. Δληνχηνηο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ππνρξέσζε απηή. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε
πξφζβαζε ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηνπ ΟΣΔ ζε πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίεο νξηζκέλεο κεηαηξνπέο ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή ε ΔΔΣΣ λα δηαπηζηψζεη ηα ζεκεία
θαη ηα πξφζσπα πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηηο
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ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ. Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη απηνςηψλ πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ην ειεγθηηθφ απηφ έξγν ηεο ΔΔΣΣ. Σέινο, είλαη ζθφπηκν λα ππνρξενχηαη ν ΟΣΔ λα ηεξεί
πιήξεο αξρείν ησλ ζπγθξίζηκσλ αηηεκάησλ πνπ ηθαλνπνηεί γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν (π.ρ. ελεξγνπνίεζε
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε πειάηε ιηαληθήο) πξνθεηκέλνπ λα έρεη ε ΔΔΣΣ (θαη ζε έλα βαζκφ νη
πάξνρνη κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο) ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπ ρξφλνπ
αληαπφθξηζεο ηνπ ΟΣΔ ζε αηηήκαηα ηνπ ιηαληθνχ ηνπ άθξνπ θαη ζε αληίζηνηρα αηηήκαηα (π.ρ.
ελεξγνπνίεζεο ζχλδεζεο ΑΡΤ) ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ.

Δξψηεζε 7
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν
πεξηερφκελν απηήο;
πκθσλνχκε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο ηνπ ΟΣΔ. ρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ
δεηθηψλ πνηφηεηαο, παξαπέκπνπκε ζηελ αλσηέξσ απάληεζή, φπνπ πξνηείλεηαη θαη ε δεκνζίεπζε
δεηθηψλ πνηφηεηαο νξηζκέλσλ ζπγθξίζηκσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ππνρξέσζε κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
Δξψηεζε 8
πκθσλείηε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο ΥΔΠ; Αλ φρη
πξνηείλεηε επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θξίλεηε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ή άιιεο
κεηαβνιέο.
πκθσλνχκε κε ην πξνηεηλφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο αλαθνξάο ΥΔΠ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ φζσλ ήδε αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ. Ζ ππνρξέσζε
ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζεσξνχκε πσο είλαη
ζθφπηκν λα πεξηιεθζεί φρη κφλν ζε ζρεηηθή θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, αιιά θαη ζηηο ζπκβάζεηο
ηνπ ΟΣΔ κε ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπληζηά θαη ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ ΟΣΔ έλαληη ησλ
πειαηψλ ηνπ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο.
Δξψηεζε 9
πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηνλ ΟΣΔ;
πκθσλνχκε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ην πεξηερφκελν απηήο.

Δξψηεζε 10
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πκθσλείηε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΜΔΚ-ΣΚ; πκθσλείηε κε ηε ζρεηηθή αλάιπζε θαη ην
ζθεπηηθφ ηεο ΔΔΣΣ; Θεσξείηε φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε απνηειεί θαηάιειε θαη αλαινγηθή
ππνρξέσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αληαγσληζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε
ηελ ΥΔΠ;
πκθσλνχκε κε ηελ επηβνιή ζηνλ ΟΣΔ ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ κε ηε κνξθή θνζηνζηξεθνχο
ηηκνιφγεζεο. ρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία ζεσξνχκε πσο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα
δηεμαρζεί εθ λένπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ νξηζκνχ θαη αλάιπζεο αγνξψλ, κηα
δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο.
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4

Δζληθή Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε - πκπιεξσκαηηθή

4.1

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε

Δζληθή Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε
πκπιεξωκαηηθή ζηελ από 17.12.2008 Δζληθή Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηεο ΔΔΣΣ,
αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγωληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο
ρνλδξηθέο αγνξέο: - (θπζηθήο) πξόζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηύνπ ζε ζηαζεξή ζέζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξωο θαη κεξηδόκελεο αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο)
[ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΗ Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο] θαη – Υνλδξηθήο Δπξπδωληθήο
πξόζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο ΤΣΑΗ Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο]
(Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 504/098/16.12.2008)

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηε δηθηπαθή ηζηνζειίδα ηνπ, ν ΟΣΔ πνιχ πξφζθαηα
μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε λένπ επξπδσληθνχ ιηαληθνχ πξντφληνο ππφ ηελ
νλνκαζία«connx-TV». Σν ελ ιφγσ πξντφλ πξνζθέξεη ζε δεζκνπνηεκέλε κνξθή (bundle) ηηο
ππεξεζίεο conn-x 8 ή 24 Mbps θαη IP-TV.
πσο ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη θαη ζην θείκελν Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο Αγνξάο
5, «…Ο νξηζκφο ηεο ιηαληθήο αγνξάο δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ αλάιπζε ηεο χπαξμεο
ζεκαίλνπζαο ζέζεο (SMP) ζηελ ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά, δεδνκέλνπ φηη, γεληθά αλ θαη φρη
απαξαίηεηα, ε ζρεηηθή ρνλδξηθή αγνξά είλαη ηφζν επξεία φζν ηα ππνθαηάζηαηα ηεο δήηεζεο ζηε
ζρεηηθή ιηαληθή αγνξά.».
ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε (ζει. 15-16) πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
ζρεηηθψλ αγνξψλ (λέα χζηαζε, σο άλσ ζρεη. δ‟) αλαθέξεηαη φηη «…ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο νη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο παθέησλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη
ππνθαηάζηαηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο αλ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη κέξνο ηεο
ίδηαο αγνξάο αλ δελ ππάξρεη αλεμάξηεηε δήηεζε γηα ηηο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ παθέηνπ.
ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, είλαη πηζαλφ νη
θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ην δεζκνπνηεκέλν παθέην ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθφ
ζπλαιιαθηηθφ φθεινο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκήζνπλ λα
πξνκεζεπηνχλ ηηο ππεξεζίεο σο δεζκνπνηεκέλν παθέην απφ έλα κφλν πξνκεζεπηή, ψζηε ε
ζρεηηθή αγνξά ζα θαηαζηεί ην δεζκνπνηεκέλν παθέην. Αλ θαη ππάξρνπλ δεζκνπνηεκέλα παθέηα
πνπ έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί φπσο νη ππεξεζίεο θσλήο θαη SMS κέζσ δηθηχνπ θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ, ππάξρνπλ θάπνηα άιια παθέηα πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο φπσο
απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηειεφξαζε. ηελ πεξίπησζε
πνπ κία αχμεζε (small but significant non transitory increase in price, SSNIP) ζα νδεγνχζε
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ απνδεζκνπνίεζε ηνπ παθέηνπ θαη ηελ αγνξά ησλ
ππεξεζηψλ κεκνλσκέλα, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζπληζηνχλ
δηαθξηηέο αγνξέο».
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Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ ζην ίδην θείκελν επηζεκαίλεη φηη: «ε ζρεηηθή θαηάληε αγνξά ζηελ
ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε (αζχκκεηξε) επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ
θαη’ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν…».
ηελ ίδηα Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΔΔΣΣ ΑΠ 504/098/16.12.2008 αλαθέξεηαη φηη «…Η ΔΔΣΣ
θξίλεη επίζεο φηη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα
έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ. Μεηαμχ άιισλ (θαη
κε πεξηνξηζηηθά) π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ
πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε
απφ επίπεδν best effort (π.ρ. managed VOIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ
ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά κέηξα. Σα κέηξα απηά πξνθχπηνπλ απφ ην
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε πεξί πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ
δηθηχνπ, απηήο ηεο ππνρξέσζεο πεξί κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, αιιά θαη επνκέλεο
ππνρξέσζεο πεξί δηαθάλεηαο»,
Δθφζνλ θξηζεί φηη ην πξντφλ connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν
κε ηελ Αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά 5), φζν θαη κε ηελ Αγνξά
Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε
(Αγνξά 4), ζεσξείηε φηη επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηνλ νξηζκφ ή/ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ
5 ή/ θαη 4; Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ εηζαγσγή επηπξφζζεησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κία ή/ θαη ζηηο δχν σο άλσ αγνξέο, θαη εάλ
λαη, πνηψλ; ε θάζε πεξίπησζε, αηηηνινγείζηε πιήξσο ην ζθεπηηθφ ζαο.
Ζ παξνχζα δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ ηελ Σξίηε, 17-02-2009 έσο ηελ Σξίηε,
17-03-2009. 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
Σξίηε, 17-03-2009, ψξα 13.30.
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4.2

ΥΟΛΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΔΔΣΣ

4.2.1

ΔΙΑΓΩΓΗ
ηηο 17.2.2009 ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν δηαβνχιεπζεο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηελ απφ

17.12.2008 Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο
ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο: - (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ
ζε ζηαζεξή ζέζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξσο θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] θαη – Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο πξφζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]. Ζ ΔΔΣΣ
πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα απαληήζνπλ ζηελ σο άλσ
δηαβνχιεπζε εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ απφ 17.02.2009 έσο 17.03.2009.
Ζ παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα
βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ σο άλσ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δλφηεηα
2 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
Γηαβνχιεπζε θαζψο θαη νη απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ επί ησλ ζρνιίσλ εθείλσλ πνπ ρξήδνπλ
απάληεζεο. ηελ Δλφηεηα 3 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη νη ηπρφλ πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο/ ελεκεξψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη πξέπεη λα γίλνπλ ζην θείκελν αλάιπζεο ηεο
αγνξάο. Σέινο, ζηελ Δλφηεηα 4 παξαηίζεληαη απηνχζηεο νη απαληήζεηο φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ησλ απαληήζεψλ ηνπο
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εκπηζηεπηηθά.
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4.2.2

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ

4.2.2.1

Γεληθά ρόιηα

4.2.2.1.1

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινύζεζε ε ΔΔΣΣ

Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππέβαιε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
αθνινχζεζε ε ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη:
Ο αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε ηεο
ΔΔΣΣ παξαβηάδεη «…θαη’ νπζία δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3431/2006 θαη αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ
δηθαίνπ». Δηδηθφηεξα,
1. Ο ζπκκεηέρσλ ζεκεηψλεη φηη ε αλσηέξσ ηξνπνπνηεηηθή πξάμε ηεο ΔΔΣΣ εμεδφζε ηέζζεξηο
(4) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο απφ 17.12.2008 δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά 5 θαη
ελψ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο 26.02.2009 νη ζρεηηθέο επ‟ απηήο απαληήζεηο ησλ Παξφρσλ. Ζ
πξάμε απηή ηεο ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληα, παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ
δηνηθνπκέλνπ.

Καη

ηνχην

δηφηη,

φπσο

ππνζηεξίδεη,

θαηά

ηε

δηελέξγεηα

ηεο

ζπκπιεξσκαηηθήο (παξνχζαο) δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ δελ εηζεγήζεθε ηε ιήςε
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο φθεηιε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17, παξ. 1 ηνπ λ.
3431/2006, κε ην νπνίν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα θαηά ηε δηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν κέηξν εληφο
επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
2. Δπηπιένλ, ν αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε αλσηέξσ ηξνπνπνηεηηθή πξάμε ηεο ΔΔΣΣ
πάζρεη δηφηη, ζε αληίζεζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ
375/10/14.02.2006 «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», δελ αλαθέξνληαη
ν γελεζηνπξγφο ιφγνο, ε λφκηκε αηηία θαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ
ηε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα θαη λνκηκνπνηνχλ ηεο ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
λ. 3431/2006.
3. Πεξαηηέξσ, ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ επηθαιείηαη ην άξζξν 64, παξ. 1 ηνπ λ. 3431/2006, ζην
νπνίν, φπσο ππνζηεξίδεη απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ΔΔΣΣ
δχλαηαη λα δεηά πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ηηο σο άλσ
πιεξνθνξίεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη
αληηθεηκεληθφ, νξηζκέλν θαη αλάινγν κε ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ θαζήθνληφο ηεο.
Αληίζεηα, φπσο ππνζηεξίδεη «…ε ΔΔΣΣ, σο θαίλεηαη, νπζηαζηηθά δεηά απφ ηνπο παξφρνπο
λα ηελ ππνθαηαζηήζνπλ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο», δηφηη ζηελ ηξνπνπνηεηηθή ηεο
πξάμε ζα έπξεπε λα πεξηέρεη αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηπρφλ εληνπηζκφ επηρείξεζεο ή
επηρεηξήζεσλ κε ΗΑ θαη αλαθνξά ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ.
4. Αθφκε, ν ίδηνο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] αλαθέξεηαη ζε γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί παξάβαζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ηεο αξρήο ηεο
επηείθεηαο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ιφγσ αηθλίδηαο
κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλάιπζεο ησλ αγνξψλ 4 θαη 5, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε, απαηηνχκελε απφ ην δίθαην
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, αλάιπζε αγνξάο ή θαη αλαθνξά πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ/
ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ γλψξηδε ηελ πηινηηθή δηάζεζε
ηεο ππεξεζίαο IPTV απφ ηνλ ΟΣΔ θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εκπνξηθήο δηάζεζεο
απηήο θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ αλσηέξσ αλαιχζεσλ. Πεξαηηέξσ, ν ζπκκεηέρσλ
ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ θαη κφλν κε ην ελδερφκελν επηβνιήο ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ
εηαηξεία ΟΣΔ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, παξεκπνδίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ. Δπηθαιείηαη πξνο ηνχην ν αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ ζρεηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπ Απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ηελ νπνία θξίζεθε, φπσο αλαθέξεη, φηη
φια ηα κέζα αζθήζεσο θξαηηθήο εμνπζίαο, ν λφκνο, ε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ε δηνηθεηηθή
πξάμε πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, δειαδή ηελ
θαηαιιειφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζπλάθεηα κέηξνπ πξνο ην ζθνπφ.
ΑΠΑΝΣΖΖ
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο ζην ζχλνιφ ηεο θαη
ζεσξεί φηη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη φηη:
1. Ζ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ αγνξά ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δχλαηαη λα εηζάγεη
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λέα εξσηήκαηα επί αλαθνηλσζέληνο ζηελ αγνξά θεηκέλνπ Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, κε
ζθνπφ λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
επί ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηα νπνία αθελφο ππέπεζαλ εθηάθησο ζηελ αληίιεςή ηεο
θαη αθεηέξνπ – θαη ζε θάζε πεξίπησζε – είλαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ
εμέιημε/ζπκπιήξσζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. Σν επηρείξεκα ηνπ ΟΣΔ πεξί παξάβαζεο
ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ γηα ην ιφγν θαη κφλν φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε έιαβε ρψξα ηέζζεξηο (4) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο απφ 17.12.2008
Γηαβνχιεπζεο, δελ βξίζθεη έξεηζκα ζην λφκν. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε
δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη νξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε
ΑΠ 375/10/2006 (ΦΔΚ 314/Β2006), ηελ νπνία θαη ε ΔΔΣΣ πηζηά εθήξκνζε θαηά ηε
ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζήο ηεο ΑΠ 504/098/16.12.2008, εηζάγνληαο ζην κέρξη ηφηε
(26.02.2009) ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε γηα ζέκαηα πνπ
άπηνληαλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζρεηηθήο Γηαβνχιεπζεο. Καη ηνχην δηφηη ε απφ 9.02.2009
Αλαθνίλσζε ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο «conn-x TV» ζπλέπεζε κε
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απαληήζεσλ επί ηεο απφ 17.12.2008 δηελεξγνχκελεο
Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ
Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο: − (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε
ζηαζεξή ζέζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξσο θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] θαη − Δπξπδσληθήο
πξφζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]». Άιισζηε, ην γεγνλφο
φηη ε ζπκπιεξσκαηηθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε ιήμε ηεο απφ
17.12.2008 Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο εθηφο απφ λνκφηππν ήηαλ θαη θαζ‟ φια εχινγν. Θα
ήηαλ άιισζηε αληίζεηε ζην γξάκκα αιιά θαη ην πλεχκα ηνπ Καλνληζκνχ δεκνζίσλ
δηαβνπιεχζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, νηαδήπνηε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, κε ηελ νπνία θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ (πξνο θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ) αλαθνξηθά κε ηνλ
Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο γηα ηηο
Αγνξέο 4 θαη 5 (ηεο λέαο χζηαζεο), ε ΔΔΣΣ ζα ειάκβαλε ππφςε ηεο λέα ζηνηρεία θαη
εμειίμεηο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη δηαβνπιεπζεί κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά.
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2. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ ζε ζρέζε κε ηελ απφ 9.02.2009
Αλαθνίλσζε ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο «conn-x TV» ζεσξείηαη σο
θαζφια επαξθήο θαη αηηηνινγεκέλε. πγθεθξηκέλα, ε λνκηκφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα
δηεμαγσγήο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαβνχιεπζεο πξνθχπηεη ξεηά απφ ην ζθεπηηθφ ηεο
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 511/060/16.02.2009, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ν αλσηέξσ
ζπκκεηέρσλ λνκηκνπνηείην λα ιάβεη γλψζε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, δηθαίσκα ην
νπνίν φκσο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αζθήζεη. Πάλησο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε άκεζε
αληίδξαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο θξίζεθε σο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ππφ ην θψο ησλ
εθηάθησλ θαηά ηε δεδνκέλε πεξίνδν αλαθππηνπζψλ ζπλζεθψλ. Δμάιινπ θαη ζχκθσλα κε
ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ Γηαβνπιεχζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ
θεηκέλσλ ησλ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ νξίδνληαη «ελδεηθηηθά», ψζηε ε ΔΔΣΣ ραίξεη,
θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπο, επξείαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Πεξαηηέξσ θαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ
σο άλσ Καλνληζκνχ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο θαη ην ratio ηεο
Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη αθξηβψο λα δνζεί ζηα κέξε ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο, ψζηε ε ΔΔΣΣ λα δηακνξθψζεη νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ αγνξά ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
3. Ο αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ επηθαινχκελνο ην άξζξν 64, παξ. 1 ηνπ λ. 3431/2006, αλαθέξεη
φηη ε ΔΔΣΣ φθεηιε, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, λα ππνβάιεη ζαθέο θαη νξηζκέλν
αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Θεσξεί φηη εθφζνλ ε ηξνπνπνηεηηθή πξάμε
ηεο ΔΔΣΣ (πεξί δηεμαγσγήο ζπκπιεξσκαηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο) δελ πεξηέρεη,
φπσο ηζρπξίδεηαη, ξεηή θαη εηδηθή αηηηνινγία, είλαη παξάλνκε θαη αλππφζηαηε θαη δελ
γελλά ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο απηή. Σν επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο εθηφο ηνπ
φηη εξείδεηαη ζε εζθαικέλε λνκηθή βάζε ζηεξείηαη θαη πξαγκαηηθήο αηηίαο. Καη απηφ δηφηη
α) λνκηθή βάζε δηεμαγσγήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο – θαη νπνηαζδήπνηε πξάμεο
αλαζεψξεζεο, ζπκπιήξσζεο ή/ θαη θαηάξγεζεο απηήο – ζπληζηά ε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ
ΑΠ 375/10/14.02.2006, ε νπνία εμεδφζε θαηφπηλ εηδηθήο θαη ξεηήο λνκνζεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο (θαη‟ άξζξν 17 ηνπ λ. 3431/2006), θαη φρη ην άξζξν 64 ηνπ λ. 3431/2006
θαη β) είλαη νπζία αβάζηκνο ν ηζρπξηζκφο ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο πεξί κε ππνβνιήο
απφ ηελ ΔΔΣΣ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, εμαηηίαο ηεο, φπσο
ηζρπξίδεηαη, απνπζίαο αλάιπζεο αγνξάο, εληνπηζκνχ επηρείξεζεο κε ΗΑ θαη αλαθνξάο
πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ κέηξσλ. πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ,

ν ελ ιφγσ
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ζπκκεηέρσλ νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα άζθεζε ην λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ππνβάιινληαο
αίηεκα

γλσζηνπνίεζεο

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

ηεο

Απφθαζεο

ηεο

ΔΔΣΣ

ΑΠ

511/060/16.02.2009, απφ ην ζθεπηηθφ ηεο νπνίαο επρεξψο πξνθχπηεη ε πιήξεο θαη ζαθήο
αηηηνινγία απηήο. Άιισζηε, ηνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί ε αηηηνινγία λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
ελψ δελ είλαη αλαγθαίν λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Δμάιινπ ζηελ
πεξίπησζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε Απφθαζε πεξί
Οξηζκνχ Αγνξψλ, θαζνξηζκνχ Δπηρείξεζεο κε ΗΑ θαη επηβνιήο θαλνληζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ε νπνία πξφθεηηαη λα εθδνζεί επί ηε βάζεη ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Μέηξσλ,
δελ απαηηείηαη αηηηνινγία, αιιά ν έιεγρνο πεξηνξίδεηαη σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ηελ
ηήξεζε ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ.
4. Πεξαηηέξσ, ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ αδπλαηεί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη νπζηαζηηθά επί ηνπ
ηζρπξηζκνχ ηνπ πεξί επηβνιήο δήζελ κε αλαινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ. Καη‟
αξρήλ, νη εηδηθέο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο
κε ΗΑ ζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 9 έσο 13 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Πξφζβαζε. Βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
Οδεγίαο-Πιαίζην, απαηηείηαη απφ ηηο ΔΡΑ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα κέηξα πνπ επηβάιινπλ
ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε ΗΑ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην, είλαη
αηηηνινγεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ηδίαο θαη αλαινγηθά πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ. πσο άιισζηε επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο (παξ. 117) «…εθηφο απφ ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηαπίζησζε
ΙΑ, πξέπεη νη ΔΡΑ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο αηηηνιφγεζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ 8, θαζψο επίζεο θαη επεμήγεζε
φπνπ ζα αηηηνινγείηαη ν αλαινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο απφθαζήο ηνπο». Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο
ηεο αλαινγηθφηεηαο απνηειεί πάληα βαζηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεη, φπσο άιισζηε πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά
θείκελα αλαιχζεσλ αγνξψλ, φπνπ πξνβαίλεη ζε ελδειερή επεμήγεζε ησλ επηκέξνπο
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηηο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο.
4.2.2.1.2

Δπί ηεο νπζίαο
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Γχν ζπκκεηέρνληεο [WIND, CYTA] ζεσξνχλ φηη ην ιηαληθφ πξντφλ Conn-X TV
εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο 4 θαη 5, θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη
αλαγθαία ε επηβνιή πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ.
Δλίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο [WIND, CYTA, VODAFONE, ON TELECOMS] ζεσξνχλ ότι
πξέπεη λα εληζρπζεί ε ππνρξέσζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ψζηε:
i.

Ο ΟΣΔ λα παξέρεη κέζσ πξντφλησλ ρνλδξηθήο ηε δπλαηφηεηα παξνρήο παξφκνησλ
ππεξεζηψλ ιηαληθήο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.

ii.

Σν ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ θαη νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λα κελ έρνπλ
πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνλδξηθήο.

iii.

Να απνθεχγεηαη ε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε κεηαμχ ιηαληθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ
ΟΣΔ

Παξνρή γξακκψλ κε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα
Σξεηο ζπκκεηέρνληεο [Vodafone, CYTA, Wind] ζεσξνχλ φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη
ππνρξεσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο πνηφηεηαο γξακκήο πξηλ ηελ παξάδνζή ηεο.
Παξνρή εγγχεζεο επηπέδνπ ππεξεζηψλ (SLA) γηα ππεξεζίεο real-time
Έλαο ζπκκεηέρσλ [Wind] ζεσξεί φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δίλεη SLA γηα ππεξεζίεο
real-time, φπσο είλαη ε κεηάδνζε δσληαλνχ πξνγξάκκαηνο ηειεφξαζεο.
Πξφηεξε εηδνπνίεζε ησλ παξφρσλ επί αιιαγψλ ζε φξνπο θαη ζπλζήθεο παξνρήο
ππεξεζηψλ
Έλαο ζπκκεηέρσλ [ON Telecoms] ζεσξεί φηη ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο,
θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηε δεκνζίεπζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη φηη παξέρεηαη ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/
ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε
πνηφηεηα αλψηεξε απφ best-effort θαη επαξθήο πξφηεξε εηδνπνίεζε ησλ παξφρσλ επί αιιαγψλ
ζε φξνπο θαη ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο.
ΑΠΑΝΣΖΖ
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Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα αλσηέξσ επηρεηξήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίλνληαη prima
facie εχινγα, ζην κέηξν πνπ έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί ζην ζθεπηηθφ πξνηεηλφκελσλ ξπζκηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ζην ηξέρνλ πιαίζην αλάιπζεο αγνξψλ, θαη ζην βαζκφ πνπ ε αγνξά ιηαληθήο
ζηελ νπνία αλήθεη ην δηαηηζέκελν απφ ηνλ ΟΣΔ επξπδσληθφ πξντφλ ππφ ηελ νλνκαζία «conn-x
TV» είλαη άκεζα επεξεαδφκελε απφ ηηο αγνξέο ρνλδξηθήο 4 θαη 5 (ηεο Νέαο χζηαζεο).
Σν Conn-X TV εκπίπηεη ζηε ιηαληθή αγνξά ηειεφξαζεο
Έλαο πάξνρνο (ΟΣΔ) αλαθέξεη φηη νη ππεξεζίεο IPTV θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ε ππεξεζία
Conn-x TV εκπίπηνπλ ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο. Ο ελ ιφγσ πάξνρνο, γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα:
α. ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ αθνξνχζε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο
ηεο Forthnet θαη ηεο NetMed (Nova), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φπσο αλαθέξεη, θξίζεθε φηη:
• Ζ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο απνηειεί εληαία αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο θαη ηεο
«ειεχζεξεο» ηειεφξαζεο.
• Οη ππεξεζίεο IPTV πεξηιακβάλνληαη ζηελ εληαία ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο.
• Ζ αλάληε αγνξά είλαη ε ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη
εηδηθφηεξα ηεο αγνξάο δηαλνκήο ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ.
χκθσλα κε ην ίδην ζπκκεηέρνληα, ε ΔΔΣΣ επειήθζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζπγθέληξσζεο σο πξνο ην ζθέινο ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο, ήηνη σο πξνο ηελ αγνξά ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο, ελψ φζνλ αθνξά ηε ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο,
ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο IPTV απνδέρηεθε ηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ170.
β. ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2007 ε ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί
ελαιιαθηηθή πιαηθφξκα κεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. πσο ππνζηεξίδεη,
ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ζηελ Διιεληθή αγνξά επξπεθπνκπήο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη
πάξνρνη δηθηχσλ κεηάδνζεο θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ επξπεθπνκπήο κε ηνπο πξψηνπο λα
δηαθξίλνληαη ζε παξφρνπο επίγεησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο, παξφρνπο δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ

170 κε ηελ κε αξηζ. 491/028/25-7-2008 Απφθαζή ηεο
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κεηάδνζεο θαη ζε ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο κεηάδνζεο. ηηο ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο
κεηάδνζεο εληάζζεηαη, ζχκθσλα θαη κε πξνβιεπφκελα ζην Ν. 3592/2007, θαη ε
επξπδσληθή πξφζβαζε171, θαζψο θαη ε θηλεηή ηειεφξαζε θαη ε ςεθηαθή επίγεηα ηειεφξαζε
(DTT). Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ, ελψ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε σο
άλσ αγνξά 18 είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή, ρσξίο λα έρεη δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε
πξαγκαηηθή ζπλέπεηα, έζησ κειινληηθή ζηε δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ, απζαίξεηα θαη
θαηαρξεζηηθά θαη θαηά παξάβαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ειεθηξνληθψλ πξνζπαζεί λα
επηβάιεη ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ΟΣΔ.
γ. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξνρή ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο εληάζζεηαη ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο. Ο ίδηνο
ζπκκεηέρσλ εθθηλψληαο απφ ην ζπιινγηζκφ φηη ην ζηνηρείν πνπ είλαη θξίζηκν είλαη ην είδνο
ηεο ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν ηειηθφο πειάηεο θαη φρη ην κέζν, ε ηερλνινγία ή ν ηξφπνο
κεηάδνζεο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππεξεζίεο IPTV αλήθνπλ ζηελ ιηαληθή αγνξά
ηεο ηειεφξαζεο επί ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα έρεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε
δε ρνλδξηθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο IPTV είλαη ε αγνξά ππεξεζηψλ
ρνλδξηθήο

ξαδηνηειενπηηθήο

κεηάδνζεο

(αγνξά

18),

ζεσξψληαο

σο

έσιν

θαη

παξαπιαλεηηθφ ην πξσηαξρηθφ εξψηεκα πνπ ζέηεη ε ΔΔΣΣ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο172.
ΑΠΑΝΣΖΖ
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξνχληαη λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη
φηη:
1.

Ο ηζρπξηζκφο ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο πεξί απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο
Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ

ζηε

ιηαληθή

αγνξά

ηειεφξαζεο

ζηεξείηαη

λνκηθήο

βαζηκφηεηαο δηφηη παξαγλσξίδεη ηελ εθ ηνπ Νφκνπ παξερφκελε ζηελ ΔΔΣΣ δπλαηφηεηα
εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε αγνξέο πνπ ελψ ζρεηίδνληαη κε
πεξηερφκελν, ρξεζηκνπνηνχληαη σζηφζν σο βαζηθφ κέζν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
171 Βι. ελφηεηα. 3.4.1 ηεο πξνεγνχκελεο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ.
172 Καηά πφζνλ δειαδή ζεσξνχλ φηη επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά ν νξηζκφο ή/ θαη ε αλάιπζε ησλ αγνξψλ Αδεζκνπνίεηεο
Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (Αγνξά 4) ή/ θαη Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο (Αγνξά 5) ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ην πξντφλ Conn-x TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε
απηέο
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ελδερφκελσλ θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ δχλαηαη λα επηβάιιεη ζε αγνξέο ρνλδξηθήο
δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ ξεηά εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ. 173 Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ
πνπ ε ΔΔΣΣ ζα εξρφηαλ λα ξπζκίζεη έλλνκεο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην «πεξηερφκελν»,
ην νπνίν δελ πξάηηεη ελ πξνθεηκέλσ.
2.

Ζ αγνξά γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ επξπεθπνκπήο (πξψελ αγνξά 18)_ δελ
είλαη ε κφλε ζπλδεδεκέλε κε ηε ζρεηηθή επεξεαδφκελε αγνξά ιηαληθήο. ηελ πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία νη άκεζα επεξεαδφκελεο αγνξέο ιηαληθήο εμεηάζζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
αλάιπζεο ηεο πξψελ αγνξάο 18, γηα ππεξεζίεο επξπεθπνκπήο, δελ απνθιείεηαη απφ
θακία δηάηαμε ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, νη ίδηεο αγνξέο ιηαληθήο λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν εμέηαζεο ζην πιαίζην θαη γηα ηηο αλάγθεο αλάιπζεο, ησλ
αγνξψλ ρνλδξηθήο 4 θαη 5 ηεο χζηαζεο. χκθσλα άιισζηε κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 35 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε
ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ γηα ηα Γίθηπα θαη ηηο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (2002/C 165/0,
OJ C165/6, 11-7-2002) (εθεμήο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο) «…απαηηείηαη κία πεξηζζφηεξν
δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξννπηηθή αλάιπζεο ηεο αγνξάο».

3.

Ο αλσηέξσ ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη: «β. ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο
ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 τες ΔΔΣΣ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επξπδσληθή πξόζβαζε απνηειεί ελαιιαθηηθή πιαηθόξκα
κεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθώλ ππεξεζηώλ». Σν επηρείξεκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο εθηφο
απφ αβάζηκν ζηεξίδεηαη θαη ζε εζθαικέλε πξαγκαηηθή βάζε, δεδνκέλνπ φηη ε EETT,
ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ππεξεζίεο IPTV ζηελ Διιάδα ήηαλ θαηλνχξηεο θαηά ηελ
ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλάιπζεο, δελ έθξηλε επί ηνπ δεηήκαηνο εάλ νη ππεξεζίεο IPTV
ζπληζηνχλ

ή φρη κηα ελαιιαθηηθή πιαηθφξκα γηα ηελ ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε.

173 χκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, ηδίσο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14, παξ. 3 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην θαζψο θαη
ην άξζξν 35 παξ. 1,εδάθην 2 ηνπ Ν. 3431/2006, είλαη πηζαλφ, θαηά ηελ εμέηαζε κίαο αληίζηνηρεο ζηελ σο άλσ,
πεξίπησζεο, λα αθνινπζεζεί ε ζεσξία πεξί δηαπίζησζεο χπαξμεο ηεο ιεγφκελεο "leveraged dominance".
χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, εάλ κία επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά, είλαη δπλαηφλ
λα ζεσξεζεί φηη θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ θαη ζε κία ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηήλ αγνξά, εάλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ
δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ζηε κία αγνξά ζην πιαίζην ηεο άιιεο
αγνξάο, εληζρχνληαο έηζη ηε ζέζε ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.
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πγθεθξηκέλα, παξαηίζεηαη απηνχζην απφζπαζκα ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ
αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο:
“ Επξπδσληθή πξόζβαζε
Οη αθξναηέο ηνπ ξαδηνθψλνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ξαδηφθσλν κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, ηφζν κε ζχλδεζε dial-up φζν θαη κε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα
ιάβνπλ ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα λνηθνθπξηά κε ηειεφξαζε ζα πξέπεη
λα έρνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε πςειψλ ηαρπηήησλ. ηελ Διιάδα, ε ρξήζε ηνπ xDSL γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ξαδηνηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ έρεη απνδεηρζεί αθφκα φηη απνηειεί
επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Η επξπδσληθή δηείζδπζε παξακέλεη αθφκε ρακειή θαη,
επίζεο, νη ππεξεζίεο ξαδηνθψλνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ππνζηεξίδνπλ θηλεηηθφηεηα.
Δπνκέλσο, νη πάξνρνη επξπεθπνκπήο, δελ είλαη πηζαλφ λα ζεσξήζνπλ ηηο επξπδσληθέο
ππεξεζίεο (κέζσ xDSL) σο βηψζηκν ππνθαηάζηαην γηα ηελ αλαινγηθή επίγεηα κεηάδνζε
ηνπιάρηζηνλ ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, θαη ζπλεπψο δελ ζα εμεηαζηεί
πεξαηηέξσ ζε απηή ηελ αλάιπζε.”
Μέγεζνο ηεο αγνξάο θαη επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηειεφξαζεο
Έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ φηη δελ δηαζέηεη πιήξε ζηνηρεία πνπ
λα θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά , γηα ην
ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ε «ειεχζεξε» ηειεφξαζε, φζν
θαη ε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν ε Nova, φζν θαη νη
ππεξεζίεο IPTV φισλ ησλ παξφρσλ. ηα πιαίζηα απηά αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία, γηα ην κέγεζνο
ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, πνπ είρε δεκνζηεχζεη –ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ- ε ΔΔΣΣ
ζηελ δηαβνχιεπζε ηεο γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο. [….]
ΑΠΑΝΣΖΖ
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο πεξί ειιηπνχο
δηάζεζεο ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά δελ
εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαη θαη‟ απηή ηελ έλλνηα δελ ρξήδνπλ απάληεζεο.
Πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV θαη αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηειεφξαζεο
Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία Conn-x TV, έλαο ζπκκεηέρσλ [ΟΣΔ] επηζεκαίλεη φηη ν
ΟΣΔ αλαθνίλσζε ηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2009, κεηά απφ
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ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιχκελνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην πξντφλ Conn-x TV
δηαηίζεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Αζήλα, ηελ
Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ην Ζξάθιεην θαη ηελ Λάξηζα. Παξάιιεια παξαζέηεη ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV, θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ άιισλ παξφρσλ
ηα νπνία έρεη ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά.
Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ- παξαζέηνληαο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία- ππνζηεξίδεη φηη ζχκθσλα κε
ηελ Δπξσπατθή αιιά θαη δηεζλή εκπεηξία, ε παξνρή ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο IPTV δελ έρεη αθφκε αλαδεηρζεί φηη αζθεί αληαγσληζηηθή πίεζε ζηελ ππεξεζία
ηεο επίγεηαο «ειεχζεξεο» κεηάδνζεο ή ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, αθφκε θαη ηεο
θαισδηαθήο ζηηο ρψξεο πνπ δηαηίζεηαη θαισδηαθή ηειεφξαζε. Πεξαηηέξσ ηζρπξίδεηαη φηη ε
εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ μεθίλεζε ηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ IPTV ελψ είραλ πξν πνιινχ πξνεγεζεί νη
πάξνρνη On Telecoms θαη Vivodi ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο αλαθνηλψζεθε θαη ε έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ IPTV απφ ηελ εηαηξεία HOL,
ζεκεηψλνληαο φηη νη πάξνρνη απηνί, αθνινπζψληαο ηελ δηεζλή πξαθηηθή, παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο IPTV κέζσ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε
απνηειεί ην κφλν εθηθηφ ηερλνινγηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.
Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη κε δεδνκέλν φηη ν ΟΣΔ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά
κεηά ηελ είζνδν θαη ην πξνβάδηζκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αληαγσληζηψλ δελ θαίλεηαη ππφ ηηο
παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δπλακηθή απηήο λα είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε
ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αθνχ φπνηα πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο αγνξάο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε
ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ,
επηθαινχκελνο πξφζθαην δεκνζίεπκα ηνπ ICTPLUS174 ζηηο 10/3/2009, ζην νπνίν ζηειέρε
θαη αλαιπηέο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ εθηηκνχλ φηη ηελ επφκελε πεληαεηία ππεξεζίεο
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζα αμηνπνηνχλ έλα ζηα ηξία (33%) απφ ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά
απφ έλα ζηα δεθαηέζζεξα (7%) πνπ είλαη ζήκεξα.
ΑΠΑΝΣΖΖ
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο δελ εκπίπηνπλ ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, θαη θαη‟ απηή ηελ έλλνηα δελ ρξήδνπλ απάληεζεο.

174 Γηαδηθηπαθή πχιε γηα ηελ πιεξνθνξηθή, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ πςειή ηερλνινγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ
Διιάδα θαη ηνλ θφζκν
(http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=6874&ct=0&la=1)

402

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά θαη
εθφζνλ θξίλεη φηη ε ελδπλάκσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ είλαη επηβεβιεκέλε ή/ θαη ε
ελάζθεζε ησλ εθ ηνπ Νφκνπ αξκνδηνηήησλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ (ex post) είλαη απαξαίηεηε, ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο
πξνο απνθαηάζηαζε ηπρφλ αζηνρηψλ ηεο αγνξάο.
Γηαθσλία κε ηελ πξφβιεςε κέηξσλ ζηελ αγνξά 5
Έλαο

ζπκκεηέρσλ

[ΟΣΔ]

αλαθεξφκελνο

ζηελ

πξφβιεςε

ηεο

ππ‟

αξηζκ.

504/098/16.12.2008 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ
πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best effort (π.ρ. managed VoIP
πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα
ξπζκηζηηθά κέηξα (ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ, ππνρξέσζε κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ππνρξέσζε δηαθάλεηαο), αλαλεψλεη ηε δηαθσλία ηελ νπνία εμέθξαζε
ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απηήο, ζεσξψληαο φηη κηα ηέηνηα ξχζκηζε
εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
θαζψο ηα ιηαληθά απηά πξντφληα δελ αλήθνπλ ζηελ ζρεηηθή θάηαληε αγνξά, ε νπνία, φπσο έρεη
νξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3, είλαη ε (αζχκκεηξε) επξπδσληθή πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν πνπ θαη‟ ειάρηζην πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, επηηξέπεη ηελ
ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηα
κεγαιχηεξε απηήο ηεο ζχλδεζεο dial up.
Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ε πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο γηα ηελ
επηβνιή ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία IPTV ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο

πξφζβαζεο

(Αγνξά

5

Νέαο

χζηαζεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο)

δελ

ηεθκεξηψλεηαη, ελψ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηδησθφκελε απφ ηελ ΔΔΣΣ πνξεία ησλ
παξφρσλ πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ θιίκαθα ησλ επελδχζεσλ επελδχνληαο ζε ππνδνκή,
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο απφ απηέο
ηνπ ΟΣΔ, ελψ κε βάζε ηελ επξσπατθή εκπεηξία αιιά θαη απφ κειέηε πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε
ηεο ππεξεζίαο IPTV ζε δηεζλέο επίπεδν175, δελ πξνθχπηνπλ πεξηπηψζεηο παξφρσλ IPTV πνπ λα
θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αγνξά 5 ηεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο, θαζψο ζην ζχλνιν ηνπο επηιέγνπλ –θπξίσο γηα ηερληθνχο ιφγνπο- ηελ πινπνίεζε
175 OECD (2007), "IPTV: Market Developments and Regulatory Treatment", OECD Digital Economy Papers, No. 137
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ησλ ππεξεζηψλ IPTV κέζσ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ή FTTH176. Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ
θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα απνζχξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε απφ ηελ ππ‟ αξηζκ.
504/098/16.12.2008 Απφθαζε ηεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ε ΔΔΣΣ ζην
θείκελν ηεο παξνχζαο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ αδφθηκν αιιά θαη
παξαπιαλεηηθφ θαζψο νη ππεξεζίεο IPTV θαη άξα θαη ε ππεξεζία Conn-X TV εκπίπηνπλ ζηελ
ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο θαζψο θαη φηη ε φπνηα απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ πνπ ηπρφλ επηβάιιεη
πξφζζεηεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο 4 ή/ θαη 5 ιεθζεί ζην πιαίζην απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο ζα είλαη θαηά παξάβαζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο ΔΔΣΣ, κε λφκηκε θαη
απζαίξεηε.
ΑΠΑΝΣΖΖ
Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλσηέξσ ζπκκεηέρνληνο θαη ζεσξεί φηη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ ζηεξίδνληαη ζε εζθαικέλε λνκηθή πξνυπφζεζε. Καη απηφ δηφηη, φπσο έρεη
ήδε αλαθεξζεί, ζχκθσλα κε τν Report ηνπ ERG BEST PRACTICES ON REGULATORY
REGIMES IN WHOLESALE UNBUNDLED ACCESS AND BITSTREAM ACCESS177
πιεξφηεηα ησλ πξνζθνξψλ αλαθνξάο ε νπνία ηνπο επηηξέπεη (ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο)
θαη’ειάρηζηνλ λα πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ππεξεζία κε ηνλ εγθαηεζηεκέλν θνξέα, θαη «πινχηνο» ν
νπνίνο ηνπο επηηξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ παξέρεη ν
εγθαηεζηεκέλνο θνξέαο ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν, θαζψο θαη λα έρνπλ ηελ πξσηνβνπιία θηλήζεσλ
πξνζθέξνληαο λέεο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Η απιή ππνρξέσζε κε – δηάθξηζεο θαη πξφζβαζεο
δχλαηαη λα βνεζήζεη λα αληηκεησπηζζνχλ ηα δεηήκαηα απηά. Όηαλ εληνχηνηο ε σο άλσ
πξνζέγγηζε θξίλεηαη αλεπαξθήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ζπλζήθεο δίθαηνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαζψο θαη βεβαηφηεηα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο , νη ΔΡΑ
ελδέρεηαη λα επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζπκπιεξσκαηηθνχο ex-ante ειέγρνπο ζηα πξντφληα

176 OECD (2007), "IPTV: Market Developments and Regulatory Treatment", OECD Digital Economy Papers,
No. 137, «Even though French regulations allow “bit stream access” (or “wholesale access”) to the incumbent‟s
network, Free did not use it since the company has no management control over the physical line and is not
allowed to add other equipment.»
177 Καηά ειεχζεξε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ « Completeness of reference offers that allow them (OLOs) at least to offer the
same service as the incumbent and richness that render them able to differentiate their services from that of the incumbent
retail arm and even to be the first mover by offering new and innovating services. Mere non-discrimination and access
obligations may help to cope with these issues. Where this approach is judged not sufficient to ensure fair competition
conditions and certainty for new entrants, NRA may need to specify additional ex-ante controls on the wholesale products
concerning migration processes as well as reference offers completeness and richness».
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ρνλδξηθήο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο (migration processes) θαζψο θαη ηελ
πιεξφηεηα θαη ηνλ «πινχην» ησλ πξνζθνξψλ αλαθνξάο.
Ζ ΔΔΣΣ έρνληαο ππφςε κία επξχηεξε θαη κειινληηθή ζεψξεζε ηεο αγνξάο (forwardlooking approach) ζεκεηψλεη ηα εμήο: Με ηελ παξνχζα, δελ επηρεηξείηαη λα νξηζζεί κηα
δηαθνξεηηθή αγνξά ιηαληθήο (αγνξά ιηαληθήο ηειεφξαζεο) ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Χζηφζν, ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ιηαληθέο ππεξεζίεο ηειεφξαζεο κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ –θαη ήδε δηαηίζεληαη- ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πάλσ απφ ηα επξπδσληθά δίθηπα
πξφζβαζεο. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ είηε ησλ
ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ, είηε κέζσ ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ ΥΔΠ
απνηειεί έλα ρνλδξηθφ πξντφλ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο παξφρνπο κε
ζθνπφ ηε ιηαληθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ IPTV. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ
απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο Παξφρνπο ζε επίπεδν ιηαληθήο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κέζσ ηεο
ΥΔΠ, φηαλ νη ηερληθνί φξνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζε
επίπεδν ππεξεζίαο.
Σνλίδεηαη φηη ε ΔΔΣΣ, αλαγλσξίδνληαο φηη ε αγνξά ζε επίπεδν ιηαληθήο είλαη
αλαπηπζζφκελε ζην βαζκφ πνπ αθνξά ζηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ, δελ πηνζεηεί θάπνηα
λέα ξχζκηζε πνπ πηζαλφ λα απέηξεπε επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ. Ζ ΔΔΣΣ δελ
πξνηείλεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο πξφζβαζεο ζε επηπξφζζεηα ζηνηρεία δηθηπαθήο ππνδνκήο
ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία ζα επέηξεπε κία «ζηείξα» αλαπαξαγσγή ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ.
Θεσξεί φκσο εχινγε, δπλάκεη ησλ πξνηεηλφκελσλ δηα ηεο παξνχζαο ξπζκηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αληαγσληζκνχ κε ηνλ ΟΣΔ ζε επίπεδν
ιηαληθήο απφ παξφρνπο πνπ θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηέηνησλ παξφρσλ, ε παξερφκελε ππεξεζία ζηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην ππάξρνλ δίθηπν πξφζβαζεο ην νπνίν ειέγρεηαη
πιήξσο απφ ηνλ ΟΣΔ, θαζψο θαη απφ ηα ζρεηηθά ρνλδξηθά πξντφληα, ηα νπνία απηφο θάζε
θνξά παξέρεη. πλεπψο θαη δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ (ζα) πξνζθέξεη ηηο σο άλσ αλαθεξζείζεο
ππεξεζίεο ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ήδε
πξνηαζείζα ζην θείκελν ηεο απφ 17.12.2008 Γηαβνχιεπζεο ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε πεξί κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηνλ ΟΣΔ κε ηελ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο πξνζθνξάο ζε επίπεδν
ρνλδξηθήο ίδηαο «πνηφηεηαο δηθηχνπ» κε απηή πνπ πξνζθέξεη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν ή ζε
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, θξίλεηαη σο αλαγθαία θαη αλαινγηθή.
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4.2.3

ΠΡΟΣΑΔΙ
Με βάζε ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζρνιίσλ ζην Κείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο,

θαζψο θαη ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ Παξφρσλ, πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ ζην
ζχλνιφ ηνπο νη πξνηάζεηο ηεο ΔΔΣΣ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Κείκελν ηεο απφ 17-122008 Γηαβνχιεπζεο. Ζ ΔΔΣΣ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά θαη εθφζνλ
θξίλεη φηη ε ελδπλάκσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ είλαη επηβεβιεκέλε ή/ θαη ε ελάζθεζε ησλ
εθ ηνπ Νφκνπ παξαζρεζεζφκελσλ αξκνδηνηήησλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ (ex post) είλαη απαξαίηεηε, ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο
πξνο απνθαηάζηαζε ηπρφλ απνηπρίαο ή ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ,
έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζρφιηα/ παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ Παξφρσλ δχλαηαη λα
εμεηάδεη ηπρφλ αλαθχπηνλ δήηεκα (ad hoc,) θαη λα απνθαίλεηαη, κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζή
ηεο, επί ηεο εθαξκνγήο ή κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηζηηθήο ππνρξέσζεο.
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4.2.4.1

CYTA

Δθόζνλ θξηζεί όηη ην πξντόλ connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη ηόζν
κε ηελ Αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (Αγνξά 5), όζν θαη κε ηελ Αγνξά
Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξόζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηύνπ ζε ηαζεξή
Θέζε (Αγνξά 4), ζεσξείηε όηη επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηνλ νξηζκό ή/ θαη ηελ αλάιπζε ησλ
αγνξώλ 5 ή/ θαη 4; Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ εηζαγσγή επηπξόζζεησλ ή ηε ζπκπιήξσζε
ησλ πξνηεηλόκελσλ θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζε κία ή/ θαη ζηηο δύν σο άλσ αγνξέο,
θαη εάλ λαη, πνηώλ; ε θάζε πεξίπησζε, αηηηνινγείζηε πιήξσο ην ζθεπηηθό ζαο.
Θεσξνχκε φηη ην λέν πξντφλ connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή Αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο Αγνξέο 4 (Σνλδξηθή
(Φπζηθή)

Ξξφζβαζε

ζε

πνδνκή

Γηθηχνπ

ζε

Πηαζεξή

Θέζε)

θαη

5

(Σνλδξηθήο

Δπξπδσληθήο

Ξξφζβαζεο).Δπηπξφζζεηα θξίλνπκε φηη ε ελ ιφγσ εμέιημε εληείλεη αθφκε πεξαηηέξσ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηδίσο ηελ ππνρξέσζε Ακεξνιεςίαο (Κε Γηαθξηηηθή Κεηαρείξηζε) θαη
Γηαθάλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν πφρξενο Ξάξνρνο δελ θάλεη δηαθξίζεηο πξνο φθεινο ηνπ ιηαληθνχ
ηνπ άθξνπ ή/θαη πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο. Νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφηηκεο κε ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο ηνπ ΝΡΔ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε νη
πάξνρνη λα παξέρνπλ παξεκθεξείο ππεξεζίεο ζε επίπεδν ιηαληθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
εγγπεζνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Ξξνο ηνχην θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Αγνξά 4, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ν
πφρξενο Ξάξνρνο λα ππνρξεσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο πνηφηεηαο ADSL πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ βξφρνπ
ζηνλ αηηνχληα Ξάξνρν, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ έρνπλ δεισζεί.
ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ν ΝΡΔ δελ ππνρξενχηαη ζε παξάδνζε
γξακκψλ κε πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο λα ζπλάδνπλ κε ηελ ηερλνινγία ADSL 2+. Νη κεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νθείιεη
λα πξνβαίλεη είλαη κεηξήζεηο γαιβαληθήο ζπλέρεηαο. Αθνινχζσο ν Ξάξνρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηελ
πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ππνρξεσζεί ν πφρξενο λα παξέρεη
απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γξακκήο (ελδεηθηηθά ην κήθνο ηνπ βξφρνπ, S/N ratio),
πξνθεηκέλνπ ν Ξάξνρνο λα γλσξίδεη ηη είδνπο ππεξεζίεο κπνξεί λα παξέρεη.
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4.2.4.2

ON TELECOMS
Παξαηεξήζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο

Με ην παξόλ, ζηα πιαίζηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, ε Δηαηξεία καο ππνβάιεη ηηο
παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηά ηεο επί ηνπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνώζεζε από ηνλ ΟΣΔ
ηνπ πξνϊόληνο connx-TV. Δλ πξνθεηκέλω, ζεωξνύκε όηη ζα πξέπεη ν ΟΣΔ λα ππνρξεώλεηαη
ζε ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά κέηξα, θαζώο ην πξνϊόλ απηό ζα επεξεάζεη, ζε θάπνην βαζκό,
ηνλ νξηζκό θαη ηελ αλάιπζε ηωλ ζρεηηθώλ αγνξώλ.
Δλ πάζεη πεξηπηώζεη, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη ην ιηαληθό άθξν ηνπ ΟΣΔ ή νη
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο απηνύ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ, εληόο ηωλ πιαηζίωλ ηεο ππνρξέωζεο πεξί κε
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ελώ παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλεηαη ε αλάπηπμε
παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ ζε αληαγωληζηηθό πεξηβάιινλ από ηνπο ππόινηπνπο παξόρνπο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιηαληθέο αγνξέο, θαη έρνπλ πινπνηήζεη ζρεηηθέο
ππεξεζίεο αθόκε θαη ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν. Ιδηαίηεξα δε γηα ηηο πεξηπηώζεηο παξόρωλ πνπ
παξέρνπλ ήδε ζρεηηθέο ή παξεκθεξείο ππεξεζίεο ζην θαηαλαιωηηθό θνηλό, ε ξπζκηζηηθή
παξέκβαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε επαξθνύο πξνζηαζίαο ηνπ
αληαγωληζκνύ. Όζνλ αθνξά ηελ ππνρξέωζε δηαθάλεηαο, ζηα πιαίζηα ηεο δεκνζίεπζεο
πξνζθνξάο αλαθνξάο ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη παξέρεηαη ζύληνκε ηερληθή
πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιύζεο ηνπ βαζηθνύ πξνϊόληνο ιηαληθήο
πξόζβαζεο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηόηεηα αλώηεξε από best-effort θαη επαξθήο
πξόηεξε εηδνπνίεζε ηωλ παξόρωλ επί αιιαγώλ ζε όξνπο θαη ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηώλ,
ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο. Παξάιιεια, ζεωξνύκε όηη ε Δ.Δ.Σ.Σ. δύλαηαη λα
εμεηδηθεύζεη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο πεξί πξόζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ,
έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα νη ελ ιόγω ππνρξεώζεηο λα κείλνπλ, ζηελ πξάμε, θελό γξάκκα.
Δίλαη ζύλεζεο ην θαηλόκελν ηεο παξνρήο / παξάδνζεο από ηνλ ΟΣΔ βξόρσλ (ή
ζπλαθώλ επθνιηώλ αληηζηνίρσο) πνπ δελ θέξνπλ πηζηνπνίεζε κε επξπδσληθά θξηηήξηα
θαη ζπλεπώο θαζίζηαληαη απνιύησο κε ιεηηνπξγηθνί γηα ηελ παξνρή θαηλνηόκσλ
ππεξεζηώλ ζην θαηαλαισηηθό θνηλό.
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4.2.4.3

OTE

Οη απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο καο ζηηο εξσηήζεηο ηεο πκπιεξσκαηηθήο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ σο πξνο ηελ απφ 17.12.2008 Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο
ΔΔΣΣ, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο ρνλδξηθέο
αγνξέο: - (θπζηθήο) πξφζβαζεο ζε ππνδνκή δηθηχνπ ζε ζηαζεξή ζέζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πιήξσο θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο) [ΑΓΟΡΑ 4 Νέαο ΤΣΑΖ
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] θαη – Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο πξφζβαζεο [ΑΓΟΡΑ 5 Νέαο
ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] (Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ
504/098/16.12.2008) έρνπλ σο εμήο:
Η. Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Α. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο
Ζ ηξνπνπνηεηηθή πξάμε ηεο ΔΔΣΣ παξαβηάδεη θαη‟ νπζία δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3431/06 θαη αξρέο
ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
1. Ζ άλσ πξάμε εθδίδεηαη ηέζζεξηο κφιηο κέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο απφ 17-12-2008
δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά 5, ε νπνία παξαηάζεθε κέρξη ηηο 13-2-2009 θαη ελψ
ζηηο 26-2-2009 δεκνζηεχηεθαλ νη ζρεηηθέο απαληήζεηο ησλ παξφρσλ. Με ηελ άλσ πξάμε πνπ
δε ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη είλαη παληειψο αλαηηηνιφγεηε, ε ΔΔΣΣ πξνρψξεζε
κε ηξφπν απζαίξεην θαη παξάλνκν παξαβηάδνληαο θάζε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο
δξάζεο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.3431/06 ε ΔΔΣΣ θαηά ηε δηελέξγεηα
δηαβνχιεπζεο ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο ζην πξνηεηλόκελν κέηξν εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Χζηφζν
ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ δελ εηζεγείηαη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο
φθεηιε.
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2. πσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θαη 2 ηεο ΑΠ 375/10/14-2-2006 Απφθαζεο
ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» ε δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο
δηαβνχιεπζεο γίλεηαη κε ηξόπν ζαθή, θαηαλνεηό θαη νξηζκέλν σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη άκεζα επεξεαδφκελσλ απφ ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο κεξψλ. Δπηπιένλ
ζηελ παξάγξαθν 3 αλαθέξεηαη ξεηά φηη θαηά ηε δηεμαγσγή αθξφαζεο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ζθνπό δηελέξγεηαο απηήο. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζαθψο
πξνθχπηεη φηη ε άλσ πξάμε ηεο ΔΔΣΣ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αλεπαξθήο θαη δελ αλαθέξεη
ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ ην γελεζηνπξγφ ιφγν, ηε λφκηκε αηηία θαη ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα θαη λνκηκνπνηνχλ ηελ ΔΔΣΣ
ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3431/06.
3. ην άξζξν 64 παξ.1 Ν. 3431/2006 απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά νη πεξηπηψζεηο θαη νη ιφγνη
γηα ηηο νπνίνπο είλαη δπλαηφ λα δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ησλ
ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Οπνηνδήπνηε αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ ην νπνίν βξίζθεηαη
εθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ θαη ην νπνίν δελ αηηηνινγείηαη εηδηθά απφ ηελ
ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ λφκνπ, είλαη παξάλνκν, αλππφζηαην θαη άθπξν
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ γελλά θακία ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο απηφ.
Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άλσ άξζξνπ νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ηηο άλσ
πιεξνθνξίεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη
αληηθεηκεληθφ, νξηζκέλν θαη αλάινγν κε ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ θαζήθνληφο ηεο. Δπνκέλσο
πξνθεηκέλνπ ε ηξνπνπνηεηηθή πξάμε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ πεξί ζαθνχο,
ξεηήο θαη εηδηθήο αηηηνινγίαο θαζψο θαη φζα επηηάζζεη ην άξζξν 17 Ν. 3431/2006, θαη‟
εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζα πξέπεη
λα πεξηέρεη αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηπρφλ εληνπηζκφ επηρείξεζεο ή επηρεηξήζεσλ κε
ΗΑ θαη αλαθνξά ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πγηνχο
αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα ε ΔΔΣΣ, σο θαίλεηαη, νπζηαζηηθά δεηά απφ ηνπο παξφρνπο λα ηελ
ππνθαηαζηήζνπλ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
4. χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο ε δηνηθεηηθή αξρή νθείιεη λα θξίλεη κε ηζφηεηα νκνεηδείο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο
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θαηαζηάζεηο178. Έηζη ν θαλφλαο δηθαίνπ πνπ πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν179. Καηά ζπλέπεηα αηθλίδηα κεηαβνιή
αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο επηείθεηαο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ.
Δλ πξνθεηκέλσ αλ θαη ε ΔΔΣΣ έρεη νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ 4 θαη 5, εληειψο
αδηθαηνιφγεηα θαη ρσξίο θαλέλα πξνεγνχκελν, ζέηεη εθ λένπ ζε δηαβνχιεπζε ηηο άλσ αγνξέο
αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο φκσο λα πξνβαίλεη
ζηελ απαηηνχκελε απφ ην δίθαην ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ αλάιπζε αγνξάο νχηε ζηελ
αλαθνξά ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ φπσο πξνεθηέζεθε.
Δπηπιένλ ε ΔΔΣΣ γλψξηδε ηελ πηινηηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο IPTV απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα εκπνξηθήο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ
αλαιχζεσλ απηψλ180, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή αλαθνξά ζηα θείκελα ησλ δηαβνπιεχζεσλ
γηα ηηο αγνξέο 4 θαη 5.
Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ απνηειεί εμεηδίθεπζε ηεο αξρήο ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ζπληαγκαηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ηνπ λφκηκνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ
δηθαηψκαηνο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ πξέπεη λα ππάξρεη εχινγε ζρέζε181. Με ηελ
απφθαζε 45/2005 ΟινκΑΠ θξίζεθε φηη φια ηα κέζα αζθήζεσο θξαηηθήο εμνπζίαο, ν λφκνο, ε
δηθαζηηθή απφθαζε θαη ε δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο, δειαδή ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζπλάθεηα κέηξνπ πξνο
ηνλ ζθνπφ. Με ηελ άλσ πξάμε ε ΔΔΣΣ θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο
επηδηψθεη λα επηβάιεη παξάλνκα θαη απζαίξεηα επηπιένλ ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ
εηαηξία καο ρσξίο λα επηθαιείηαη νχηε λα απνδεηθλχεη δεκφζην ζπκθέξνλ ή σθέιεηα ησλ
θαηαλαισηψλ. Αληίζεηα παξεκπνδίδεη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
178 πειησηφπνπινο, Γηνηθεηηθφ Γίθαην ηνκ. ΗΗ, παξ. 514, ζει. 522
179 ηΔ 1973/1986, 3641/1987
180 Γειηίν ηχπνπ ΟΣΔ 7/10/2008
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/MediaOffice/PressReleasesAnnouncements/2008_press_releases_announcements
_basket/iptvconnx
Αλαθνίλσζε ΟΣΔ, Otenet θαη MultiChoice Hellas 11/7/2006
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/MediaOffice/PressReleasesAnnouncements/2006_press_releases_announcements
_basket/DTMCHOTEOTENET2.pdf

181 Γαγηφγινπ, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, η. Α ζει.176 επ. ηνπ ηδίνπ Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 4ε έθδνζε, ζει. 184, η.Μαηζίαο,
ΔιιΓΝε 2006.2
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επίηεπμε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ κφλν φθεινο κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ ηειηθφ
ρξήζηε.
Β. Δπί ηεο νπζίαο
Ο ΟΣΔ έρεη ζνβαξέο ελζηάζεηο επί ηεο νπζίαο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο εάλ ην «πξντφλ
connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ Αγνξά Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά 5), φζν θαη κε ηελ Αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο
(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (Αγνξά 4)». Ο ΟΣΔ ζεσξεί
εζθαικέλν ην ζθεπηηθφ πνπ παξαζέηεη ε ΔΔΣΣ, θαζψο ζχκθσλα κε θείκελα θαη νδεγίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο ΔΔΣΣ αιιά θαη ησλ πιείζησλ
Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ νη ππεξεζίεο

IPTV δελ εκπίπηνπλ ζε ιηαληθή αγνξά πνπ

ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ αγνξέο αιιά ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο. Δπίζεο δήηεκα
ηίζεηαη αλαθνξηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο πνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε
ηελ αλαθνίλσζε ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV απφ ηνλ ΟΣΔ.
Αλαιπηηθφηεξα ζηελ ελφηεηα «ρεηηθέο Αγνξέο» ν ΟΣΔ ηεθκεξηψλεη κέζα απφ ζεηξά
ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ θαη θαλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ φηη νη ππεξεζίεο IPTV θαη σο εθ ηνχηνπ
θαη ε ππεξεζία Conn-x TV εκπίπηνπλ ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο. πλνπηηθά ε
ηεθκεξίσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ΟΣΔ βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα θείκελα θαη Απνθάζεηο:
α. ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ αθνξνχζε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο
ηεο Forthnet θαη ηεο NetMed (Nova), ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
• Ζ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο απνηειεί εληαία αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο θαη ηεο
«ειεχζεξεο» ηειεφξαζεο.
• Οη ππεξεζίεο IPTV πεξηιακβάλνληαη ζηελ εληαία ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο.
• Ζ αλάληε αγνξά είλαη ε ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη
εηδηθφηεξα ηεο αγνξάο δηαλνκήο ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ.
β. ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2007 ε ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί
ελαιιαθηηθή πιαηθφξκα κεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ.
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γ. ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξνρή ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο εληάζζεηαη ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο.
Με βάζε ην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ πιαίζην182 νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο νθείινπλ λα
δηεμάγνπλ δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ αγνξψλ, ηελ εμέηαζε ηνπ
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ (αλάιπζε) θαη ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ απνηπρηψλ ηεο αγνξάο λα
πξνηείλνπλ ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ άξζε απηψλ. Ζ ΔΔΣΣ, σζηφζν δελ πξαγκαηνπνηεί
θακία αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ ιηαληθή αγνξά ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ Conn-x TV ελψ
επηπιένλ δελ παξαζέηεη νπνηαδήπνηε ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ δνκή ηεο αγνξάο απηήο, (π.ρ.
αξηζκφο παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ, κεξίδηα αγνξάο θ.α.)., πνπ
λα ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κφλνλ ε
ΔΔΣΣ θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, αξρέο αξκφδηεο γηα ηελ αγνξά ρνλδξηθήο
ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη ηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο αληίζηνηρα, είλαη ζε ζέζε
λα γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία απηά.
Σν εξψηεκα πνπ ζέηεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο είλαη θαηαθαλψο παξαπιαλεηηθφ. Αθελφο γηαηί ε ΔΔΣΣ δελ
ηνπνζεηείηαη, νχηε παξαζέηεη νπνηαδήπνηε αλάιπζε ζε πνηα αγνξά αλήθεη ην ιηαληθφ πξντφλ
Conn-x TV θαη αθεηέξνπ γηαηί δεηά απφ ηνπο παξφρνπο λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηελ επηβνιή
πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ «εθφζνλ θξηζεί φηη ην πξντφλ connx-TV εκπίπηεη ζε
ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ Αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά
5), φζν θαη κε ηελ Αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή
Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (Αγνξά 4)»! πλεπψο ε ΔΔΣΣ θαιεί ηνπο παξφρνπο λα πξνηείλνπλ
ηελ επηβνιή ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ΟΣΔ γηα αγνξέο ρνλδξηθήο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη
ηεθκεξησζεί αιιά νχηε θαλ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο, φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφ
εμέηαζε αγνξά ιηαληθήο! Ο ΟΣΔ δηεξσηάηαη κε πνην ζθεπηηθφ θαη κε πνην ζθνπφ ε ΔΔΣΣ
εμέδσζε ηελ άλσ πξάμε θαη επηζεκαίλεη ηελ ζνβαξή θαη φισο αλαηηηνιφγεηε έιιεηςε κίαο
ζηνηρεηψδνπο έζησ αλάιπζεο ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ IPTV.
182 Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
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Ζ παξνχζα δηαδηθαζία ίζσο ζα ήηαλ ζθφπηκε κφλν εάλ είραλ πξνθχςεη λέα ζηνηρεία πνπ
δηαθνξνπνηνχζαλ ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ θαη αλάιπζε κίαο αγνξάο, γεγνλφο πνπ δελ έρεη
ζπκβεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε . Πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη ε δηάζεζε ηεο
ππεξεζίαο Conn-X TV απφ ηνλ ΟΣΔ ήηαλ γλσζηή θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ αλαιχζεσλ
απηψλ183 θαη είρε ήδε ιεθζεί ππφςε απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο ηεο184. Δπηπιένλ
ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο IPTV φηη «είλαη δχζθνιν λα
ελζσκαησζνχλ πιήξσο απηέο νη ππεξεζίεο ζηελ αλάιπζε αγνξάο κέρξη λα είλαη ζαθέζηεξε ε
θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο»185. Ο ΟΣΔ δηεξσηάηαη ζε ηη
είλαη δπλαηφ λα δηαθνξνπνηήζεθαλ νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ηελ ΔΔΣΣ ζε απηήλ ηελ άπνςε
ηέζζεξηο, κφιηο, εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαβνχιεπζεο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο δηάζεζεο
ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV θαηέζηεζε ζαθέζηεξε ηελ θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο IPTV;
Δηδηθφηεξα νη απφςεηο ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
έρνπλ σο εμήο:

ΗΗ. ρεηηθέο Αγνξέο

183 Γειηίν ηχπνπ ΟΣΔ 7/10/2008
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/MediaOffice/PressReleasesAnnouncements/2008_press_releases_announcements
_basket/iptvconnx
Αλαθνίλσζε ΟΣΔ, Otenet θαη MultiChoice Hellas 11/7/2006
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/MediaOffice/PressReleasesAnnouncements/2006_press_releases_announcements
_basket/DTMCHOTEOTENET2.pdf

184 Βι. ελφηεηα 3.1 ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ αγνξά 5 φπνπ αλαθέξεηαη φηη «πξφζθαηα ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ φηη πξνρσξεί ζε πηινηηθφ πξφγξακκα λέσλ εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ (IPTV). Ζ ΔΔΣΣ ζεσξψληαο φηη
πάληα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πξννπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ, (forward-looking approach) εθηηκά φηη κεηά ην
πέξαο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πάλησο κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο εμέηαζεο ν ΟΣΔ
ζα παξέρεη ππεξεζίεο IPTV ζηνπο ιηαληθνχο ηνπ πειάηεο».

185 Βι. ελφηεηα 3.3.1 ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ αγνξά 5 «Δθηφο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη
άιιεο πηζαλέο ππεξεζίεο πνπ ε επξπδσληθή πξφζβαζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη
πηζαλφ λα παξαζρεζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην απηήο ηεο αλαζεψξεζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο
ππεξεζίεο θσλήο κέζσ IP (VoIP), video on demand, IPTV θαη ηδεαηά ηδησηηθά δίθηπα (VPN). Δληνχηνηο, είλαη δχζθνιν
λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο απηέο νη ππεξεζίεο ζηελ αλάιπζε αγνξάο κέρξη λα είλαη ζαθέζηεξε ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο»
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Ζ παξνρή ππεξεζηψλ IPTV ξπζκίδεηαη απφ ην Ν. 3592/2007186 - θαη εηδηθφηεξα απφ ην Άξζξν
15. ηα ζεκ. 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ απηνχ αλαθέξεηαη φηη: «Δπηρεηξήζεηο παξνρήο
ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ κπνξνχλ λα είλαη πάξνρνη δηθηχνπ
ή/θαη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, νη
νπνίνη κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο ή δηαθνξεηηθνί θνξείο» θαη φηη: «Ζ παξνρή ξαδηνηειενπηηθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα είηε ρσξίο ζπρλφηεηα είηε
κε ζπρλφηεηα, αιιά φρη απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ηελ εθπνκπή ξαδηνηειενπηηθνχ
ζήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ».
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ187 πνπ αθνξνχζε ηελ έγθξηζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο Forthnet θαη ηεο NetMed (Nova) πξνθχπηνπλ ηα εμήο δεδνκέλα:
Ζ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο απνηειεί εληαία αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο θαη ηεο
«ειεχζεξεο» ηειεφξαζεο188.
Οη ππεξεζίεο IPTV πεξηιακβάλνληαη ζηελ εληαία ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο189.
Ζ αλάληε αγνξά είλαη ε ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη
εηδηθφηεξα ε αγνξά δηαλνκήο ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ,190 ε νπνία εκπίπηεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ191.
εκεηψλεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζην άλσ θείκελν (Explanatory Note SEC (2007) 1483 final,
παξάγξαθνο 4.4 ζει. 48 & 49) ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ εληνπίδεη ιηαληθή αγνξά
ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χζηαζεο δεδνκέλνπ φηη ε κεηάβαζε απφ

186 Ν 3592/2007 (ΦΔΚ Α΄ 161/19.7.2007) «πγθέληξσζε θαη Αδεηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
187 Απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 409/V/29-7-2008 ηνπ Α Σκήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε ζέκα ηελ ιήςε
απφθαζεο επί ηεο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηηο εηαηξείεο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (Με δ.η FORTHNET
A.E) θαη ηε «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», ζχκθσλα κε ην άξζξν 4β Ν.703/1977.
188 Βι. ζεκ. 35 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
189 Βι. ζεκ. 42 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ φπνπ αλαιχεηαη ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, ζεκ. 48 φπνπ αλαθέξεηαη ε ελαιιαμηκφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο IPTV
ζηελ ζρεηηθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο θαη ηέινο ζην ζεκ. 61 φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «ηελ αγνξά ηεο ηειεφξαζεο
θαηά ηελ επξεία έλλνηα, πνπ εθηέζεθε αλσηέξσ, θαη ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ είδνπο ησλ ππεξεζηψλ,
πνπ ιακβάλεη ν ιήπηεο, δχλαηαη λα ππαρζνχλ θαη νη ππεξεζίεο Γηαδηθηπαθήο Σειεφξαζεο («IPTV»), δεδνκέλνπ
φηη ην IPTV ζπληζηά ελαιιαθηηθή ηερληθή πιαηθφξκα γηα ηελ παξνρή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ».
190 Βι. ζεκ. 52 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
191 Βι. ζεκ. 37, 54, 62, 63, 64, 65 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
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ηηο αλαινγηθέο ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο κεηάδνζεο αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξεη αλάπηπμε ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ θαη ηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα ζηελ αγνξά
ηειεφξαζεο (ζηελ νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο IPTV θαη
άξα θαη ε ππεξεζία Conn-x TV) ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ελέθξηλε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο
Forthnet θαη ηεο NetMed (Nova)192.
Ζ ΔΔΣΣ επειήθζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ην ζθέινο ηεο αξκνδηφηεηαο
ηεο, ήηνη σο πξνο ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο, ελψ φζνλ
αθνξά ηε ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο IPTV
απνδέρηεθε ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ193.
Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ ηεο εθρψξεζε ν Ν. 3592/2007, ε ΔΔΣΣ
πξαγκαηνπνίεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 αλάιπζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο
κεηάδνζεο194. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ζηελ Διιεληθή αγνξά επξπεθπνκπήο
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη πάξνρνη δηθηχσλ κεηάδνζεο θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ επξπεθπνκπήο
κε ηνπο πξψηνπο λα δηαθξίλνληαη ζε παξφρνπο επίγεησλ δηθηχσλ κεηάδνζεο, παξφρνπο
δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ κεηάδνζεο

θαη ζε ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο κεηάδνζεο. ηηο

ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο κεηάδνζεο εληάζζεηαη, ζχκθσλα θαη κε πξνβιεπφκελα ζην Ν.
3592/2007, θαη ε επξπδσληθή πξφζβαζε195, θαζψο θαη ε θηλεηή ηειεφξαζε θαη ε ςεθηαθή
επίγεηα ηειεφξαζε (DTT). Ζ ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε σο άλσ αγνξά 18 είλαη
192 εκεηψλεηαη φηη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ είρε εηζεγεζεί ηελ έγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε θαη κε εχινγνπο φξνπο πξφζβαζε εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ Γηαδηθηπαθήο Σειεφξαζεο («IPTV») ζηα ζπλδξνκεηηθά πξνγξάκκαηα
ηεο NetMed. (Βι. ζεκ. 89 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ).

193 Βι. παξ. Α.3 θαη Γ.5 ηεο ππ‟ αξηζκ. 491/028/25-7-2008 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα «Ζ ππ‟ αξηζκ.
23927/30.4.2008 γλσζηνπνίεζε ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 4β ηνπ λ. 703/1977 απφ ηηο
εηαηξείεο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ – FORTHNET Α.Δ» θαη «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V» (MIH) γηα ηελ εμαγνξά
απφ ηελ εηαηξεία «FORTHNET Α.Δ» ησλ εηαηξεηψλ «NETMED N.V» θαη «INTERVISION SERVICES B.V» πνπ
ειέγρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V» (MIH) θαη «TYLETYPOS
CYRPUS LIMITED» − Β) Αίηεκα έγθξηζεο αιιαγήο ειέγρνπ εηαηξείαο δηθαηνχρνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ − Σξνπνπνηεηηθή δήισζε θαηαρψξεζεο θαηφρνπ γεληθήο άδεηαο»..
194 Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο
κεηάδνζεο (αγνξά ππ. αξ. 18, ηεο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) θαη Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ην σο άλσ ρέδην Μέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 6 & 7 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην
(Οδεγία 2002/21/ΔΚ), επηέκβξηνο 2007
195 Βι. ελφηεηα. 3.4.1 ηεο πξνεγνχκελεο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ.
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επαξθψο αληαγσληζηηθή, σζηφζν ρσξίο λα έρεη δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή
ζπλέπεηα, έζησ κειινληηθή ζηε δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ, απζαίξεηα θαη θαηαρξεζηηθά θαη
θαηά παξάβαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ειεθηξνληθψλ πξνζπαζεί λα επηβάιεη
ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εηαηξία καο.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ χζηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
ζρεηηθψλ αγνξψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο κέζσ επξπδσληθήο πξφζβαζεο εληάζζεηαη
ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελαιιαθηηθέο
πιαηθφξκεο κεηάδνζεο196.197.
Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλνπ φηη ην ζηνηρείν πνπ είλαη θξίζηκν είλαη ην είδνο ηεο
ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν ηειηθφο πειάηεο θαη φρη ην κέζν, ε ηερλνινγία ή ν ηξφπνο
κεηάδνζεο (ζεκ. 60 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ),πξνθχπηεη, πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο, φηη νη ππεξεζίεο IPTV αλήθνπλ ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο επί ηεο
νπνίαο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα έρεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε δε ρνλδξηθή αγνξά πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο IPTV είλαη ε αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο
κεηάδνζεο (αγνξά 18). Πξνθαιεί ζπλεπψο έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε άλσ πξάμε ηεο ΔΔΣΣ
θαίλεηαη λα αγλνεί ηφζν ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν. 3592/2007), ηηο πζηάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φζν θαη πξνεγνχκελεο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αιιά
θαη ηεο ίδηαο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ αγνξψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. πλεπψο ην πξσηαξρηθφ εξψηεκα πνπ ζέηεη ε
ΔΔΣΣ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαηά πφζνλ δειαδή ζεσξνχλ φηη επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά ν
νξηζκφο ή/ θαη ε αλάιπζε ησλ αγνξψλ Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε
Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (Αγνξά 4) ή/ θαη Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο
(Αγνξά 5) ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ην πξντφλ Conn-x TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ
ζρεηίδεηαη κε απηέο είλαη πξνθαλψο έσιν θαη παξαπιαλεηηθφ.

196 EXPLANATORY NOTE TO THE COMMISSION RECOMMENDATION On Relevant Product and Service Markets
within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of
the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks
and services (ζει. 47-49) « Currently, end users, depending on their particular circumstance, may receive radio and
television broadcasting via (analogue or digital) terrestrial, (analogue or digital) cable, (analogue or digital) satellite or
DSL networks».

197 Explanatory Note SEC (2007) 1483 final, παξάγξαθνο 4.4 ζει. 48 & 49
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ΗΗΗ. Τπεξεζίεο IPTV
Α. Πιήξε ζηνηρεία πνπ λα θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε
ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ εηαηξεία καο. Γηα ην ζπλνιηθφ κέγεζνο
ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ε «ειεχζεξε» ηειεφξαζε, φζν θαη ε
ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν ε Nova, φζν θαη νη ππεξεζίεο
IPTV φισλ ησλ παξφρσλ.
Ζ ΔΔΣΣ ζηελ δηαβνχιεπζε ηεο γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο
κεηάδνζεο, παξαζέηεη ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο αλαθέξνληαο φηη «ν ηνκέαο
ηεο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ζηελ Διιάδα πεξηειάκβαλε ην 2003 3.673.000 λνηθνθπξηά κε
ηειεφξαζε, κε πνιχ πςειή δηείζδπζε ηεο επίγεηαο ηειεφξαζεο (98%), θαη έλα κεγάιν αξηζκφ
ειεχζεξσλ («free-to-air») θαλαιηψλ» θαζψο θαη φηη «ππάξρνπλ δχν πιαηθφξκεο (επίγεηα
αλαινγηθή θαη ςεθηαθή δνξπθνξηθή) πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ίδην πάξνρν πιαηθφξκαο
δηαλνκήο κε ηελ Multichoice λα είλαη αδεηνδνηεκέλνο πάξνρνο ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ
θαη ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ελψ ε Netmed Hellas είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
πξνγξακκάησλ» 198.
Οη ππεξεζίεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο πνπ παξέρεη ε Forthnet κέζσ ηεο Nova είραλ ζηηο
30/9/2008 43.266 ζπλδξνκεηέο ζηελ αλαινγηθή πιαηθφξκα θαη 300.287 ζηελ ςεθηαθή199.
Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία Conn-x TV ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε ηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο Connx TV ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2009 κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιχκελνπ πηινηηθνχ
πξνγξάκκαηνο. Σν πξντφλ Conn-x TV δηαηίζεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Αζήλα, ηελ Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ην Ζξάθιεην θαη ηελ Λάξηζα.
Αθνινπζνχλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV:

198 Βι. ελφηεηα. 3.4 ηεο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ «Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ γηα ηελ αγνξά
ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο (αγνξά ππ. αξ. 18, ηεο χζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) θαη
Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ην σο άλσ ρέδην Μέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 6 & 7 ηεο
Οδεγίαο Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), επηέκβξηνο 2007»

199 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Forthnet 3νπ ηξηκήλνπ 2008
(http://www.euro2day.gr/market_announcements/com_results/184/articles/408296/ArticleMarketAnnouncements.aspx)
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Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή αιιά θαη δηεζλή εκπεηξία, ε παξνρή ππεξεζηψλ
ηειεφξαζεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο IPTV δελ έρεη αθφκε αλαδεηρζεί φηη αζθεί αληαγσληζηηθή
πίεζε ζηελ ππεξεζία ηεο επίγεηαο «ειεχζεξεο» κεηάδνζεο ή ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο,
αθφκε θαη ηεο θαισδηαθήο ζηηο ρψξεο πνπ δηαηίζεηαη θαισδηαθή ηειεφξαζε.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο φπνπ παξά ηνλ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ
δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο (35,6%)200 ε κνλαδηθή επί ηνπ παξφληνο πθηζηάκελε
ππεξεζία IPTV (TDC TV) αξηζκεί κφιηο 22.000 ζπλδξνκεηέο201. Αληίζηνηρα ζηελ Απζηξία κε
βαζκφ δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο (19%)202 ε ππεξεζία aonTV ηεο Telecom Austria
αξηζκεί 50.000 ζπλδξνκεηέο203. ηελ πξφζθαηε αλάιπζε ηεο αγνξάο 18 πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ε OPTA, ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Οιιαλδίαο, ε ππεξεζία IPTV απνηειεί ιηγφηεξν απφ
ην 5% ηεο αγνξάο θαη παξακέλεη θάησ απφ ην 5% ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα204. Ζ ΟΡΣΑ θαηέιεμε
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ππεξεζία IPTV δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αζθεί αληαγσληζηηθή πίεζε
ζηα άιια δίθηπα κεηάδνζεο επξπεθπνκπήο, θαη εηδηθφηεξα ηεο θαισδηαθήο. Μνλαδηθή
ελδερνκέλσο πεξίπησζε επξσπατθήο ρψξαο φπνπ θαίλεηαη νη ππεξεζίεο IPTV λα έρνπλ
απνθηήζεη κηα θξίζηκε κάδα είλαη απηή ηεο Γαιιίαο φπνπ νη πιαηθφξκεο Free θαη Orange TV
αξηζκνχλ 2.170.000205 θαη 1.600.000206 ζπλδξνκεηέο αληίζηνηρα.
Ο ΟΣΔ μεθίλεζε ηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ IPTV ελψ είραλ πξν πνιινχ πξνεγεζεί νη πάξνρνη
On Telecoms θαη Vivodi ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθνηλψζεθε θαη
ε έλαξμε, παξνρήο ππεξεζηψλ IPTV απφ ηελ εηαηξεία HOL.

200 European Commission, 13th Implementation Report, Communication 'Towards a Single European Telecoms Market – 13th
Progress Report (COM (2008(153))

201 Informa Telecoms & Media, June 2008
202 European Commission, 13th Implementation Report, Communication 'Towards a Single European Telecoms Market – 13th
Progress Report (COM (2008(153))

203 Broadband TV news, July 2008 (http://www.broadbandtvnews.com/?p=6141)
204 Case NL/2009/0873
205 http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=142594&print=true
206 IPTV news, Q3 2008

421

Πην ζπγθεθξηκέλα ε On Telecoms δηαζέηεη ππεξεζίεο IPTV ζηα πιαίζηα παθέησλ triple play
απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2007207. Ζ On Telecoms
πξνζθέξεη δσξεάλ κηα ζεηξά απφ ειεπζέξα θαλάιηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επίγεησλ
ςεθηαθψλ (ΗΝΔ+, ΠΟΡ+, ΠΡΗΜΑ+, ΡΗΚ) ζηα παθέηα «ια ζε έλα» θαη «Σειεθσλία &
Σειεφξαζε» ελψ επηπιένλ παξέρεη κηα ζεηξά απφ ζπλδξνκεηηθά ζεκαηηθά θαλάιηα. Δπηπιένλ
πξνζθέξεη ππεξεζίεο video on demand (On Cinema) αιιά θαη ηελ ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία On
Multiplex πνπ πεξηιακβάλεη 6 ηαηλίεο ηνπ On Cinema ηνλ κήλα208. Σέινο ζηνπο ζπλδξνκεηέο
ηεο On Telecoms παξέρεηαη, εθφζνλ θαηαβάιινπλ ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή απεπζείαο ζηελ
Nova, ην παθέην «Nova IPTV» πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηα ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα ηεο Nova
ρσξίο ηελ αλάγθε επηπιένλ εμνπιηζκνχ (δνξπθνξηθή θεξαία, απνθσδηθνπνηεηήο)209.
Ζ Vivodi μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ IPTV ζηα πιαίζηα παθέησλ triple play
ζηηο 7/2/2007210 ελψ ε πηινηηθή δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είρε μεθηλήζεη ηελ 1/7/2006211.
Σν παθέην απηφ πεξηιακβάλεη 17 δηεζλή ζεκαηηθά θαλάιηα θαη 5 δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο
πεξηερνκέλνπ212 ελψ επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο video on demand.
Γεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο On Telecoms θαη Vivodi δελ είλαη εηζεγκέλεο εηαηξείεο δελ
θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ ζπλδξνκεηηθή βάζε ησλ ππεξεζηψλ IPTV
πνπ παξέρνπλ.
Ζ HOL μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ IPTV ζηηο 9/3/2009213 ελψ ε πηινηηθή
δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είρε μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2008214. Σν παθέην
πεξηιακβάλεη ηα ειεπζέξα ειιεληθά θαλάιηα θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ ζπλδξνκεηηθά ζεκαηηθά
θαλάιηα ελψ επίζεο πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο video on demand.

207 Σεχρνο 05 – 2007 ηεο εβδνκαδηαίαο ειεθηξνληθήο έθδνζεο Weekly Telecom.
208http://www.ontelecoms.com/on/television/index.jsp?category=ontelephony&main_category=residential
209 http://www.ontelecoms.com/ontv/nova.jsp
210 http://www.vivodi.gr/site/content.php?artid=735
211 http://www.vivodi.gr/site/content.php?artid=499
212 http://www.cabletv.gr/channels.html
213 http://www.hol.gr/default.asp?pid=11&la=1&pre_pressID=108&pre_yr=9
214 http://www.sdtv.gr/smf/index.php?topic=9112.0
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εκεηψλεηαη φηη νη πάξνρνη απηνί, αθνινπζψληαο ηελ δηεζλή πξαθηηθή, παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο
IPTV κέζσ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ θαζψο φπσο ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ζηελ
ζπλέρεηα ε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε απνηειεί ην κφλν εθηθηφ ηερλνινγηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.
ε πξφζθαην δεκνζίεπκα ηνπ ICTPLUS215 ζηηο 10/3/2009, αλαθέξεηαη φηη ζηειέρε θαη
αλαιπηέο ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ εθηηκνχλ φηη ηελ επφκελε πεληαεηία ππεξεζίεο
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζα αμηνπνηεί έλα ζηα ηξία (33%) απφ ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά απφ
έλα ζηα δεθαηέζζεξα (7%) πνπ είλαη ζήκεξα. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε
φηη ν ΟΣΔ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά κεηά ηελ είζνδν θαη ην πξνβάδηζκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ
αληαγσληζηψλ δελ θαίλεηαη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηε δπλακηθή απηήο λα
είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αθνχ φπνηα πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο αγνξάο
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ.
Β. Ζ ΔΔΣΣ ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο αλαθέξεηαη ζηελ πξφβιεςε
ηεο ππ‟ αξηζκ. 504/098/16.12.2008 Απφθαζεο ηεο216 φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ
εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε θαιχηεξε απφ επίπεδν best effort (π.ρ. managed
VoIP πάλσ απφ DSL, IPTV πάλσ απφ DSL), ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξεψλεηαη ζε νξηζκέλα
ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά κέηξα (ππνρξέσζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ
δηθηχνπ, ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ππνρξέσζε δηαθάλεηαο).
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ΟΣΔ, έρεη ήδε εθθξάζεη ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο ηελ έληνλε δηαθσλία ηνπ επί ηεο πξφβιεςεο απηήο ζεσξψληαο φηη κηα ηέηνηα
ξχζκηζε εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο θαζψο ηα ιηαληθά απηά πξντφληα δελ αλήθνπλ ζηελ ζρεηηθή θάηαληε αγνξά. Ζ
215 Γηαδηθηπαθή πχιε γηα ηελ πιεξνθνξηθή, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ πςειή ηερλνινγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ
Διιάδα θαη ηνλ θφζκν
(http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=6874&ct=0&la=1)

216 Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο
Τπνρξεψζεηο ηεο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά ππ‟ αξ. 5, χζηαζεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ
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θαηάληε αγνξά, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ παξ. 3.3, είλαη ε (αζχκκεηξε)
επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πνπ θαη‟ ειάρηζηνλ πεξηιακβάλεη κφληκε ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν, επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ππεξεζηψλ θσλήο θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ
κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απηήο ηεο ζχλδεζεο dial up. Ζ ππεξεζία Connx TV, φπσο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ, αλήθεη ζηελ ιηαληθή αγνξά ηειεφξαζεο.
πσο έρνπκε παξνπζηάζεη, παξέρνληαη ήδε ππεξεζίεο IPTV κε εγγπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο απφ παξφρνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζηελ αγνξά ηνπ
αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. Ζ πηνζέηεζε ζπλεπψο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο γηα ηελ
επηβνιή ππνρξεψζεσλ πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία IPTV ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο
Δπξπδσληθήο

πξφζβαζεο

(Αγνξά

5

Νέαο

χζηαζεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο)

δελ

ηεθκεξηψλεηαη, ελψ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηδησθφκελε απφ ηελ ΔΔΣΣ πνξεία ησλ
παξφρσλ πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ θιίκαθα ησλ επελδχζεσλ επελδχνληαο ζε ππνδνκή,
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιηαληθέο πξνζθνξέο ηνπο απφ απηέο
ηνπ ΟΣΔ217.
Με βάζε ηελ επξσπατθή εκπεηξία αιιά θαη απφ κειέηε πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο
ππεξεζίαο IPTV ζε δηεζλέο επίπεδν218, δελ πξνθχπηνπλ πεξηπηψζεηο παξφρσλ IPTV πνπ λα
θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αγνξά 5 ηεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο θαζψο ζην ζχλνιν ηνπο επηιέγνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ IPTV κέζσ
αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ή FTTH. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο παξφρνπο ζηελ πηνζέηεζε
κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη είλαη
ζπλνπηηθά νη αθφινπζνη:
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Video on Demand ην πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ζπλδξνκεηή.
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ IPTV θαη Video on Demand απαηηείηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο
ειέγρνπ ησλ ππνδνκψλ απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν, απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη
ε ππεξεζία bitstream (αλεμάξηεηα ηχπνπ πξφζβαζεο bistream).
Σέινο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ππεξεζίαο bitstream, ην θφζηνο
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο IPTV είλαη πςειφηεξν, φηαλ παξέρεηαη κέζσ bitstream, ζε
217 "Broadband market competition report", ERG (05)23, 25 May 2005
218 OECD (2007), "IPTV: Market Developments and Regulatory Treatment", OECD Digital Economy Papers, No. 137
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ζρέζε κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ
βξφρν (ΑΠΣνΒ).
Δμαηηίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ IPTV επηιέγνπλ
λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο IPTV κε ίδηα κέζα θάλνληαο ρξήζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ
βξφρνπ ε FTTH219.
πσο πξνθχπηεη επίζεο θαη απφ ζρεηηθή έξεπλα ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηνπ
ηνπηθνχ βξφρνπ αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο αγνξάο IPTV θαζψο επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε επίπεδν
ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπξίαξρν πάξνρν θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν λέσλ παηθηψλ ζηελ
αγνξά220.
Χο εθ ηνχηνπ ν ΟΣΔ θαιεί γηα άιιε κηα θνξά ηελ ΔΔΣΣ λα απνζχξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε
πξφβιεςε απφ ηελ ππ‟ αξηζκ. 504/098/16.12.2008 Απφθαζε ηεο.
Αθνινπζνχλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV θαζψο
θαη ηελ θάιπςε ησλ άιισλ παξφρσλ:

219 OECD (2007), "IPTV: Market Developments and Regulatory Treatment", OECD Digital Economy Papers,
No. 137, «Even though French regulations allow “bit stream access” (or “wholesale access”) to the incumbent‟s
network, Free did not use it since the company has no management control over the physical line and is not
allowed to add other equipment.»
220 OECD (2007), "IPTV: Market Developments and Regulatory Treatment", OECD Digital Economy Papers, No. 137,
«Local loop unbundling, such as “full unbundling” and “line sharing”, allows ISPs to replicate local loops of incumbent
operators on a cost basis while allowing service differentiation from the service offerings of the incumbents, and thus can
stimulate new entry into the IPTV market.»
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ΟΣΔ ζεσξεί φηη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ε ΔΔΣΣ ζην θείκελν ηεο
παξνχζαο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ αδφθηκν αιιά θαη παξαπιαλεηηθφ θαζψο νη
ππεξεζίεο IPTV θαη άξα θαη ε ππεξεζία Conn-X TV εκπίπηνπλ ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο
ηειεφξαζεο. Δπηπξφζζεηα ε πηνζεηνχκελε δηαδηθαζία θαη ε ζπνπδή κε ηελ νπνία ε ΔΔΣΣ
πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο κε ηελ αλαθνίλσζε θαη κφλνλ ηεο δηάζεζεο
απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο ππεξεζίαο Conn-x TV δεκηνπξγνχλ βάζηκα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο
πξαγκαηηθέο δηαζέζεηο ηεο ΔΔΣΣ πνπ θαίλεηαη λα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
απζαίξεηεο θαη θαηαρξεζηηθήο επηβνιήο πξφζζεησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ
ζηηο αγνξέο 4 ή/ θαη 5. Ο ΟΣΔ θαιεί ηελ ΔΔΣΣ λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή πξφζζεησλ
ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ σο απνηέιεζκα ηελ ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο
«αλάιπζεο», ε νπνία ζηεξείηαη παληειψο λνκηκνπνηεηηθήο βάζεο θαη ζεκεηψλεη φηη ε φπνηα
απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ πνπ ηπρφλ επηβάιιεη πξφζζεηεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο 4
ή/ θαη 5 ιεθζεί ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη θαηά παξάβαζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο ηεο ΔΔΣΣ, κε λφκηκε θαη απζαίξεηε.
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4.2.4.4

VODAFONE

Δηζαγσγή
Σν παξφλ θείκελν παξαζέηεη ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone–Πάλαθνλ ΑΔΔΣΣ (εθεμήο
Vodafone) ζηελ Δζληθή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ζπκπιεξσκαηηθή ζηηο Γεκφζηεο Γηαβνπιεχζεηο ηεο
ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ησλ
αγνξψλ Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (αγνξά ππ‟ αξ. 4,
χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) θαη Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (αγνξά ππ‟ αξ. 5,
χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο)
Γεληθά ρφιηα
χκθσλα κε ηελ ζχζηαζε θαη ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ΗΑ,
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ ΔΡΑ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο
αγνξάο θαη ε δηαδηθαζία απηή λα είλαη δπλακηθή.

Δξψηεζε
Δθφζνλ θξηζεί φηη ην πξντφλ connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ Αγνξά
Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά 5), φζν θαη κε ηελ Αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο
(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε (Αγνξά 4), Θεσξείηε φηη επεξεάδεη
νπζηαζηηθά ηνλ νξηζκφ ή/ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ 5 ή/ θαη 4; Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ εηζαγσγή
επηπξφζζεησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κία ή/ θαη ζηηο δχν
σο άλσ αγνξέο, θαη εάλ λαη, πνηψλ; ε θάζε πεξίπησζε, αηηηνινγείζηε πιήξσο ην ζθεπηηθφ ζαο.
Αγνξά 5:
Θεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ν ΟΣΔ δελ ζα θάλεη ζηαπξσηή επηδφηεζε (cross
subsidies) κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηειεθσλίαο θαη DSL, φπνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ πάξνρνο κε ΗΑ
θαη ηεο ππεξεζίαο IPTV ( πξντφλ connx-TV).
Αγνξά 4:
H Vodafone ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνκέηξεζεο γξακκήο κε βάζε ην
ηειεθσληθφ λνχκεξν θαη δηαζεζηκφηεηα κέζσ ηνπ WCRM, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε ίδηα
πιεξνθνξία πνπ έρνπλ ηα ηερληθά ηκήκαηα ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ην αλακελφκελν
bandwidth ηεο γξακκήο ηνπ πειάηε.
Ζ ελ ιφγσ δπλαηφηεηα είλαη άθξσο αλαγθαία γηα ηελ παξάδνζε (provisioning) ππεξεζίαο IPTV,
θαζψο απηή δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο «εγγπεκέλν ειάρηζην» εχξνο δψλεο. Σν «εγγπεκέλν
ειάρηζην» απηφ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, ε χπαξμή ηνπ παξακέλεη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο απηνχ
ηνπ ηχπνπ (δει. δηαλνκή νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ).
ηελ ίδηα ινγηθή, ε δπλαηφηεηα πξνκέηξεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γξακκήο (αιιά θαη ε
θεξεγγπφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνκέηξεζεο) παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ
ησλ γξακκψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δνζεί ππεξεζία IPTV κε ζήκαηα πςειήο επθξίλεηαο (High
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Definition) θαη απηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ ζήκαηα θαλνληθήο επθξίλεηαο (Standard
Definition) κφλν - θαζψο θαη απηή ε δηάθξηζε βαζίδεηαη ζην εχξνο δψλεο.
ην βαζκφ πνπ ν ΟΣΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνκέηξεζεο ή γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο γξακκήο,
κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο έρεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ
πνπ ζα ελδηαθέξνληαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο IPTV κέζσ ΑΡΤ.
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4.2.4.5

WIND

Δξψηεκα: Δθφζνλ θξηζεί φηη ην πξντφλ connx-TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη
ηφζν κε ηελ Αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (Αγνξά 5), φζν θαη κε ηελ Αγνξά
Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ ζε ηαζεξή Θέζε
(Αγνξά 4), ζεσξείηε φηη επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηνλ νξηζκφ ή/ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ 5 ή/
θαη 4; Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ εηζαγσγή επηπξφζζεησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κία ή/ θαη ζηηο δχν σο άλσ αγνξέο, θαη εάλ λαη, πνηψλ; ε θάζε
πεξίπησζε, αηηηνινγείζηε πιήξσο ην ζθεπηηθφ ζαο.

Θεσξνχκε φηη ην πξντφλ Conn-X TV εκπίπηεη ζε ιηαληθή αγνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο
4 & 5. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε επηβνιή πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ.
Με ην πξντφλ conn-x TV, ν ΟΣΔ παξέρεη ππεξεζία ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ε νπνία ΓΔΝ
είλαη Best Effort θαζψο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο (π.ρ. IPTV)
είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη, δηαθνξεηηθά δελ πθίζηαηαη ππεξεζία. Γηα
παξάδεηγκα, γηα ηελ κεηάδνζε εηθφλαο κε θσδηθνπνίεζε ηχπνπ MPEG 2, ρξεηάδεηαη ειάρηζηε
ηαρχηεηα επξπδσληθήο πξφζβαζεο (bandwidth) 5 κε 6 Mbps.
Απηφ ππνδειψλεη φηη ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζε ρνλδξηθή αγνξά (Αγνξά Υνλδξηθήο
Πξφζβαζεο – Αγνξά 5) ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο παξφκνησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ
πνπ ζα παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή βάζε ηνπ QoS (ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο
κεηάδνζεο) πνπ ρξεηάδεηαη ε θάζε ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κίαο θαη κφλν επηινγήο best
effort). Έηζη ζα πξέπεη λα δίλεη SLA γηα ππεξεζίεο real-time, φπσο είλαη ε κεηάδνζε
δσληαλνχ πξνγξάκκαηνο ηειεφξαζεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ. Να επηζεκάλνπκε φηη απηνχ ηνπ
είδνπο νη ππνρξεψζεηο αλαθέξνληαη θαη έκκεζα ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ
504/098/16.12.2008.
Γηα ηελ Αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Υνλδξηθήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο o OTE ζα πξέπεη λα
παξέρεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο (κέγηζηε
επηηεχμηκε ηαρχηεηα) ηνπ αδεζκνπνίεηνπ βξφρνπ.
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