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1 Ειζαγυγή 

ηηο 14.04.2010, ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε  ηνλ 

Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ζηηο 

αγνξέο: 

 Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 2 (Νέαο) χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] 

 Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 3 

(Νέαο) χζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] 

 Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν. 

Η ΔΔΣΣ  πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα απαληήζνπλ 

ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε  απφ 14.4.2010 έσο  21.05.2010. 

Η 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 επ‟ απηψλ. ηελ Δλφηεηα 3 ηεο 

παξνχζαο αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη ηπρφλ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/ ελεκεξψζεηο πνπ ε 

ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην θείκελν ηεο 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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2 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

2.1 Οπιζμόρ Αγοπάρ 

2.1.1 Διεύπςνζη  ηηρ αγοπάρ εκκίνηζηρ κλήζευν 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ζεκεηψλεη φηη «…επί ηεο παξνύζεο νη εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο κεηαμύ Παξόρσλ θαη ΟΤΔ (αιιά θαη κεηαμύ Δλαιιαθηηθώλ Παξόρσλ)  γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ππεξεζηώλ Μεξηδόκελεο Φξέσζεο (Με γεσγξαθηθνί αξηζκνί ηεο ζεηξάο 801) 

βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν κεξηζκνύ ηεο ρξέσζεο ζην νπνίν ν θαινύκελνο λαη κελ δελ 

πιεξώλεη γηα ηε ζπιινγή ηεο θιήζεο αιιά κε δεδνκέλν ην πιαθόλ αζηηθήο ρξέσζεο ην έζνδν 

ηεο θιήζεο κεξίδεηαη κεηαμύ θαινύκελνπ δηθηύνπ θαη δηθηύνπ εθθίλεζεο. Τν ίδην κνληέιν 

εθαξκόδεηαη θαη ζε θιήζεηο πξνο ΣΚ κε πιαθόλ αζηηθήο ρξέσζεο, ζε θιήζεηο πξνο 

πξνζσπηθνύο αξηζκνύο θαζώο θαη ζε θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ηεο ζεηξάο 

806,812 & 825 γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πιαθόλ ρξέσζεο.» Βάζεη ηνπ αλσηέξσ, πξνηείλεη ζηνλ 

νξηζκφ ηεο  ελ ιφγσ αγνξάο λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη φιεο νη θιήζεηο πνπ εθθηλνχλ απφ 

ζηαζεξφ δίθηπν πξνο Παξφρνπο απεπζείαο ζχλδεζεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε ππεξεζίεο κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ κε πιαθφλ ιηαληθήο ρξέσζεο. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ ζπκθσλεί φηη νη θιήζεηο ζε ζεηξέο αξηζκψλ ζηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Αξηζκψλ, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ψζηε ε αλψηαηε ρξέσζε ζηελ 

ιηαληθή λα κελ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ρξέσζε αζηηθψλ θιήζεσλ αθνινπζνχλ φζνλ αθνξά 

ηελ ρξέσζε ην κνληέιν ησλ θιήζεσλ κεξηδφκελεο ρξέσζεο, φπνπ ην θφζηνο ηεο θιήζεο 

επηκεξίδεηαη κεηαμχ θαινχληνο θαη θαινχκελνπ. εκεηψλεη επίζεο φηη ζηηο θιήζεηο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Αξηζκψλ σο θιήζεηο αηεινχο ρξέσζεο, ην 

θφζηνο ηεο θιήζεο επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά  ηνλ θαινχκελν. πλεπψο, νη θιήζεηο πξνο 

απηνχο ηνπο αξηζκνχο εκπίπηνπλ ζηελ αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ. 

Αληίζεηα νη θιήζεηο ζε αξηζκνχο ησλ ζεηξψλ 806, 812 θαη 825 αθνξνχλ ζε θιήζεηο ζε 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζπλεπψο δελ εκπίπηνπλ ζηελ αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ. 
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2.1.2 Εξέηαζη αγοπάρ κλήζευν ζε Παπόσοςρ ςπηπεζιών  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔΣΣ πξέπεη «…λα εμεηάζεη ζε βάζνο αλ 

ε αγνξά θιήζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε Παξόρνπο ππεξεζηώλ ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα κεξίδηα ησλ Παξόρσλ ζηελ ελ ιόγσ αγνξά. Δηδηθόηεξα, ε Δπηηξνπή 

νθείιεη λα εμεηάζεη ηηο επηκέξνπο αγνξέο ηεξκαηηζκνύ ζε κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλνπ όηη ε Δπηηξνπή ήδε ιακβάλεη κέζσ ησλ εμακεληαίσλ 

αλαθνξώλ ηα ζηνηρεία θίλεζεο ηεο αγνξάο.». 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ ζε ζηαζεξά 

δίθηπα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε παξφρνπο 

ππεξεζηψλ δελ αλήθεη ζην πεδίν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζε ζηαζεξφ δίθηπν (ππν-ελφηεηα 3.4.2.2 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

θνηλνπνίεζεο).   

Η πεξαηηέξσ εμέηαζε αγνξψλ θιήζεσλ πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ψζηε 

λα δηεπθξηληζηεί εάλ ν νξηζκφο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ αγνξψλ δηθαηνινγείηαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ αγνξά θιήζεσλ πξνο παξφρνπο ππεξεζηψλ νη θξαγκνί εηζφδνπ είλαη 

ρακεινί, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νπνηαδήπνηε επηπιένλ εμέηαζε ζα ζηεξείην λνήκαηνο.  

πλεπψο ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζην 

θείκελν ηεο θνηλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ζηαζεξά 

δίθηπα. 

 

2.1.3 Μη ζςμπεπίλητη ηηρ ιδιοπαποσήρ ζηην αγοπά σονδπικήρ διαβίβαζηρ 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE)  δηαθσλεί κε ηελ αλάιπζε ηεο EETT ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ην γεγνλφο φηη δελ πεξηιακβάλεη ηελ ηδηνπαξνρή. Θεσξεί δε φηη «Ταπηίδνληαο ηελ αγνξά κε 

ην κεξίδην ηνπ ΟΤΔ, είλαη κνλόδξνκνο ην ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε 

λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ πθίζηαηαη επαξθήο αληαγσληζκόο θαη ε αγνξά ζα πξέπεη λα 

ζπλερίδεη λα ξπζκίδεηαη.». 
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Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο ηδηνπαξνρήο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο. 

Ο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπο είλαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ θίλεζεο. Καζψο ν φγθνο θίλεζεο απμάλεηαη ην 

θφζηνο γηα ηελ παξνρή κηαο κνλάδαο κεηψλεηαη δεδνκέλνπ φηη ν πάξνρνο δχλαηαη λα κνηξάζεη 

ηα θφζηε αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη λα δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν έλα πιενλέθηεκα 

θφζηνπο έλαληη ελφο κηθξφηεξνπ παξφρνπ, σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

θαζψο απμάλεη ε παξαγσγή. Αληίζεηα ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη είλαη πηζαλφ, κηα αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζηηο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο, ζα νδεγνχζε ηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο ζηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο δηθηχσλ θνξκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο δηαβίβαζεο πνπ ιακβάλνπλ κε απεπζείαο δηαζπλδέζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε βησζηκφηεηα ηνπ λα παξέρεη θάπνηνο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο 

ζε ηξίηνπο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ην  θφζηνο θαη ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη απφ ηελ 

αλάπηπμε επηπιένλ ρσξεηηθφηεηαο δηθηχνπ θαη γξακκψλ δηαζχλδεζεο θαη ην θφζηνο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη 

αθφκε θαη νη κεγαιχηεξνη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαη νη πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ 

έρνπλ ζήκεξα απεπζείαο δηαζχλδεζε κε φινπο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ελψ νη 

κηθξφηεξνη πάξνρνη έρνπλ πινπνηήζεη έλα ζεκαληηθά κηθξφηεξν αξηζκφ απεπζείαο 

δηαζπλδέζεσλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνληαη ζε ππεξεζίεο δηαβίβαζεο, ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ 

απφ ηνλ ΟΣΔ.  Η ΔΔΣΣ είλαη ηεο άπνςεο φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαη νη πάξνρνη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηχμεη δίθηπα θνξκνχ θαηά θχξην ιφγν γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο εμππεξέηεζεο θίλεζεο θαη γεληθά δελ αλαδεηνχλ λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο δηαβίβαζεο ζε ηξίηνπο.     

πλεπψο εάλ έλαο ελαιιαθηηθφο ή πάξνρνο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα επηζπκεί 

λα παξέρεη ππεξεζίεο δηαβίβαζεο πξέπεη λα αλαιάβεη πξφζζεην θφζηνο (θφζηνο δηθηχνπ,  

θφζηνο αλάπηπμεο γξακκψλ δηαζχλδεζεο θαη θφζηνο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηψλ 

ρνλδξηθήο). Δλψ νη πεξηνξηζκνί ζε ρσξεηηθφηεηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε λέεο 
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επελδχζεηο, έλαο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ρσξεηηθφηεηαο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε αγνξά δηαβίβαζεο είλαη κία θζίλνπζα αγνξά. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο  

ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη είλαη πηζαλφ, κηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζηηο ππεξεζίεο 

δηαβίβαζεο, ζα νδεγνχζε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο 

ζε ηξίηνπο.  

Με δεδνκέλν φηη νη Πάξνρνη Κηλεηψλ Γηθηχσλ θαη νη άιινη πάξνρνη ζηαζεξήο είλαη 

απίζαλν λα κεηαζηξαθνχλ αξθεηά γξήγνξα θαη κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο απφ ηελ ηδην-

παξνρή κεηαγσγήο/δξνκνιφγεζεο θιήζεσλ κέζσ ησλ δηθηχσλ θνξκνχ ηνπο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο γηα ηε κεηαγσγή/δξνκνιφγεζε θιήζεσλ πξνο άιινπο παξφρνπο σο 

αληίδξαζε ζε κηθξέο απμήζεηο ηηκψλ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ηδηνπαξνρή δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αγνξά. 

 

2.1.4 Κόζηη για παποσή ςπηπεζιών ηεπμαηιζμού ζηα δίκηςα ηυν εναλλακηικών 

παπόσυν 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη ν ηζρπξηζκφο ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ελαιιαθηηθνί 

πάξνρνη έρνπλ πςειφηεξα θφζηε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ 

δελ ηεθκεξηψλεηαη. Θεσξεί επίζεο φηη «…νη ελαιιαθηηθνί ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ 

θαηάιιεια θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκό θνζηνζηξεθώλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ.», ελψ σο ελδηάκεζν ζηάδην «…νη ηηκέο 

ηεξκαηηζκνύ ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθώλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κε ηελ ηηκή ηνπηθνύ 

ηεξκαηηζκνύ (local) ζην δίθηπν ηνπ ΟΤΔ». Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ ζηε 

χζηαζε ηεο ΔΔ 2009/396/ΔΚ. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηνηρεία θφζηνπο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

Αληηζέησο ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηα 

θφζηε ηνπ ΟΣΔ δηαζθαιίδνληαο έηζη φηη ν ηεξκαηηζκφο παξέρεηαη ζε ηηκέο απνηειεζκαηηθνχ 

θφζηνπο. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε: 
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α) ηηο δηαθνξέο ζηηο ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή θαη ηεξαξρία ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, θαη  

β) ηελ αζπκκεηξία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ΟΣΔ παξαδίδεη θίλεζε πνπ 

εθθηλεί ζην δίθηπφ ηνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζε δίθηπν ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ 

(ηεξκαηηζκφο ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ηνπ ελ ιφγσ παξφρνπ) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε (θίλεζε πνπ εθθηλεί ζε πάξνρν γηα λα ηεξκαηηζηεί ζηνλ ΟΣΔ). Όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ελψ ε θίλεζε πνπ εθθηλεί ζηνπο παξφρνπο παξαδίδεηαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ πεξίπνπ 60%) ζε επίπεδν ηνπηθνχ 

θφκβνπ ηνπ ΟΣΔ, ζηελ άιιε θαηεχζπλζε, ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θφκβσλ 

ησλ παξφρσλ ηελ θίλεζε γηα ηεξκαηηζκφ.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δελ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην απιφ ηέινο ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χζηαζεο 2009/396/ΔΚ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ κνληέιν 

bottom-up γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξήο, ην νπνίν ζα αληαλαθιά ην θφζηνο πνπ 

επηβαξχλεη έλαλ απνδνηηθφ πάξνρν.  

 

2.1.5 Μη επικαιποποιημένα ζηοισεία αγοπάρ 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) επηζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία θίλεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ είλαη θαηά βάζε ηνπ 2008 θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην θφζηνο ηνπο, θαζψο θαη ν θξαηηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε πνξεία αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ. 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη πξνέβε ζε εμέηαζε ηφζν ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο 

φζν θαη ησλ πηζαλψλ εμειίμεσλ πνπ δχλαληαη λα ππάξμνπλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο παξνχζαο εμέηαζεο. Ιδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρνλδξηθήο εθθίλεζεο 

θιήζεσλ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηηο πηζαλέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

δίθηπα ηνπηθήο πξφζβαζεο, ΑΠΣνΒ θαη κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Η ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη 

πθίζηαληαη ή πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηεο παξφληνο θχθινπ 
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αλάιπζεο αγνξψλ θάπνηεο ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο ή άιιεο αιιαγέο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, ηηο 

νπνίεο δελ εμέηαζε. ε απηά ηα πιαίζηα, αμίδεη λα επηζεκαλζεί επίζεο, φηη ν ελ ιφγσ 

ζπκκεηέρσλ δελ αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα πνηα είλαη ηα ζεκεία ηεο αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ πνπ 

ζεσξεί πξνβιεκαηηθά. Αληίζεηα ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ πεξηνξίζηεθε ζην γεληθφ θαη αφξηζην 

ζρφιην φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην θφζηνο ηνπο, θαζψο θαη ν 

θξαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε πνξεία αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη ζηελ απάληεζή ηνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο πνπ απηφο 

πηζηεχεη φηη ζα επέιζνπλ ζηελ αγνξά.  

Η ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη παξάιιεια φηη ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο αγνξάο «Υνλδξηθήο 

Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε 

κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο» εμέηαζε αλαιπηηθά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε 

επίπεδν δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη ηνλ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ. ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε αγνξά 

εηζήγαγε ππνρξέσζε ζηνλ ΟΣΔ (σο νξγαληζκφ κε ΙΑ) ππνβνιήο ζηελ ΔΔΣΣ εηδηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην αζηηθφ δίθηπν πξφζβαζεο ζε εμακεληαία βάζε, κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

ΔΔΣΣ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ηφζν ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο.  

Σέινο ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηα πην πξφζθαηα 

δηαζέζηκα ηα νπνία έρνπλ απνζηαιεί απφ ηνπο παξφρνπο ζηελ ΔΔΣΣ.   

 

2.1.6 Διαθοποποίηζη ζςνθηκών ανηαγυνιζμού ζε ζςγκεκπιμένερ γευγπαθικέρ 

πεπιοσέρ. 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη θαη ζηηο ηξεηο ρνλδξηθέο αγνξέο «…ππάξρεη 

ζνβαξή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πνπ νη πάξνρνη 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζε επελδύζεηο θαη παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ ΑΠΤΒ θαη ησλ πεξηνρώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη κέζσ ΔΦ/ΠΦ θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γεσγξαθηθόο δηαρσξηζκόο ηεο 

αγνξάο, π.ρ. Αηηηθή, Μεγάια Αζηηθά Κέληξα θαη Υπόινηπε Διιάδα.». Ο ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ 

ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ δηαζέηεη θαη φθεηιε λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξα θαη πην αλαιπηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ «…α) ηελ ππάξρνπζα ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή όισλ ησλ 

παξόρσλ ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, β) ηελ ύπαξμε θαη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

ελαιιαθηηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ, γ) ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζηελ 
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επηρεηξεζηαθή ζπγθέληξσζε, δ) ην πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο ζρεηηθήο ιηαληθήο αγνξάο 

(νηθηαθνί, εηαηξηθνί πειάηεο, θιπ.) θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο…».  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η ΔΔΣΣ αλέιπζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηή δχλαηαη λα εμειηρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 24κελεο πεξηφδνπ εμέηαζή ηεο. Η ΔΔΣΣ θαηά ηελ 

αλσηέξσ αλάιπζε έιαβε ππφςε ηεο φιεο ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη είλαη ηεο άπνςεο φηη, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, είλαη 

απίζαλν λα ππάξμεη επαξθήο επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ζεκάλεη θαη ζεκαληηθή αιιαγή 

ζην αληαγσληζηηθφ πεδίν, ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηηηθήο.  

Δλφςεη ησλ ζρεηηθά νκνηνγελψλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο επηθξαηνχλ ε 

ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πξέπεη λα νξηζζνχλ ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο κε εχξνο κηθξφηεξν 

ηνπ εζληθνχ. Ιδίσο φζνλ αθνξά ηελ αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ, παξφιν πνπ ε ΔΔΣΣ 

αλαγλσξίδεη φηη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ δελ είλαη πιήξσο νκνηνγελείο ζηελ επηθξάηεηα, 

σζηφζν ζεσξεί φηη νη δηαθνξέο ζηνλ αληαγσληζκφ δελ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηνλ νξηζκφ πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ. 

 

2.2 Ανάλςζη Αγοπάρ 

2.2.1 Διαθυνία με ηην εθαπμογή ηος ηεζη ηυν ηπιών κπιηηπίυν ζηην αγοπά 

διαβίβαζηρ 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) δηαθσλεί κε ην ηξφπν πνπ ε ΔΔΣΣ εθάξκνζε ην ηεζη ησλ 

ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αγνξά δηαβίβαζεο, ζεσξψληαο φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη ζηεξίδεηαη 

ζε πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ ηεθκεξηψλνληαη 

επαξθψο. Αλαθέξεη δε φηη «…πνιινί ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο αιιά θαη νη θηλεηνί 

έρνπλ αλαπηύμεη εθηεηακέλα δίθηπα θνξκνύ ζε εζληθό επίπεδν, ππάξρεη κεγάιν πνζνζηό 

ηδηνπαξνρήο δηαβηβαζηηθήο θίλεζεο, θη επηπιένλ έρνπλ πξνβεί ζε κεγάιν αξηζκό απεπζείαο 

δηαζπλδέζεσλ κε άιια δίθηπα, νπόηε νη θξαγκνί εηζόδνπ είλαη πξαθηηθά ακειεηένη (1ν 

θξηηήξην). Καη θαζώο ηα κεγέζε ησλ ελαιιαθηηθώλ απμάλνληαη δηαξθώο, ε δπλακηθή ηεο 

αγνξάο ζπληείλεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο (2ν 
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θξηηήξην).» Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε αγνξά  πξέπεη λα 

εμαηξεζεί απφ ηε ξχζκηζε.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε αλσηέξσ ζεκείν ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηηο ζέζεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο νξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο ηδηνπαξνρήο ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο θαη ζπλεπψο δελ 

ππάξρεη θαλέλα δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. 

 

2.2.2 Διεύπςνζη ηηρ αγοπάρ ηεπμαηιζμού με ζςμπεπίλητη ηυν ιδεαηών ζηαθεπών 

δικηύυν  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ππνζηεξίδεη φηη «…είλαη αλαγθαία ε επέθηαζε ηεο 

ξύζκηζεο ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηδεαηά ζηαζεξά δίθηπα (VNO)», δεδνκέλνπ φηη 

«…θάζε VNO είλαη θαη απηόο κνλνπώιην ζην ηδεαηό δίθηπό ηνπ δεδνκέλνπ όηη γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκό ησλ θιήζεσλ πξνο ηνπο ελ ιόγσ γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο δελ ππάξρεη ηερληθά 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο.». ε αληίζεηε πεξίπησζε «…Η εμαίξεζε ησλ VNO ελέρεη ησλ θίλδπλν 

λα αληηκεησπίζεη ε αγνξά θαηλόκελα όπνπ ην ηέινο ηεξκαηηζκνύ ελόο VNO πξνο γεσγξαθηθνύο 

αξηζκνύο λα δηαθνξνπνηείηαη από ην ξπζκηδόκελν ηέινο ηεξκαηηζκνύ ηνπ δηθηύνπ πνπ ηνλ 

θηινμελεί!». 

Θέζε ΔΔΣΣ:  

Η (Νέα) «ύζηαζε» πξνβιέπεη φηη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο πθίζηαληαη δχν δηαθξηηέο 

ζρεηηθέο αγνξέο σο αγνξέο πνπ ππφθεηληαη ζε ex ante ξχζκηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππ’ 

αξηζκόλ 2 εθθίλεζε θιήζεσλ απφ ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε», ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ππ’ αξηζκόλ 8 ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο 

Φεβξνπαξίνπ 2003 θαη ε ππ΄αξηζκόλ 3 «ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα 

ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ππ’ αξηζκόλ 

9 ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2003. χκθσλα κε ηε χζηαζε 

(Παξάξηεκα), ε ππ΄αξηζκφλ 2 αγνξά ρνλδξηθήο «εθθίλεζε θιήζεσλ», «…πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαθνξά ηνπηθώλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξόπν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα όξηα γηα ηελ 

αγνξά ηεξκαηηζκνύ θαη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ 
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παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε». Αθνινχζσο, ε ππ΄αξηζκφλ 3 αγνξά ρνλδξηθήο «ηεξκαηηζκφο 

θιήζεσλ», «…πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπηθώλ θιήζεσλ θαη νξηνζεηείηαη θαηά ηξόπν πνπ 

ζπκβαδίδεη  κε ηα όξηα γηα ηελ αγνξά εθθίλεζεο θιήζεσλ θαη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο θιήζεσλ 

ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε».  

Η ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα 

ζηαζεξά δίθηπα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ ζχζηαζε, ε νπνία  πεξηνξίδεηαη 

ζηελ ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε θαη φρη ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ εηθνληθψλ παξφρσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

εηθνληθψλ παξφρσλ, απηφο πνπ ειέγρεη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε είλαη ν πάξνρνο δηθηχνπ ν νπνίνο 

παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ ηειηθφ ζπλδξνκεηή, ζπλεπψο ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ αθφκε θαη ζε 

ζπλδξνκεηέο εηθνληθψλ παξφρσλ πεξηνξίδεηαη έκκεζα ζην ηέινο ηεξκαηηζκνχ ησλ ζηαζεξψλ 

δηθηχσλ πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ. Οη ζπκθσλίεο  δηαζχλδεζεο ζπλάπηνληαη κεηαμχ παξφρσλ 

δηθηχνπ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζην δίθηπφ ηνπο 

αλάινγα κε ην εάλ εμππεξεηνχλ δηθνχο ηνπο ζπλδξνκεηέο ή ζπλδξνκεηέο εηθνληθψλ 

παξφρσλ.  

 

2.3 Κανονιζηικέρ Τποσπεώζειρ 

2.3.1 Διαηήπηζη ηυν ςποσπεώζευν παποσήρ ππόζβαζηρ ζηον ΟΣΕ  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη «…κε βάζε ην ζεκεξηλό επίπεδν 

αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνύ, λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ ΟΤΔ κε ηνπο παξόρνπο 

ζηε βάζε εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ, ζύκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ.» ην ίδην πιαίζην 

ζεσξεί φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα κελ αλαθαιεί ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο πνπ ήδε 

παξέρεη «…δελ είλαη αλαινγηθή θαζώο πεξηνξίδεη ηελ επειημία λα αλαπηύμεη ηελ πξόζβαζε θαη 

ην δίθηπν θνξκνύ ώζηε αθελόο κελ λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ ηνπ, αθεηέξνπ δε 

λα αλαπηπρζνύλ ηερλνινγηθά ηα δίθηπα λέαο γεληάο.». Θεσξεί ηέινο φηη ν ΟΣΔ «…ζα πξέπεη 

λα δηαηεξεί ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ πξόζβαζε κε άιινπο παξόρνπο όηαλ 

επαλαζρεδηάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηύνπ ηνπ θαη αλαδηαηάζζεη ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηύνπ 

ηνπ.». 

Θέζε ΔΔΣΣ:  
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ε αληίζεζε κε φζα αλαθέξεη ν ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην επίπεδν ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηελ πξφηαζή ηεο γηα επηβνιή 

ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.   

Δπηπξφζζεηα ε ΔΔΣΣ ζεσξεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα κελ απνζχξεη ηηο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο πνπ ήδε παξέρεη, εχινγε θαη αλαινγηθή θαη είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 12 (1)(γ) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε (φπνπ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή 

ηεο ελ ιφγσ θαλνληζηηθήο ππνρξέσζεο). 

 

2.3.2 Διαζύνδεζη ΟΣΕ – Παπόσυν με διαθοπεηική ηεσνολογία  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ππνζηεξίδεη φηη «…ε ΔΔΤΤ ζε ζπλεξγαζία  κε ηνλ ΟΤΔ θαη 

ηνπο Παξόρνπο νθείιεη λα εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο ησλ δηθηύσλ Παξόρσλ κε ην 

δίθηπν ηνπ ΟΤΔ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία από ηελ πθηζηάκελε ηερλνινγία TDM.» 

Θέζε ΔΔΣΣ: 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο, ε  ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα δηαηεξεζνχλ νη αθφινπζεο 

ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ ΟΣΔ φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο:  

«Υπνρξέσζε δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Γηαζύλδεζεο κε ειάρηζην πεξηερόκελν 

απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο. Δηδηθόηεξα ν ΟΤΔ ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεύεη ΥΠΓ ην νπνίν είλαη επαξθώο αλαιπηηθό ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εύινγεο 

αλάγθεο ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ (ζύκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε). 

Τν ΥΠΓ ηνπ ΟΤΔ ζα εμαθνινπζήζεη λα αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνύ θαη 

δηαβίβαζεο θαη πξέπεη λα ελεκεξσζεί/ δηεπξπλζεί ώζηε λα πεξηιακβάλεη ηα λέα ζηνηρεία 

δηαζύλδεζεο πνπ απαηηνύληαη ιόγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ κεηάδνζεο (ηδίσο VOIP).» 

πλεπψο εάλ ππάξμεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα 

δηεπξχλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη λέα ζηνηρεία δηαζχλδεζεο.  

 

2.3.3 Τποσπεώζειρ διαθάνειαρ, αμεπολητίαρ και λογιζηικού διασυπιζμού ζηοςρ 

εναλλακηικούρ παπόσοςρ  
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Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ππνζηεξίδεη φηη «…ε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζε όινπο ηνπο παξόρνπο, ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ εύινγεο κε-δηαθξηηηθέο ρξεώζεηο 

ησλ ππεξεζηώλ δηαζύλδεζεο ζε αλαινγηθή βάζε.». ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί 

ζηνπο παξφρνπο ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ππνδείγκαηνο δηαζχλδεζεο. Παξάιιεια, ν ελ ιφγσ 

ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ εζφδσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ, ε 

επηβνιή ππνρξέσζεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, κε ηε ζπλεπαγφκελε αλάγθε ηήξεζεο 

θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ / θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη απφιπηα δίθαηε θαη ζα 

ιεηηνπξγήζεη ηειηθά πξνο ζε φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Σέινο ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα επηβιεζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο θαη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα 

ιφγνπο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ, αιιά θαη πξνο φθεινο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά.  

Θέζε ΔΔΣΣ: 

Η EETT έρεη ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ φηη ε 

επηβνιή ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο κίαο πεξηνξηζκέλεο κνξθήο ππνρξέσζεο κε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο (δειαδή λα κελ απαηηείηαη απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν λα 

ρξεψλεη ηέινο ηεξκαηηζκνχ ζε άιινπο παξφρνπο ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ ην ηέινο 

ηεξκαηηζκνχ πνπ ν ελ ιφγσ ελαιιαθηηθφο έκκεζα ρξεψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ ίδηα 

ππεξεζία) είλαη κέηξν πην αλαινγηθφ θαη εχινγν γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.  

ην κέηξν πνπ ε ΔΔΣΣ εθαξκφδεη έλα κνληέιν LRΑIC γηα ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ, είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο νπνηαδήπνηε κνξθή εζσηεξηθήο 

ηηκνιφγεζεο θάησ απφ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ πνπ ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ρξεψλεη ηξίηνπο 

παξφρνπο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

αληαγσληζκνχ ππφ ηελ απνπζία θάπνηνπ βαζκνχ ηζρχνο ζηελ αγνξά ιηαληθήο. Γεδνκέλεο ηεο 

εκαληηθήο Ιζρχνο ηνπ ζηαζεξνχ θαηεζηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο 

ιηαληθήο (αγνξέο δεκνζίσλ ηνπηθψλ θαη/ή εζληθψλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ  πνπ παξέρνληαη 

ζε ζηαζεξή ζέζε) ζηελ Διιάδα θαη ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δηαζέηεη ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, είλαη απηνλφεην φηη πξαθηηθέο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ αθφκε θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ απφ ηελ 

αγνξά. Αληηζέησο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαληαζηνχκε πψο απηφ ην είδνο επέθηαζεο 

(leveraging) ζα κπνξνχζε λα παξάγεη απνηειέζκαηα κε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγία 
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ηνπ αληαγσληζκνχ, αλ αζθείηαη απφ έλαλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν. Τπφ ην πξίζκα ησλ κηθξψλ 

κεξηδίσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο, νη επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ 

απφ εθπηψζεηο ζηα ηηκνιφγηα θιήζεσλ εληφο δηθηχνπ (on-net) ζα ήηαλ πνιχ κηθξέο θαη ζα 

ήηαλ απίζαλν λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ή λα 

νδεγήζνπλ ζε απνηπρία ηεο αγνξάο. ε αληίζεζε κε ηνλ ηνκέα θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπνπ 

φινη νη πάξνρνη έρνπλ επηηχρεη έλα ζεκαληηθφ χςνο εξγαζηψλ, ν ηνκέαο ηεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πνιχ κηθξψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε θχζε θαη ην εχξνο ησλ αλεζπρηψλ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ζπγαηξηθψλ ή ησλ ιηαληθψλ άθξσλ 

ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ θάπνηνο ήζειε λα επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο ππεξεζηψλ 

ηεξκαηηζκνχ πνπ παξέρεη έλαο ελαιιαθηηθφο ζηνλ εαπηφ ηνπ, απηφ αλαπφθεπθηα ζα 

απαηηνχζε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε κέζσ ηεο επηβνιήο θάπνηαο κνξθήο ξπζκηζηηθήο 

ππνρξέσζεο γηα εθαξκνγή (α) θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη (β) ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ην θφζηνο είλαη θαηαλεκεκέλν ζσζηά ζηηο ππεξεζίεο 

ηεξκαηηζκνχ πνπ παξέρεη ν ελαιιαθηηθφο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ ζπκβαίλνπλ πξαθηηθέο 

ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο. Η EETT ζεσξεί φηη ε επηβνιή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ξπζκηζηηθήο 

ππνρξέσζεο γηα εθαξκνγή θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, σο 

κέηξν ππνζηήξημεο ηεο ππνρξέσζεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζα ήηαλ ππεξβνιηθά 

επαρζήο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο, δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ησλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλσλ επηδξάζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ζρεηηθά γξήγνξεο ζχγθιηζεο φισλ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πξνο 

ην θφζηνο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

δηθαηνινγεζεί ε αλαινγηθφηεηα ηνπ κέηξνπ απηνχ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο (ζα απαηηνχζε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ πφξσλ ρσξίο λα 

δηθαηνινγείηαη απφ θάπνηα ζεκαληηθή απνηπρία ηεο αγνξάο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί).   

Ωο εθ ηνχηνπ ε ΔΔΣΣ δελ επηβάιεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηελ ππνρξέσζε κε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο κεηαμχ θιήζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ελφο παξφρνπ κε 

βάζε ην αλ νη ελ ιφγσ θιήζεηο εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν ηνπ ελ ιφγσ παξφρνπ ή απφ ην δίθηπν 

άιισλ παξφρσλ, νχηε ππνρξέσζε θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηελ 
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παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κε ηελ ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο πνπ έρεη επηβιεζεί.  

 

2.3.4 Τποσπέυζη πύθμιζηρ ηιμών ζηοςρ εναλλακηικούρ παπόσοςρ  

Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί αβάζηκν ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ΔΔΣΣ φηη νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επί ηνπ παξφληνο πςειφηεξα θφζηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηεξκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ, ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζθνπνχ πνπ 

επηηπγράλνληαη δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ γξακκψλ θαη ηεο ηάζεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζε κεγάια εηαηξηθά ζρήκαηα (θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

δχν κεγάισλ δηθηχσλ θηλεηήο). Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη «…γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ζα  

πξέπεη θαη νη ελαιιαθηηθνί λα αλαπηύμνπλ θαηάιιεια θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό θνζηνζηξεθώλ 

ηειώλ ηεξκαηηζκνύ.». Πξνηείλεη δε παξάιιεια «…σο ελδηάκεζν ζηάδην κέρξη ηνλ θαζνξηζκό 

πξαγκαηηθά θνζηνζηξεθώλ ηηκώλ γηα θάζε δίθηπν ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απαίηεζε ηεο 

Σύζηαζεο ηεο ΔΔ, νη ηηκέο ηεξκαηηζκνύ ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθώλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ 

κε ηελ ηηκή ηνπηθνύ ηεξκαηηζκνύ (local) ζην δίθηπν ηνπ ΟΤΔ, ηθαλνπνηώληαο ηελ βαζηθή 

απαίηεζε ηεο ζπκκεηξίαο ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ…». 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (WIND) ζεσξεί εχινγε θαη αλαινγηθή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

“delayed reciprocity” ζε επίπεδν SINGLE TANDEM ηνπ ΟΣΔ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

Παξφρσλ θαη ηνπ ΟΣΔ κε δηαθνξά θάζεο ελφο έηνπο, πξνηείλνληαο  παξάιιεια φηη «…Σηελ 

πεξίπησζε πνπ γηα έλα νηθνλνκηθό έηνο κε απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ ην ηέινο ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΟΤΔ 

νξίδεηαη  

Α) πςειόηεξν ή ίζν ή από ην ηέινο απινύ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΟΤΔ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

έηνπο ή 

Β) ρακειόηεξν από 0% έσο 17% από ην ηέινο ηνπ απινύ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΟΤΔ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο  

ηόηε ην ηέινο ηεξκαηηζκνύ ησλ ελαιιαθηηθώλ Παξόρσλ ζα νξηζηεί σο ίζν κε ην ηέινο 

απινύ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΟΤΔ γηα ην ελ ιόγσ νηθνλνκηθό έηνο πξνζαπμεκέλν θαηά 20%.». 

Έλαο ζπκκεηέρσλ (ForthNet) ππνζηεξίδεη φηη «…ε εηήζηα αλώηαηε ηηκή ηνπ ηέινπο 

ηεξκαηηζκνύ ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζα πξέπεη λα ηζνύηαη κε ην κεζνζηαζκηθό ηέινο απινύ 
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ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΟΤΔ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηό 15% (ή αλάινγν 

πνζνζηό, ώζηε λα απνηππώλνληαη ζε απηό ηα απμεκέλα θόζηε πνπ θαινύληαη λα θαηαβάινπλ νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη αιιά θαη ε αδπλακία απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο), αλαπξνζαξκνδόκελν 

ζύκθσλα κε ηνλ πιεζσξηζκό.»  

Σέινο, δχν ζπκκεηέρνληεο (HOL, CYTA) ππνζηεξίδνπλ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ ησλ παξφρσλ ζα είλαη πςειφηεξν ηνπ 

ηέινπο ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ. Παξάιιεια, νη ελ ιφγσ πάξνρνη ζεσξνχλ ηδηαίηεξα επαρζή 

ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

κνληέινπ bottom-up, δεδνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο θαη ρξφλνπ αλάπηπμεο.  

Θέζε ΔΔΣΣ:  

Η ζέζε ηεο ΔΔΣΣ είλαη φηη βάζεη ησλ ζεσξήζεσλ θφζηνπο/νθέινπο ζηηο νπνίεο 

πξνέβε ζηα πιαίζηα ηεο εθηίκεζεο ηεο „αλαινγηθφηεηαο‟ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηήλ 

ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ, ν ΟΣΔ είλαη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή ζέζε 

απφ φηη νη ελαιιαθηηθνί ζηαζεξνί πάξνρνη. Ωο εθ ηνχηνπ, έθξηλε φηη ην λα ρεηξηζηεί ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε ηνλ ΟΣΔ ζα ήηαλ κε 

αλαινγηθφ. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά θαη ζην ζεκείν 1.3.3, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε 

επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθιεζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο απφ ηελ εηζαγσγή ππνρξέσζεο 

κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο δελ δηθαηνινγείηαη νχηε απφ ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ 

αληαγσληζκνχ ηα νπνία εληνπίζζεθαλ, νχηε απφ ηνλ αληίθηππφ ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο, νχηε 

απφ ηελ πηζαλή ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία ηα πξνβιήκαηα ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα 

πθίζηαληαη. 

Ο ζηφρνο ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκψλ ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ πνπ επηβιήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 406/34/11-10-2006 «Οξηζκφο ησλ αγνξψλ 

ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο, θαη ππνρξεψζεηο απηψλ» (ΦΔΚ 1669/Β/2006) Απφθαζε 

ηεο ΔΔΣΣ, ήηαλ λα κεηψζεη ηα ελ ιφγσ ηέιε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα ηα θέξεη ζην 

επίπεδν πνπ ρξεψλεη ν ΟΣΔ. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ θαη λα εκπνδηζζεί ε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ε ΔΔΣΣ επέιεμε κηα ζηαδηαθή πνξεία κεηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 
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επηηχρεη ηνλ σο άλσ ζηφρν. Μεηά ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ αλσηέξνπ κέηξνπ ε ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ έρνπλ πξνζεγγίζεη ην επίπεδν 

ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πνπ ρξεψλεη ν ΟΣΔ θαη δελ απαηηείηαη νχηε δηθαηνινγείηαη ε 

εθαξκνγή ελφο λένπ glide path πξνθεηκέλνπ ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ λα 

θζάζνπλ ην επίπεδν πνπ ρξεψλεη ν ΟΣΔ. Ο ζηφρνο ηνπ λένπ κέηξνπ ειέγρνπ ηηκψλ ζηα ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ είλαη λα κεηψζεη ηα ελ ιφγσ ηέιε θαη λα ηα θέξεη 

ζην επίπεδν πνπ ρξεψλεη ν ΟΣΔ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ν ηεξκαηηζκφο παξέρεηαη ζε 

ηηκέο απνηειεζκαηηθνχ θφζηνπο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην ζεκείν 1.1.4 ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη θαηά ησλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ έιαβε ππφςε ηεο: 

α) ηηο δηαθνξέο ζηηο ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή θαη ηεξαξρία ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ  

θαη  

β) ηελ αζπκκεηξία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ΟΣΔ παξαδίδεη θίλεζε πνπ 

εθθηλεί ζην δίθηπφ ηνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζε δίθηπν ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ 

(ηεξκαηηζκφο ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ηνπ ελ ιφγσ παξφρνπ) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε (θίλεζε πνπ εθθηλεί ζε πάξνρν γηα λα ηεξκαηηζηεί ζηνλ ΟΣΔ). Όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ελψ ε θίλεζε πνπ εθθηλεί ζηνπο παξφρνπο παξαδίδεηαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ πεξίπνπ 60%) ζε επίπεδν ηνπηθνχ 

θφκβνπ ηνπ ΟΣΔ, ζηελ άιιε θαηεχζπλζε, ν ΟΣΔ παξαδίδεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θφκβσλ 

ησλ παξφρσλ ηελ θίλεζε γηα ηεξκαηηζκφ.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δελ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην απιφ ηέινο ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χζηαζεο 2009/396/ΔΚ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ κνληέιν 

bottom-up γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξήο, ην νπνίν ζα αληαλαθιά ην θφζηνο πνπ 

επηβαξχλεη έλαλ απνδνηηθφ πάξνρν.  
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3 ΠΡΟΣΑΕΙ 

Με βάζε ηελ εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζρνιίσλ ζην Κείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο, 

πξνηείλεηαη λα κε γίλνπλ αιιαγέο ζην θείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο θαη Κνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔ.  
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4 ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ  

 

1 CYTA 

2 FORTHNET 

3 HOL 

4 OTE 

5 WIND 
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4.1 CYTA  
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4.2 FORTHNET  

ΑΠΑΝΣΗΔΙ FORTHNET ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

Η εηαηξεία Forthnet ζπκθσλεί ελ γέλεη κε ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ ΔΔΣΣ θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο 

δηαζχλδεζεο (εθθίλεζε, ηεξκαηηζκφο θαη δηαβίβαζε θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ 

δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε). Ωζηφζν, ζα ήζειε λα παξαηεξήζεη ηα εμήο: 

Με ηελ ππ‟ αξηζκ. ΑΠ ΔΔΣΣ 505/058/23.12.2008 νξίζηεθε φηη νη εηαηξείεο κε εκαληηθή 

Ιζρχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ γηα 

θιήζεηο πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο θέξνπλ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ σο εμήο: Οη σο άλσ 

εηαηξείεο ππνρξεψλνληαλ λα εθαξκφδνπλ αλψηαηε ηηκή ηεξκαηηζκνχ γηα θιήζεηο πξνο 

ηειηθνχο ρξήζηεο (ηηκή νξνθήο), ε νπνία, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1.1.2007, ζα κεησλφηαλ 

αλαινγηθά κε ζηφρν ηελ 1.1.2009 ε ηηκή νξνθήο (Σηκή ηφρνπ) λα ηζνχηαη κε ην 

κεζνζηαζκηθφ ηέινο απινχ ηεξκαηηζκνχ (single termination) ηνπ ΟΣΔ γηα ην 2005, φπσο 

απηφ πξνέθπςε απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ γηα ην έηνο 2005, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ππ‟ αξηζκ. 381/1/3.4.2006 απφθαζε ΔΔΣΣ.   

Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη φηη αθφκε θαη ζήκεξα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ 

πςειφηεξα θφζηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ, ελ κέξεη 

ειιείςεη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αιιά θαη ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ θαζψο θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ θηάζεη αθφκε 

ζην ζεκείν απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο, δελ θαηαλννχκε πσο κε ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε ε 

ΔΔΣΣ νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ζπληξέρνπλ πιένλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επέβαιε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ΑΠ ΔΔΣΣ 505/058/23.12.2008 σο αλψηαηε ηηκή ζηφρνπ γηα ην 

2009, ηελ ηηκή πνπ είρε νξηζηεί γηα ην κεζνζηαζκηθφ ηέινο απινχ ηεξκαηηζκνχ (single 

termination) ηνπ ΟΣΔ γηα ην έηνο 2005 (ήηνη ηεζζάξσλ εηψλ πξηλ) θαη φηη ζα πξέπεη ην ηέινο 

ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα ηζνχηαη κε ην κεζνζηαζκηθφ ηέινο απινχ 

ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Θα ζέιακε, επίζεο, λα ηνλίζνπκε ζην ζεκείν 

απηφ φηη ε ΔΔΣΣ, ζηελ ππ‟ αξηζκ. 505/058/23.12.2008 απφθαζή ηεο, εζθαικέλα, θαηά ηελ 

άπνςή καο, δηαιακβάλεη φηη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ. 406/34/11.10.2006 

απφθαζεο (Κεθάιαην Β, ζηνηρείν iv) παξ. 1 & 3 ζπλάγεηαη φηη: «νη εηαηξείεο κε Σεκαληηθή 

Ιζρύ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ρνλδξηθώλ ππεξεζηώλ ηεξκαηηζκνύ γηα θιήζεηο πξνο 
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ηειηθνύο ρξήζηεο αλά δίθηπν ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ αλώηαηε ηηκή ηεξκαηηζκνύ, ε νπνία 

ζα κεηώλεηαη αλαινγηθά κε ζηόρν ηελ 1.1.2009 ε ηηκή νξνθήο (Τηκή Σηόρνπ) λα ηζνύηαη κε ην 

κεζνζηαζκηθό ηέινο απινύ ηεξκαηηζκνύ (single termination) ηνπ ΟΤΔ, όπσο απηό πξνθύπηεη 

από ηνλ εθάζηνηε εηήζην θνζηνινγηθό έιεγρν ηνπ ΟΤΔ (ελ πξνθεηκέλσ εθείλνλ γηα ην έηνο 

2008)».     

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο ζηαζεξνχ κνληέινπ θαζνξηζκνχ γηα ηα ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ, ζεσξνχκε φηη ε εηήζηα αλψηαηε ηηκή ηνπ ηέινπο 

ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην κεζνζηαζκηθφ ηέινο 

απινχ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 15% (ή 

αλάινγν πνζνζηφ, ψζηε λα απνηππψλνληαη ζε απηφ ηα απμεκέλα θφζηε πνπ θαινχληαη λα 

θαηαβάινπλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη αιιά θαη ε αδπλακία απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο), 

αλαπξνζαξκνδφκελν ζχκθσλα κε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν εθαξκνγήο ελφο λένπ κνληέινπ bottom-up γηα ηα ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξήο, ην νπνίν ζα αληαλαθιά ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη έλαλ απνδνηηθφ 

πάξνρν, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηεο ηα θαησηέξσ: 

1) Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή ζρεηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά ηφζν κε 

ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε λένπ κνληέινπ θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ γηα 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, φζν θαη κε ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο 

ζηνπο ηειεπηαίνπο λα παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λένπ κνληέινπ bottom-up, ψζηε νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηεο αγνξάο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ηνπ λένπ κνληέινπ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί αιιά θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ.   

2) Η εθαξκνγή ελφο bottom-up κνληέινπ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία θνζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ θάζε ελαιιαθηηθφ πάξνρν, αληίζηνηρν κε εθείλν πνπ ζα θαινχληαλ 

λα εθαξκφζεη ν ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο ππνρξέσζεο 

ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη, φπσο ε ίδηα ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη, ε επηβνιή 

ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα επηβάξπλε ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο κε 

δπζαλάινγα θφζηε, ζεσξνχκε φηη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή ζα πξέπεη λα εμεηάζεη κε 

πξνζνρή ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ bottom-up, ζην πιαίζην ηεο 
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παξνχζαο αλάιπζεο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο αλά δίθηπν.  
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4.3 HOL  
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4.4 OTE  

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ηελ απάληεζε ηνπ ΟΣΔ Α.Δ. ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε 

ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο (εθθίλεζε, ηεξκαηηζκφο 

θαη δηαβίβαζε θιήζεσλ). Αξρηθά ζα ζέιακε λα θάλνπκε ηηο εμήο γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

 

1. Γελ ζπκθσλνύκε κε ηελ αλάιπζε ηεο Δπηηξνπήο ζαο σο αλαθνξά ηνλ νξηζκό ηεο 

αγνξάο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξό δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν, ε νπνία δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηδηνπαξνρή. Σαπηίδνληαο ηελ αγνξά κε ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ, είλαη 

κνλόδξνκνο ην ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε λα νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη δελ πθίζηαηαη επαξθήο αληαγσληζκόο θαη ε αγνξά ζα πξέπεη λα 

ζπλερίδεη λα ξπζκίδεηαη. πλεπώο ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη ζηεξίδεηαη ζε αβάζηκα 

ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ δελ ηεθκεξηώλνληαη επαξθώο νύηε 

ην πξώην νύηε ην δεύηεξν θξηηήξην. ύκθσλα κάιηζηα κε πξόζθαηα ζηνηρεία, ε 

αγνξά απηή δελ ξπζκίδεηαη ήδε ζε 15 ρώξεο ηεο ΔΔ, κε επίπεδν αληαγσληζκνύ 

αληίζηνηρν κε ηεο Διιάδαο, ελώ ε ίδηα ε ΔΔ έρεη απνθαζίζεη ζην λέν επξσπατθό 

ξπζκηζηηθό πιαίζην ηελ αθαίξεζε ηεο ελ ιόγσ αγνξάο από ηηο ξπζκηδόκελεο, 

ζεσξώληαο όηη απηή έρεη πιένλ θαηαζηεί επαξθώο αληαγσληζηηθή. εκεηώλεηαη 

επηπιένλ όηη ζηε ύζηαζε ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ επηδέρνληαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξύζκηζε (17/12/2007, ζ. 1) αλαθέξεηαη όηη: “Σκοπός 

ηοσ ρσθμιζηικού πλαιζίοσ είναι να μειώνονηαι ζηαδιακά οι εκ ηων προηέρων ειδικοί 

ρσθμιζηικοί κανόνες ηοσ ηομέα όζο προτωράει ο ανηαγωνιζμός”. H αλάιπζε ησλ 

αγνξώλ κε βάζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 είλαη αλύπαξθηε θαη ην θείκελν 

δηαπλέεηαη από πξνθαηάιεςε εηο βάξνο ηνπ ΟΣΔ θαη κάιινλ πξνεηιεκκέλεο 

απνθάζεηο, ζα κπνξνύζε δε θάιιηζηα λα απνηειεί αληηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

αλάιπζεο ησλ αγνξώλ ηνπ 2006.Η άπνςή καο είλαη όηη ε αγνξά ηεο ρνλδξηθήο 

δηαβίβαζεο είλαη επαξθώο αληαγσληζηηθή θαη ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί από ηε 

ξύζκηζε.  

2. Θεσξνύκε όηη ν ηζρπξηζκόο ζαο όηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ επί ηνπ παξόληνο 

πςειόηεξα θόζηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηεξκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ, δελ 

ηεθκεξηώλεηαη. Αλαξσηηόκαζηε γηαηί απηά ηα θόζηε δελ εκθαλίδνληαη θαη γηαηί δελ 

ραξηνγξαθνύληαη ηα δίθηπα απηά ώζηε λα γλσξίδνπκε όινη ηη αθξηβώο 

δηαζεζηκόηεηα δηθηύσλ ππάξρεη ζηε ρώξα. Σόζν ε ξαγδαία αύμεζε ησλ 

απνδεζκνπνηεκέλσλ γξακκώλ, όζν θαη ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ ελαιιαθηηθώλ ζε 

κεγάια εηαηξηθά ζρήκαηα (θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δύν κεγάισλ δηθηύσλ θηλεηήο), 

απνδεηθλύεη όηη νη ελαιιαθηηθνί έρνπλ πιένλ ηε δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ζρεηηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ή/θαη ζθνπνύ, ηδηαίηεξα ιόγσ ηεο ελεξγνπνίεζήο 

ηνπο ζε πεξηνρέο κε πςειή πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε. πλεπώο ζεσξνύκε όηη γηα 

ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζύκθσλα θαη κε ηελ ζρεηηθή ζύζηαζε ηεο ΔΔ 
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[2009/396/ΔΚ], νη ελαιιαθηηθνί ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ θαηάιιεια θνζηνινγηθά 

ζπζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό 

θνζηνζηξεθώλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ παξ. (7) ηνπ 

πξννηκίνπ ηεο παξαπάλσ ύζηαζεο: 

 

“Ο ηεξκαηηζκόο θσλεηηθώλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο είλαη ε ππεξεζία πνπ απαηηείηαη γηα 

ηεξκαηηζκό θιήζεσλ πξνο θαινύκελεο ζέζεηο (ζε ζηαζεξά δίθηπα) ή ζπλδξνκεηέο (ζε θηλεηά 

δίθηπα). Τν ζύζηεκα ρξέσζεο ζηελ ΔΔ βαζίδεηαη ζην ζύζηεκα ρξέσζεο δηθηύνπ θαινύληνο, 

πνπ ζεκαίλεη όηη ην ηέινο ηεξκαηηζκνύ θαζνξίδεηαη από ην δίθηπν ηνπ θαινύληνο θαη 

θαηαβάιιεηαη από ην δίθηπν ηνπ θαινύληνο. Ο θαινύκελνο δελ ρξεώλεηαη γηα ηελ ππεξεζία 

απηή θαη γεληθά δελ έρεη θίλεηξν λα αληηδξάζεη ζην ηέινο ηεξκαηηζκνύ πνπ θαζνξίδεη ν 

πάξνρνο ηνπ δηθηύνπ ηνπ. Σην πιαίζην απηό, ε ππεξβνιηθή ηηκνιόγεζε είλαη ην θύξην 

κέιεκα ησλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ. Οη πςειέο ηηκέο ηεξκαηηζκνύ ηειηθά αλαθηώληαη κέζσ 

πςειόηεξσλ ηειώλ θιήζεσλ γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ 

ακθίδξνκνπ ραξαθηήξα ησλ αγνξώλ ηεξκαηηζκνύ, είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ πεξαηηέξσ 

πξνβιήκαηα αληαγσληζκνύ, όπσο δηεπηδνηήζεηο κεηαμύ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Απηά ηα 

δπλεηηθά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνύ είλαη θνηλά ζηηο αγνξέο ηεξκαηηζκνύ, ηόζν ζηαζεξώλ 

όζν θαη θηλεηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ππό ην θσο ηεο ηθαλόηεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ηεξκαηηζκνύ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ζεκαληηθά πάλσ από ην θόζηνο, ε 

θνζηνζηξέθεηα ζεσξείηαη ε θαηαιιειόηεξε κεζνπξόζεζκε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνύ. Σηελ αηηηνινγηθή ζθέςε αξηζ. 20 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ ζεκεηώλεηαη όηη ε 

κέζνδνο αλάθηεζεο ηνπ θόζηνπο πξέπεη λα ελδείθλπηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ θαη ηα 

ζπλαθή κειήκαηα αληαγσληζκνύ θαη δηαλνκήο, ε Δπηηξνπή έρεη πξν πνιινύ αλαγλσξίζεη 

όηη ν θαζνξηζκόο θνηλήο πξνζέγγηζεο, βαζηζκέλεο ζε απνδνηηθό πξόηππν θόζηνπο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ζπκκεηξηθώλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ, ζα πξναγάγεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηνλ 

αεηθόξν αληαγσληζκό θαη ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε ησλ θαηαλαισηώλ από άπνςε ηηκώλ 

θαη πξνζθνξάο ππεξεζηώλ.” 

 

ε θάζε πεξίπησζε, σο ελδηάκεζν ζηάδην κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ πξαγκαηηθά 

θνζηνζηξεθψλ ηηκψλ γηα θάζε δίθηπν ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απαίηεζε ηεο χζηαζεο 

ηεο ΔΔ, νη ηηκέο ηεξκαηηζκνχ ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε 

ηελ ηηκή ηνπηθνχ ηεξκαηηζκνχ (local) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ηθαλνπνηψληαο ηε βαζηθή 

απαίηεζε ηεο ζπκκεηξίαο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, ψζηε λα ζηακαηήζεη ην θαηλφκελν ησλ 

δηεπηδνηήζεσλ κεηαμχ παξφρσλ θαη ΟΣΔ, πξαθηηθή πνπ πξνσζείηαη απφ ηηο Οδεγίεο ηεο 

ΔΔ θη εθαξκφδεηαη ήδε ζε αξθεηά Κξάηε Μέιε.  

3. Η πξνεγνύκελε αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγνξώλ μεθίλεζε ην 2006 ζην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιάβεζε έρεη δηαθνξνπνηεζεί πιήξσο ην ηνπίν ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ: 

 Σν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

απνδεζκνπνηεκέλνπ ηνπηθνύ βξόρνπ. 
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 Ο αξηζκόο ησλ πειαηώλ ηνπο έρεη ήδε μεπεξάζεη ην έλα εθαηνκκύξην, νη νπνίνη 

έρνπλ θαηά βάζε απμεκέλε ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε, ιόγσ ηεο εζηίαζεο ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα θαη εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

 Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη εθαξκόδνπλ επηζεηηθή πνιηηηθή πξνζέιθπζεο λέσλ 

πειαηώλ, κε ηηκέο αθόκε θαη θάησ από ην θόζηνο.  

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ απνηεινχλ κηα απφπεηξα 

“απνηχπσζεο” ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο, φκσο φζνλ αθνξά ζηνηρεία 

θίλεζεο ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη θαηά βάζε ηνπ 2008, ελψ δελ ιακβάλεηαη 

ζε θακία πεξίπησζε ππφςε ε δπλακηθή θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο, νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο πνπ αιιάδνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαζψο 

θαη ν θξαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη παξεκβάζεηο ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο, ζην βαζκφ 

πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

θαίλεηαη αληίζεηε κε ηα νξηδφκελα ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο (ζεκείν 

35), φπνπ αλαθέξεηαη φηη “απαηηείηαη κηα πεξηζζόηεξν δπλακηθή θαη όρη ζηαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ πξννπηηθή αλάιπζεο ηεο αγνξάο”. 

5. ην θείκελν ηεο αλάιπζεο δε γίλεηαη αλαθνξά ζην πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ 

ζρεηηθψλ ιηαληθψλ αγνξψλ (νηθηαθνί, εηαηξηθνί πειάηεο θιπ) θαη ηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπο, απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ην εχξνο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα ην πξνθίι θίλεζεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο ην πνζνζηφ κεξηδίνπ θίλεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπλδξνκεηψλ, θαηαδεηθλχνληαο 

δηαθνξεηηθή δήηεζε θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο. 

6. Η αλάιπζή ζαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο αγνξέο 

ππάξρεη κηα γεσγξαθηθή αγνξά ε νπνία είλαη εζληθή θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο. χκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ κηαο αγνξάο πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ν βαζκφο νκνγελνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

απφ γεηηνληθέο αγνξέο. Η ελεξγνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

έρεη ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθά νκνγελή αγνξά. Θα έπξεπε λα είραλ αλαιπζεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δήηεζεο γηα ζέκαηα φπσο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε ζεκαζία ηνπο, 

ηξέρνπζεο θακπχιεο δήηεζεο πειαηψλ ζε Αζήλα, Μεγάια Αζηηθά Κέληξα θαη ππφινηπε 

Διιάδα. Σν επηρείξεκα φηη ν ΟΣΔ εθαξκφδεη επίζεο εληαίεο παλειιαδηθέο ηηκέο, δελ είλαη 

ηζρπξφ γηαηί πξνθχπηεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ εληαίαο αγνξάο απφ ην ξπζκηζηή ζε 

πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. 

Ο ΟΣΔ ζεσξεί φηη ππάξρεη ζνβαξή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ πεξηνρψλ πνπ νη πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

κέζσ ΑΠΣΒ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΔΦ/ΠΦ θαη ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο, π.ρ. Αηηηθή, Μεγάια Αζηηθά Κέληξα 

θαη Τπφινηπε Διιάδα  
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7. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, παξνπζηάδνπλ κηα 

αλαθνινπζία σο πξνο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο εμέηαζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη ζηνηρεία έσο θαη ην 2010 (π.ρ. κεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκφ γξακκψλ 

πξφζβαζεο, ζ. 16), ζε άιιεο έσο ην 2009  (π.ρ. αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κέζσ ΔΦ/ΠΦ, ζ. 15, ή θίλεζε ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ζ. 65) ελψ 

ζε άιιεο σο ην 2008 (π.ρ. φγθνο θίλεζεο ΟΣΔ θαη άιισλ παξφρσλ, ζ. 17). Σν γεγνλφο 

απηφ νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα ελδερνκέλσο εζθαικέλα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνηρεία 

θίλεζεο, ελψ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλακηθή θαη νη 

ηάζεηο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ δεκηνπξγεί ζνβαξέο ππφλνηεο κεξνιεςίαο εηο βάξνο ηνπ 

ΟΣΔ πνπ θαίλεηαη φηη πξννξίδεηαη έηζη θαη αιιηψο λα ραξαθηεξηζζεί δεζπφδσλ πάξνρνο. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο καο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ηεο Γηαβνχιεπζεο. 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

 

Δ1 : πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο πξντόλησλ εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε; 

 

 

Δ2 : πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ε γεσγξαθηθή αγνξά ρνλδξηθήο 

εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε 

είλαη εζληθή; 

 

Δίλαη απαξαίηεην ε αλάιπζε ηεο αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ λα πεξηιάβεη εμέηαζε 

ηεο γεσγξαθηθήο ζπληζηψζαο, δειαδή θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηκε γηα ηελ αλάιπζε, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηβνιή κέηξσλ ε δηαίξεζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ ζε 

κηθξφηεξεο πεξηνρέο ξχζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επζηνρία ηεο 

ξχζκηζεο. Η αλάιπζε απηή δε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, 

φπνπ ην ηηκνιφγην ηνπ ΟΣΔ είλαη κεζνζηαζκηζκέλν, αιιά λα γίλεη απφ κεδεληθή 

βάζε. 

 

Δμάιινπ, ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη (ζεκείν 56) φηη “ε 

ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή όπνπ …. νη ζπλζήθεο ηνπ 

αληαγσληζκνύ είλαη παξόκνηεο ή επαξθώο νκνηνγελείο θαη πνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί από 

γεηηνληθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ είλαη νπζησδώο 

δηαθνξεηηθέο”. Οη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ νπζησδψο γηα 

ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηελ πξνζθνξά ή/θαη ζηε δήηεζε. Έηζη ινηπφλ νη 

γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιχ ζνβαξά ππφςε γηα ηνλ 

γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππφςε αγνξάο. 

 

Με βάζε φηη ε ΔΔΣΣ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα θαη πην αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ: 

α) ηελ ππάξρνπζα ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή φισλ ησλ παξφρσλ ζε θάζε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή 

β) ηελ χπαξμε θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ 

γ) ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ επηρεηξεζηαθή ζπγθέληξσζε 

δ) ην πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο ζρεηηθήο ιηαληθήο αγνξάο (νηθηαθνί, εηαηξηθνί 

πειάηεο, θιπ.) θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο, απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο 

απφ πιεπξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, ηδηαίηεξα ζηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο ηεο Αηηηθήο 
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θαη ησλ Μεγάισλ Αζηηθψλ Κέληξσλ, θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ην γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο 

εμεηαδφκελεο αγνξάο, ζεσξνχκε φηη επηβάιιεηαη λα εμεηαζηεί ε γεσγξαθηθή 

αλνκνηνκνξθία ηεο ρψξαο θαη λα επηβιεζεί θαηάιιειε θαηάηκεζε ηεο ζρεηηθήο 

αγνξάο εθθίλεζεο θιήζεσλ. Η ζεκαζία ηεο θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο ζην ζηάδην ηεο 

πξνζθνξάο ρνλδξηθήο ζα αλαδείμεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα 

αλαδείμεη θαη ηελ πξαγκαηηθή γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. 

 

Οη αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο έρνπλ έληνλα γεσγξαθηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Καζψο ε εθθίλεζε πεξηιακβάλεη “ηε κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ”, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πνπ νη πάξνρνη έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣΒ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΔΦ/ΠΦ. Η δηαθνξνπνίεζε απηή ζα πξέπεη λα απνηππσζεί 

θαη λα ππάξμεη γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο, π.ρ. Αηηηθή, Μεγάια Αζηηθά 

Κέληξα θαη Τπφινηπε Διιάδα 

 

Δ3 : πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε ζρεηηθή αγνξά 

πξντόλησλ ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε ρσξηζηά  δεκόζηα ηειεθσληθά δίθηπα 

πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε; 

 

 

Δ4 : πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ε γεσγξαθηθή αγνξά ρνλδξηθνύ 

ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε είλαη εζληθή; 

 

 Αληίζηνηρα κε ηελ απάληεζή καο ζηελ Δξψηεζε 2, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ζνβαξή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πνπ νη πάξνρνη έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣΒ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΔΦ/ΠΦ θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο 

ηεο αγνξάο, π.ρ. Αηηηθή, Μεγάια Αζηηθά Κέληξα θαη Τπφινηπε Διιάδα. 

 

Δ5 : πκθσλείηε κε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε ζρεηηθή αγνξά 

ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο κέζσ ηνπ δεκόζηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ; 

 

 Γελ ζπκθσλνχκε ζε θακία πεξίπησζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε 

ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. 

Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηδηνπαξνρή ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο 

δηαβίβαζεο. Η ίδηα ε ΔΔΣΣ έρεη θξίλεη νξζά θη έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ ηδηνπαξνρή ζηελ 

αγνξά ηφζν ηεο εθθίλεζεο φζν θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ. Δίλαη ινγηθά παξάδνμν λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηδηνπαξνρή ζηελ αγνξά δηαβίβαζεο. Δθηηκνχκε φηη ε ηδηνπαξνρή δελ 

κπνξεί λα κε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ νξηζκφ θαη ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ αγνξψλ.  
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 Πνιινί ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο αιιά θαη νη θηλεηνί έρνπλ αλαπηχμεη 

εθηεηακέλα δίθηπα θνξκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, θη επηπιένλ έρνπλ πξνβεί ζε κεγάιν αξηζκφ 

απεπζείαο δηαζπλδέζεσλ κε άιια δίθηπα, νπφηε ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζηξαθνχλ ζρεηηθά 

εχθνια ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο. Απηφ εμάιινπ αλαθέξεηαη θαη 

ζηελ αλάιπζή ζαο: “ε αλάπηπμε δηθηύσλ θαη ε απεπζείαο δηαζύλδεζε κεηαμύ παξόρσλ 

ππνδεηθλύεη όηη ε ππνδνκή δηθηύνπ κπνξεί ζε θάπνην βαζκό λα αληηγξαθεί”, ζ. 70. Δπίζεο ν 

ηζρπξηζκφο ζαο φηη “νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη είλαη απίζαλν λα αλαπηπρζνύλ ή λα 

επεθηαζνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξνύζαο εμέηαζεο ” (ζ. 73) δελ 

επζηαζεί, θαζψο ν αξηζκφο ησλ αδεζκνπνίεησλ βξφρσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά (πάλσ 

απφ έλα εθαηνκκχξην) ελψ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπο ζπλερίδεη απμεηηθά. 

 

 Η αλάιπζε εάλ ε αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ε απεπζείαο δηαζχλδεζε κεηαμχ δηθηχσλ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πξντφλησλ κε ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε (§3.5.2.2.), φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη “δελ είλαη πηζαλφ νη αγνξαζηέο κεηαγσγήο/δξνκνιφγεζεο κέζσ ππεξεζηψλ 

δηαβίβαζεο λα κεηαζηξαθνχλ ζε επαξθή βαζκφ ζηελ αγνξά απνθιεηζηηθά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο ή κηζζσκέλσλ γξακκψλ κεηαμχ δχν ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ, σο αληίδξαζε ζε κηα αχμεζε θαηά 5 έσο 10% ζηηο ηηκέο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο, 

νχησο ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηελ αχμεζε απηή κε θεξδνθφξν”, βξίζθεηαη ζε πιήξε 

αληίθαζε κε ηνλ Πίλαθα 8 “Απεπζείαο δηαζχλδεζε κεηαμχ παξφρσλ δηθηχνπ”, φπνπ 

θαίλεηαη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο δηαζπλδέζεηο, γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνινγίδνπλ φηη ην θφζηνο ηεο απεπζείαο δηαζχλδεζεο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο. πλεπψο κία αχμεζε θαηά 5 έσο 10% 

ζηηο ηηκέο ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο είλαη πηζαλφ λα νδεγνχζε ζηελ κεηαζηξνθή ζε απεπζείαο 

δηαζχλδεζε κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ παξφρσλ. Απηφ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο δηαβηβαζηηθήο θίλεζεο θαη 

ησλ γξακκψλ LLU ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Δλψ ν αξηζκφο ησλ LLU ζπλδξνκεηψλ απμάλεη 

ζεκαληηθά θαη αληίζηνηρα ζα έπξεπε λα απμάλεη ε θίλεζε ηεο δηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ 

δηθηχσλ, θαζψο νη ζπλδξνκεηέο είλαη θαηαλεκεκέλνη κεηαμχ ησλ παξφρσλ, ε θίλεζε 

δηαβίβαζεο κεηψλεηαη αλαληίζηνηρα. πλεπψο δηαθαίλεηαη φηη νη πάξνρνη επηιέγνπλ ηελ 

απεπζείαο δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηνπο. 

 

 

Δ6 :

 

πκθσλεί

ηε κε ηελ 

αξρηθή 

ζέζε ηεο 

ΔΔΣΣ 

όηη ε 

γεσγξαθ
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ηθή αγνξά ρνλδξηθήο ζηαζεξήο δηαβίβαζεο είλαη εζληθή;  

 

 Η άπνςή καο θαη φζνλ αθνξά ηελ αγνξά δηαβίβαζεο είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ 

απάληεζή καο ζηελ Δξψηεζε 2. Θεσξνχκε φηη νη ζπλζήθεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη 

αλαπηπρζεί έληνλνο αληαγσληζκφο κέζσ ΑΠΣΒ έρνπλ νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ αγνξά δηαβίβαζεο. Δηδηθά ε αγνξά απηή έρεη έληνλα γεσγξαθηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, θαζψο ελψ ε εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ πεξηιακβάλεη “ηε 

κεηαθνξά ηνπηθψλ θιήζεσλ”, ε δηαβίβαζε αθνξά ηελ κεηαθνξά ησλ θιήζεσλ κεηαμχ ησλ 

“ηνπηθψλ” ζεκείσλ, ελψλεη δειαδή δηαθνξνπνηεκέλεο ζε επίπεδν αληαγσληζκνχ 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.  

 

Δ7 : πκθσλείηε κε ηελ αξρηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ όηη ην ηεζη ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ γηα 

ηε ρνλδξηθή εζληθή δηαβίβαζε ζηελ Διιάδα πιεξνύηαη; 

 

 Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ δηαθσλνχκε κε ηε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνλδξηθή δηαβίβαζε. 

Καη‟ αξρήλ ζεκεηψλνπκε φηη ε ίδηα ε ΔΔ έρεη απνθαζίζεη ζην λέν επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηελ αθαίξεζε ηεο ελ ιφγσ αγνξάο απφ ηηο ξπζκηδφκελεο, ζεσξψληαο φηη απηή έρεη 

πιένλ θαηαζηεί επαξθψο αληαγσληζηηθή. χκθσλα κάιηζηα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ε 

αγνξά απηή δελ ξπζκίδεηαη ήδε ζε 15 ρψξεο ηεο ΔΔ. εκεηψλνπκε επηπιένλ φηη πξφζθαηα 

ε ηηαιηθή ξπζκηζηηθή αξρή (AGCOM) θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2νπ 

γχξνπ ηεο αλάιπζήο ηεο γηα ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο (Γεθέκβξηνο 2009), αλαθνηλψλνληαο 

ηελ πξφζεζή ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ αγνξά δηαβίβαζεο ππφ ξχζκηζε. Η ΔΔ απάληεζε φηη αλ 

θαη νη θξαγκνί εηζφδνπ είλαη αθφκε πςεινί, νη ελαιιαθηηθνί έρνπλ πιένλ εθηεηακέλα 

δίθηπα θαη ζα κπνξνχζαλ ζρεηηθά εχθνια λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ηεο δηαβίβαζεο, θαη 

δήηεζε απφ ηελ AGCOM λα δηεξεπλήζεη εάλ νη εμειίμεηο ζηα δίθηπα δχλαληαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο [ΙΣ/2009/1027, 18/12/09]. 

  

 Δπηπιένλ ζεσξνχκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη ζηεξίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο αιιά θαη νη θηλεηνί έρνπλ αλαπηχμεη εθηεηακέλα δίθηπα 

θνξκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ ηδηνπαξνρήο δηαβηβαζηηθήο θίλεζεο, 

θη επηπιένλ έρνπλ πξνβεί ζε κεγάιν αξηζκφ απεπζείαο δηαζπλδέζεσλ κε άιια δίθηπα, 

νπφηε νη θξαγκνί εηζόδνπ είλαη πξαθηηθά ακειεηένη (1
ν
 θξηηήξην). Καη θαζψο ηα κεγέζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ απμάλνληαη δηαξθψο, ε δπλακηθή ηεο αγνξάο ζπληείλεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο δηαβίβαζεο (2
ν
 θξηηήξην). 
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 χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθηηκνχκε φηη ην ηεζη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνλδξηθή 

εζληθή δηαβίβαζε δελ ηθαλνπνηείηαη θαη ζπλεπψο ε αγνξά απηή ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί 

από ηε ξύζκηζε. 

 

 εκεηψλνπκε επηπιένλ φηη ν Πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνδνκψλ 

(ζ. 53) είλαη πηζαλφηαηα παξσρεκέλνο φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλαγξαθή 

εηαηξίαο ε νπνία έρεη ήδε ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο είλαη ζε γλψζε καο φηη 

εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη λα κε δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο έρνπλ απφ έηνο ηνπιάρηζηνλ 

πινπνηήζεη κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε.  

 

Δ8 : πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζρεηηθή αλάιπζε, όηη ν 

ΟΣΔ έρεη  ΙΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό 

δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε; 

 

Θεσξνχκε φηη νη θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά εθθίλεζεο έρνπλ θαηά πνιχ κεησζεί, 

φπσο απνδεηθλχεη ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο ησλ γξακκψλ ΑΠΣΒ, νη νπνίνη έρνπλ 

πινπνηεζεί κέζα ζε κφιηο ηξία ρξφληα. Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά είλαη ξαγδαίεο θαη ζην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα ηζρχεη ε παξνχζα αλάιπζε, πεξίπνπ ηξηεηία, φια δείρλνπλ 

φηη πέξα απφ ηνλ ΟΣΔ θη άιινη πάξνρνη ζα έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν δελ κπνξεί λα αγλνεζεί επίζεο ε 

επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζε 68 πφιεηο εγθαηεζηεκέλσλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ 

νπηηθήο πξφζβαζεο, θαζψο επίζεο θαη ε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε 

νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο FTTx.  

 

Δ9 : πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζρεηηθή αλάιπζε, όηη ν 

θάζε πάξνρνο δηθηύνπ έρεη ΙΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε 

ρσξηζηά δεκόζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε; 

 

πκθσλνχκε φηη θάζε πάξνρνο έρεη ΙΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ 

ζε ρσξηζηά δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε. Με απηφ ην δεδνκέλν, 

ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ νη ίδηεο αθξηβψο ππνρξεψζεηο ζε φινπο ηνπο 

παξφρνπο. 

 

Δ10 : πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζρεηηθή αλάιπζε, 

όηη ν ΟΣΔ έρεη  ΙΑ ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο εζληθήο δηαβίβαζεο; 

 

Θεσξνχκε φηη ην ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ βαζίδεηαη ζε ιαλζαζκέλεο παξαδνρέο. 

Πξψηνλ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ηδηνπαξνρή (νχηε θαη  ην ηκήκα δηαβίβαζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ), κε απνηέιεζκα λα 
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εκθαλίδεηαη ν ΟΣΔ λα ειέγρεη ην 100% ζρεδφλ ηεο αγνξάο. Όπσο έρνπκε ήδε 

εμεγήζεη ζηελ απάληεζή καο ζηελ Δξψηεζε 7, ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 

δίθηπα θνξκνχ παξφρσλ ζηαζεξήο αιιά θαη θηλεηήο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ζεκαληηθφηαην πνζνζηφ ηεο δηαβηβαζηηθήο θίλεζεο. Δπίζεο νη 

θξαγκνί εηζφδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζεσξνχκε φηη είλαη ειάρηζηνη, θαη ζην 

κέιινλ ζα βαίλνπλ κεηνχκελνη. 

 

Δ11 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πξόζβαζεο ηνπ ΟΣΔ γηα 

ηελ παξνρή ρνλδξηθήο εθθίλεζεο, ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θαη ρνλδξηθήο ζηαζεξήο 

εζληθήο δηαβίβαζεο είλαη εύινγε θαη αλαινγηθή; 

 

ηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ΟΣΔ θαη 

άιισλ παξφρσλ, πέξαλ ηεο δεθαεηίαο, ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα. πλεπψο δελ είλαη 

θαηαλνεηή ε αλαθνξά ζαο φηη “ηα ελ ιόγσ δεηήκαηα έρνπλ απνδεηρζεί σο ηδηαηηέξσο 

πξνβιεκαηηθά ιόγσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ΟΤΔ” (ζ. 94). Ο ΟΣΔ δελ πξνηίζεηαη λα κελ 

ζπλερίδεη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πξνζβάζεηο ζηνπο παξφρνπο. Όκσο είλαη 

επηζπκεηφ, κε βάζε ην ζεκεξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ, λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ ΟΣΔ κε ηνπο παξφρνπο ζηε βάζε εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Θεσξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη 

πιένλ ιφγνο θαη δελ είλαη νχηε εχινγε νχηε αλαινγηθή ε ex ante επηβνιή ξπζκηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα κελ αλαθαιεί ηηο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο πνπ ήδε παξέρεη, δελ είλαη αλαινγηθή θαζψο πεξηνξίδεη ηελ επειημία λα 

αλαπηχμεη ηελ πξφζβαζε θαη ην δίθηπν θνξκνχ ψζηε αθελφο κελ λα δηαηεξεί ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ, αθεηέξνπ δε λα αλαπηπρζνχλ ηερλνινγηθά ηα δίθηπα λέαο 

γεληάο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πξφζβαζε 

κε άιινπο παξφρνπο φηαλ επαλαζρεδηάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαη 

αλαδηαηάζζεη ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ. Υσξίο απηή ηελ επειημία ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη 

λα ζπληεξεί ππνδνκέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνζπξζνχλ ή λα κεηεγθαηαζηαζνχλ θάπνπ 

αιινχ πην απνηειεζκαηηθά, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηνλ 

ΟΣΔ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε φηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο ζηε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχληαη 

μεπεξαζκέλεο θαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο ηνπο ππεξθαιχπηεη ηελ αμία ηνπο. Η πξννπηηθή 

ηνπ migration ή ηεο θαηάξγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πειάηε ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηφ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ γηα SLA, ζεσξνχκε φηη απηά ζα πξέπεη λα 

πξνθχςνπλ κέζσ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε ηελ αγνξά θαη ην χςνο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ξεηξψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ πξνθαινχκελνπ 

πξνβιήκαηνο. Η εηαηξεία καο πηζηεχεη φηη ηα SLA παξέρνληαη δηαθαλψο, αιιά πάληα 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ καο. 
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Δ12 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ δηαθάλεηαο ηνπ ΟΣΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

Γηαζύλδεζεο ζρεηηθά κε ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε θιήζεσλ, ην ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό 

θιήζεσλ θαη ηε ρνλδξηθή εζληθή δηαβίβαζε είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 

 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα δηαθάλεηα, ε εηαηξεία καο δεκνζηεχεη Τπφδεηγκα 

Γηαζχλδεζεο θαη ζεσξνχκε φηη νη παξερφκελεο ζε απηφ πιεξνθνξίεο πιεξνχλ φινπο 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο. Δληνχηνηο θακία αλάινγε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο 

πιεξνθνξηψλ πεξί ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο δελ πθίζηαηαη ζηηο ππφινηπεο εηαηξείεο. Η 

ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε κε-δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο ζε 

αλαινγηθή βάζε.  

 

Δ13 : πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηνπ ΟΣΔ; 

 

Η εηαηξεία καο ζεσξεί φηη δελ επηδεηθλχεη δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ άιισλ 

παξφρσλ θαη άιισζηε νη λφκνη πεξί αληαγσληζκνχ είλαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. 

 

Δ14 : πκθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξύζκηζεο 

ησλ ηηκώλ ΟΣΔ γηα ηε ρνλδξηθή εθθίλεζε, ην ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θαη ηε ρνλδξηθή 

ζηαζεξή εζληθή δηαβίβαζε; 

  

 Όπσο έρνπκε αλαιπηηθά εμεγήζεη αλσηέξσ, ε αγνξά ηεο δηαβίβαζεο δε ζα πξέπεη λα 

ξπζκίδεηαη ζπλνιηθά. πλεπψο δηαθσλνχκε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ ΟΣΔ 

γηα ηε ρνλδξηθή ζηαζεξή εζληθή δηαβίβαζε. Δθηηκνχκε φηη ν αληαγσληζκφο ζα 

δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν επίπεδν ηηκψλ πξνο φθεινο ηφζν ησλ παξφρσλ αιιά θαη ησλ 

ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

 

Δ15 : πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο θνζηνιόγεζεο ηνπ ΟΣΔ; 

 

Ο ΟΣΔ έρεη αλαπηχμεη έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηφζν βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Πιήξσο Καηαλεκεκέλνπ Κφζηνπο (FDC-CCA) φζν θαη Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (LRAIC-CCA) ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηηο 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε αιιεπάιιεινπο θνζηνινγηθνχο 
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ειέγρνπο απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο νξηζκέλνπο απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη έρεη εγθξηζεί. 

Έρεη δηακνξθσζεί ινηπφλ κηα θνηλά απνδεθηή δηαδηθαζία παξαγσγήο θνζηνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξψλ. 

 

Σν πθηζηάκελν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ, LRAIC – CCA, είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή πξφθιεζεο ηνπ 

θφζηνπο, ελζσκαηψλεη δπλακηθά ηηο λέεο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ θαη ηεινχλ ππφ ξχζκηζε θαη πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο θαλνληζηηθέο 

επηηαγέο. Η πθηζηάκελε κεζνδνινγία LRAIC νδεγεί ζηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο, θνξκνχ θαη θνηλνχ θφζηνπο θαηφπηλ θαζνξηζκνχ 

ηνπ απηφλνκνπ δηθηχνπ, πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο, ρξήζεο ζρέζεσλ 

θφζηνπο – φγθσλ (CVRs – CCRs) θαη επηκεξηζκνχ ίζσλ πνζνζηηαίσλ mark ups. 

 

Σν LRΑIC ινηπφλ, παξέρεη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο κηα κεζνδνινγία ε νπνία ζεσξείηαη 

επξέσο ε πην ελδεδεηγκέλε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο θεθαιαίνπ κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη κεγάιν ρξφλν 

δσήο παγίσλ θαη ηα θφζηε απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο 

θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο.  

 

Δ16 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ 

ηνπ ΟΣΔ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 

 

 Γηα ιφγνπο κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο αιιά θαη πξνο φθεινο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ηνλ ΟΣΔ, λα επηβιεζεί θαη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο. 

 

Δ17 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πξόζβαζεο ησλ 

ελαιιαθηηθώλ γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθνύ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ είλαη εύινγε θαη 

αλαινγηθή; 

 

 πκθσλνχκε. 

 

Δ18 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ δηαθάλεηαο ησλ 

ελαιιαθηηθώλ είλαη επαξθήο; 

 

Αλ θαη ε εηαηξεία καο δεκνζηεχεη Τπφδεηγκα Γηαζχλδεζεο, θακία αλάινγε 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο. Η 

ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα επηβιεζεί ζε φινπο ηνπο παξφρνπο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηνχλ εχινγεο κε-δηαθξηηηθέο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο ζε 

αλαινγηθή βάζε.  
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Δ19 : πκθσλείηε όηη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ησλ 

ελαιιαθηηθώλ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 

 

 πκθσλνχκε σο πξνο ηε γεληθή αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο 

γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο.  

 

 Θα ζέιακε σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη δηαθσλνχκε κε ηελ απφθαζή ζαο λα κελ 

επηβιεζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ππνρξέσζε κή-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο αλαθνξηθά κε ηα 

ηέιε ηεξκαηηζκνχ (πεξίπησζε 1), κε ηε δηθαηνινγία φηη ε πηζαλή ηήξεζε απφ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ δπλαηφο ν 

θνζηνινγηθφο ηνπο έιεγρνο ζπληζηά κία κή εχινγε ππνρξέσζε. Γηα ιφγνπο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ παξφρσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ζεσξνχκε φηη είλαη απφιπηα δίθαηε ε 

επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζηνπο ελαιιαθηηθνχο, κε ηε ζπλεπαγφκελε αλάγθε 

ηήξεζεο θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ / θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Θεσξνχκε φηη ην κέγεζνο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ, ηφζν απφ άπνςε ζπλδέζεσλ φζν θαη εζφδσλ, είλαη πιένλ ππνινγίζηκν, 

έηζη ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε φπνηα επηβάξπλζε, θη επηπιένλ ζεσξνχκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επαθφινπζσλ θνζηνινγηθψλ ειέγρσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζα νδεγήζνπλ 

ζε φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Δ20 : πκθσλείηε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ξύζκηζεο ηηκώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ζε 

όηη αθνξά ηνλ ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ ζε ζηαζεξά δίθηπα; 

 

 πκθσλνχκε σο πξνο ηε γεληθή αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο ησλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο.  

 

 Θα ζέιακε φκσο λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ηζρπξηζκφο ζαο φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

έρνπλ επί ηνπ παξφληνο πςειφηεξα θφζηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ΟΣΔ, είλαη αβάζηκνο. Σφζν ε ξαγδαία αχμεζε ησλ απνδεζκνπνηεκέλσλ 

γξακκψλ, φζν θαη ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζε κεγάια εηαηξηθά ζρήκαηα 

(θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν κεγάισλ δηθηχσλ θηλεηήο), απνδεηθλχεη φηη νη 

ελαιιαθηηθνί έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο ή/θαη ζθνπνχ. πλεπψο ζεσξνχκε φηη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ζα πξέπεη 

θαη νη ελαιιαθηηθνί λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θνζηνζηξεθψλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, σο ελδηάκεζν ζηάδην κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ πξαγκαηηθά θνζηνζηξεθψλ 

ηηκψλ γηα θάζε δίθηπν ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απαίηεζε ηεο χζηαζεο ηεο ΔΔ, νη ηηκέο 
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ηεξκαηηζκνχ ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κε ηελ ηηκή ηνπηθνύ 

ηεξκαηηζκνύ (local) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ηθαλνπνηώληαο ηελ βαζηθή απαίηεζε ηεο 

ζπκκεηξίαο ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ, ώζηε λα ζηακαηήζεη ην θαηλόκελν ησλ 

δηεπηδνηήζεσλ κεηαμύ παξόρσλ θαη ΟΣΔ, πξαθηηθή πνπ πξνσζείηαη απφ ηηο Οδεγίεο ηεο 

ΔΔ θη εθαξκφδεηαη ήδε ζε αξθεηά Κξάηε Μέιε.  

 

Η ηηκή ζηφρνπ γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο παξφρσλ βάζεη 

ηεο απφθαζεο 505/058/23.12.2008 πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 20 δελ είλαη 

0,00823€/ιεπηφ, αιιά 0,00892€/ιεπηφ. Γελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΟΣΔ κε βάζε 

ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν 2008-10 έρνπλ ήδε ππνζηεί κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14% 

(νη κέζεο ηηκέο ηεξκαηηζκνχ πνπ ζα ηζρχζνπλ είλαη local: 0,00396€/ιεπηφ, single: 

0,00669€/ιεπηφ θαη double: 0,00847€/ιεπηφ, φιεο θάησ απφ ηελ ηηκή 0,00892€/ιεπηφ 

πνπ ηζρχεη γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ παξφρσλ). Η πςειή απηή ηηκή ηεξκαηηζκνχ 

επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ παθέηα ππεξεζηψλ κε ρακειή ιηαληθή ηηκή 

θαη κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα πξνθχςνπλ θέξδε απφ ηελ αληζνξξνπία ησλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην ελδηάκεζν απηφ 

ζηάδην, γηα ην νπνίν νη ηηκέο ηεξκαηηζκνχ ζηα δίθηπα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπλδένληαη 

κε ηελ ηηκή ηνπηθνχ ηεξκαηηζκνχ (local) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ ηθαλνπνηψληαο ηελ 

βαζηθή απαίηεζε ηεο ζπκκεηξίαο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ,  ππάξρεη πξφβιεςε 

απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ δηθηχσλ ησλ παξφρσλ ζε απηά 

ηνπ ΟΣΔ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εηήζην θνζηνινγηθφ έιεγρν.  

 

εκεηψλνπκε επηπιένλ φηη πξφζθαηα ε ηηαιηθή ξπζκηζηηθή αξρή (AGCOM) 

θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2
νπ

 γχξνπ ηεο αλάιπζήο ηεο γηα ηηο αγνξέο 

δηαζχλδεζεο, αλαθνηλψλνληαο ηελ πξφζεζή ηεο λα επηβάιιεη ζπκκεηξηθά ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ κεηαμχ ΣΙ θαη ελαιιαθηηθψλ, ζην επίπεδν ηνπ single transit ηεο ΣΙ. Η ΔΔ 

ζρνιίαζε φηη ε AGCOM ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κε βάζε ην θφζηνο ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ, ην νπνίν ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο. 

Ληγφηεξα ζεκεία δηαζχλδεζεο δελ ζεκαίλεη θαη κεγαιχηεξν ηέινο ηεξκαηηζκνχ. Η ΔΔ 

δεηάεη απφ ηελ AGCOM λα επαλεμεηάζεη ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή single 

transit θαη λα δηεξεπλήζεη εάλ ζα πξέπεη λα ηζρχζεη ε ηηκή local ηεο ΣΙ [ΙΣ/2009/1026, 

18/12/09]. Αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ε  ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ 

“...could be equivalent to the level of the tariff set for local call termination of TI or at 

that cost level which is incurred by an operator which terminates calls at the level of 

TI's interconnection nodes”. Αλάινγε ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο ΔΔ θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απζηξηαθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο (ΣΚΚ) [ΑΣ/2010/1047, 15/2/10]. 

 

Δ21 : πκθσλείηε όηη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ ελαιιαθηηθώλ 

δελ είλαη αλαγθαία θαη αλαινγηθή; 



 

  40 

 

Γηα ιφγνπο κε-δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο αιιά θαη πξνο φθεινο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ηνλ ΟΣΔ, λα επηβιεζεί θαη ζηνπο 

ελαιιαθηηθνχο. 
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4.5 WIND  

1. Γενικά Σχόλια 
 
2. Σχόλια επί του κειμζνου 
 
3. Απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ τθσ ΔΔ 
 
Ερϊτθςθ Ε1: 
 

 
 
Απά
ντθς

θ 
Ε1: 
 

Σα ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο 3.3.4 όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
  

 

 
 
Θεωροφμε ότι τα ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ είναι ςωςτά και δικαιολογοφνται από τθν ανάλυςθ που 
ζχει προθγθκεί ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 

Οριςμόσ αγοράσ 
Χονδρικι εκκίνθςθ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο που παρζχεται ςε 
ςτακερι κζςθ 
Ε1) υμφωνείτε με τα αρχικά ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ ςχετικά με τον οριςμό τθσ 
ςχετικισ αγοράσ προϊόντων εκκίνθςθσ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο 
που παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ; 
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Ωςτόςο κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι επί τθσ παροφςθσ οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ 
Παρόχων και ΟΣΕ (αλλά και μεταξφ Εναλλακτικϊν Παρόχων)  για τθν ενεργοποίθςθ υπθρεςιϊν 
Μεριηόμενθσ Χρζωςθσ (Μθ γεωγραφικοί αρικμοί τθσ ςειράσ 801) βαςίηονται ςε ζνα μοντζλο 
μεριςμοφ τθσ χρζωςθσ ςτο οποίο ο καλοφμενοσ ναι μεν δεν πλθρϊνει για τθ ςυλλογι τθσ κλιςθσ 
αλλά με δεδομζνο το πλαφόν αςτικισ χρζωςθσ το ζςοδο τθσ κλιςθσ μερίηεται μεταξφ καλοφμενου 
δικτφου και δικτφου εκκίνθςθσ. Σο ίδιο μοντζλο εφαρμόηεται και ςε κλιςεισ προσ Κ με πλαφόν 
αςτικισ χρζωςθσ, ςε κλιςεισ προσ προςωπικοφσ αρικμοφσ κακϊσ και ςε κλιςεισ προσ μθ 
γεωγραφικοφσ αρικμοφσ τθσ ςειράσ 806,812 & 825 για τισ οποίεσ υπάρχει πλαφόν χρζωςθσ. 
 
Τπενκυμίηουμε ότι το ΕΑ και ο Κανονιςμόσ εκχϊρθςθσ αρικμοδοτικϊν πόρων προβλζπει για τισ 
ανωτζρω κλιςεισ: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Θ ιδιαιτερότθτα των κλιςεων με προκακοριςμζνθ λιανικι τιμι ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι δεδομζνθσ 
τθσ λιανικισ τιμισ (όπωσ αυτισ κακορίηεται) τα δφο μζρθ οφείλουν με εμπορικοφσ όρουσ να 
διαπραγματευτοφν ϊςτε να αποφαςίςουν τα μερίδια που κα ζχει κάκε Πάροχοσ. Κατά κανόνα αυτό 
που ςυμφωνείται ςτθν πράξθ είναι ότι το μερίδιο του Παρόχου εκκίνθςθσ είναι το τζλοσ 
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παρακράτθςθσ ςτθ λιανικι το δε μερίδιο του Παρόχου που φιλοξενεί τθν υπθρεςία του μθ 
γεωγραφικοφ αρικμοφ είναι το τζλοσ τερματιςμοφ. 
 
Ωςτόςο θ ςυγκεκριμζνθ εμπορικι ςυμφωνία οριςμζνεσ φορζσ είναι αδφνατο να επιτευχκεί ι 
επιτυγχάνεται εισ βάροσ του αςκενζςτερου διαπραγματευτικά Παρόχου λόγω  διαφωνίασ μεταξφ 
των Παρόχων για τα μερίδια του κακενόσ.  
 
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν πρόςφατθ περίπτωςθ όπου ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του 
κοςτολογικοφ ελζγχου τθσ ΕΕΣΣ για το ζτοσ 2010, το τζλοσ τερματιςμοφ ςε υπθρεςίεσ φντομων 
Κωδικϊν ΟΣΕ ορίηεται ςτα 0,0206€/min το οποίο είναι πολφ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο τζλοσ 
τερματιςμοφ των Παρόχων για τουσ δικοφσ τουσ Κ (~0,015€/min). Τπενκυμίηουμε ότι οι Πάροχοι 
δεν είναι ςε κζςθ να αυξιςουν ελεφκερα τα τζλθ τερματιςμοφ ςε υπθρεςίεσ με πλαφόν αςτικισ 
χρζωςθσ δεδομζνου ότι με τθν εφαρμογι του τζλουσ παρακράτθςθσ του ΟΣΕ, υπάρχει θ 
πικανότθτα να προκφπτει ςυνολικι λιανικι χρζωςθ που υπερβαίνει τα όρια που τίκενται από το 
ΕΑ.   
 
Εν όψει των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα των ςυγκεκριμζνων τφπων 
κλιςεων που όλεσ δφνανται να κεωρθκοφν ωσ κλιςεισ μεριηόμενου κόςτουσ (ζνεκα του πλαφόν 
τθσ λιανικισ τιμισ που επιμερίηεται μεταξφ των Παρόχων), κεωροφμε εφλογο ςτον οριςμό τθσ 
αγοράσ εκκίνθςθσ να ςυμπεριλθφκοφν και όλεσ οι κλιςεισ που εκκινοφν από ςτακερό δίκτυο προσ 
Παρόχουσ απευκείασ ςφνδεςθσ που τερματίηουν ςε υπθρεςίεσ μθ γεωγραφικϊν αρικμϊν με 
πλαφόν λιανικισ χρζωςθσ. 
 
Θ εξαίρεςθ των κλιςεων με πλαφόν λιανικισ χρζωςθσ εγκυμονεί τον κίνδυνο αφενόσ ο δεςπόηων 
Πάροχοσ ςτθν αγορά τθσ εκκίνθςθσ να μθν ενεργοποιεί υπθρεςίεσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ ςειρζσ 
ςτθν περίπτωςθ που δεν επζλκει εμπορικι ςυμφωνία μεταξφ των Παρόχων για τα μερίδια 
αφετζρου, ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ, τθν διαπραγμάτευςθ με επαχκείσ εμπορικοφσ όρουσ εισ 
βάροσ του Παρόχου που δεν ζχει ςθμαντικι ιςχφ ςτθν αγορά. 
 
Επίςθσ ςθμειϊνουμε ότι ζνασ Πάροχοσ ΕΦ/ΠΦ δφναται να ζχει και απευκείασ διαςφνδεςθ για 
τερματιςμό κλιςεων προσ μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχόλια μασ προτείνουμε το δεφτερο ςθμείο του οριςμοφ τθσ 
αγοράσ εκκίνθςθσ να τροποποιθκεί ωσ εξισ: 
 
 
«(2) Σθν χονδρικι παροχι εκκίνθςθσ κλιςεων ςε παρόχουσ απευκείασ διαςφνδεςθσ (που δεν είναι 
Πάροχοι ΕΦ/ΠΦ) για τερματιςμό κλιςεων προσ αρικμοφσ Παρόχων υπθρεςιϊν όπου το καλοφμενο 
μζροσ πλθρϊνει τουλάχιςτον για ζνα τμιμα τθσ κλιςθσ (κλιςεισ ατελοφσ χρζωςθσ, μεριηόμενθσ 
χρζωςθσ και κλιςεισ με χριςθ καρτϊν) και για τερματιςμό κλιςεων προσ αρικμοφσ Παρόχων 
υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ ορίηεται πλαφόν λιανικισ χρζωςθσ.»  
 
 
Επιπλζον, κεωροφμε ορκζσ τισ παρατθριςεισ τισ ΕΕΣΣ αναφορικά με τθ μθ υποκαταςταςιμότθτα τθσ 
χονδρικισ εκκίνθςθσ κλιςεων  από τθν αδεςμοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο ι από τα 
private partial circuits (PPC). Επικουρικά αναφζρουμε ότι θ αδεςμοποίθτθ πρόςβαςθ ςτον τοπικό 
βρόχο δεν ζχει υλοποιθκεί ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ (εκτιμάται ότι ζνα 30% τθσ 
πλθκυςμιακισ κάλυψθσ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ ΑΠΣΒ εναλλακτικϊν Παρόχων ενϊ ςτθν 
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περίπτωςθ που κάποιοσ Πάροχοσ επικυμεί να καλφψει το ποςοςτό αυτό πρζπει να προβεί ςε 
δυςανάλογα μεγάλεσ επενδφςεισ για τθν υλοποίθςθ Α ςε περιοχζσ όπου θ υλοποίθςθ 
τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου είναι αςφμφορθ και χρονοβόρα. Σο ίδιο ιςχφει κατά αναλογία για τθν 
υλοποίθςθ μζςω PPC και επιπλζον το κόςτοσ τθσ μίςκωςθσ PPC δεν δικαιολογεί από οικονομικισ 
άποψθσ τθ χριςθ τθσ για υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ αποκλειςτικά. 
 
 
Ερϊτθςθ Ε2: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε2: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  Επιςθμαίνουμε ότι ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ αςτικϊν 
περιοχϊν όπου οι εναλλακτικοί Πάροχοι δραςτθριοποιοφνται μζςω υπθρεςιϊν ΑΠΣΒ, το ποςοςτό 
ςυνδρομθτϊν που είναι ςτον ΟΣΕ εκτιμάται ότι είναι άνω του 75%. Τπενκυμίηουμε ότι με βάςθ τθν 
τελευταία αναφορά τθσ ΕΕΣΣ για τθν πορεία τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθν Ελλάδα, ανακοινϊκθκαν 
987.310 αποδεςμοποιθμζνεσ γραμμζσ πρόςβαςθσ ςε ςφνολο 5.248.000  (ποςοςτό 81% για τισ 
ςυνδζςεισ ΟΣΕ). Δεν ςυντρζχουν λόγοι επί τθσ παροφςθσ να κεωριςουμε ότι το ςυγκεκριμζνο 
ποςοςτό διαφοροποιείται ςθμαντικά ςε επιμζρουσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Επιπλζον, θ εκνικι 
γεωγραφικι αγορά, όπωσ αναφζρεται ςτο κείμενο τθσ ΔΔ, χαρακτθρίηεται από ενιαίεσ & 
ομοιογενείσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ για το ςφνολο τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε3: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε3: 
 
Σα ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ αποτυπϊνονται ςτθν παράγραφο 3.3.4 όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
 

Οριςμόσ αγοράσ 
Χονδρικόσ τερματιςμόσ κλιςεων ςε χωριςτά δίκτυα που 
παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ 
Ε3) υμφωνείτε με τα αρχικά ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ ςχετικά με τθ ςχετικι αγορά 
προϊόντων χονδρικοφ τερματιςμοφ κλιςεων ςε χωριςτά δθμόςια τθλεφωνικά 
δίκτυα που παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ; 

Ε2) υμφωνείτε με τθν αρχικι κζςθ τθσ ΕΕΣΣ ότι θ γεωγραφικι αγορά χονδρικισ 
εκκίνθςθσ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο που παρζχεται ςε ςτακερι 
κζςθ είναι εκνικι; 
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Θεωροφμε ότι τα ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ είναι ςωςτά και δικαιολογοφνται από τθν ανάλυςθ που 
ζχει προθγθκεί ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  Αναφορικά με το διαχωριςμό του 
χονδρικοφ τερματιςμοφ κλιςεων ςε παρόχουσ υπθρεςιϊν από τον χονδρικό τερματιςμό κλιςεων ςε 
τελικοφσ χριςτεσ, ςυμφωνοφμε με το διαχωριςμό των δφο αγορϊν. 
 
Ωςτόςο επιςθμαίνουμε ότι κεωρείται ςκόπιμο θ Επιτροπι να εξετάςει ςε βάκοσ αν θ αγορά 
κλιςεων που τερματίηουν ςε Παρόχουσ υπθρεςιϊν χριηει περαιτζρω ανάλυςθσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα μερίδια των Παρόχων ςτθν εν λόγω αγορά. Ειδικότερα, θ Επιτροπι οφείλει να εξετάςει 
τισ επιμζρουσ αγορζσ τερματιςμοφ ςε μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ ανάλογα με το είδοσ τθσ 
υπθρεςίασ δεδομζνου ότι θ Επιτροπι ιδθ λαμβάνει μζςω των εξαμθνιαίων αναφορϊν τα ςτοιχεία 
κίνθςθσ τθσ αγοράσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε4: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε4: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. Επιπλζον κεωροφμε ότι θ εκνικι γεωγραφικι αγορά, 
όπωσ αναφζρεται ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, χαρακτθρίηεται από ενιαίεσ & 
ομοιογενείσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ για το ςφνολο τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ε4) υμφωνείτε με τθν αρχικι κζςθ τθσ ΕΕΣΣ ότι θ γεωγραφικι αγορά χονδρικοφ 
τερματιςμοφ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο που παρζχεται ςε ςτακερι 
κζςθ είναι εκνικι; 
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Ερϊτθςθ Ε5: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε5: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  υμφωνοφμε με τισ παρατθριςεισ τθσ ΕΕΣΣ ότι ακόμα και 
ςτισ περιπτϊςεισ Εναλλακτικϊν Παρόχων που ζχουν ζνα εκτεταμζνο εκνικό δίκτυο, κατά κανόνα θ 
επζκταςθ αφορά τθν κάλυψθ ιδίων αναγκϊν και ωσ επί το πλείςτον αναγκϊν για υπθρεςίεσ 
δεδομζνων. Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι επί τθσ παροφςθσ ο ΟΣΕ δεν παρζχει υπθρεςίεσ 
υνεγκατάςταςθσ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν Διαςφνδεςθσ με αποτζλεςμα να είναι οικονομικά 
αςφμφορο ζνασ Πάροχοσ να υλοποιιςει απευκείασ διαςφνδεςθ με το ΑΚ του ΟΣΕ είτε μζςω τθσ 
υπθρεςίασ H-ΗΕΤ (όπου λόγω τθσ ςφνδεςθσ ςτο φρεάτιο γίνεται ςπατάλθ δικτυακϊν πόρων) είτε 
με μίςκωςθ Μιςκωμζνων Γραμμϊν Διαςφνδεςθσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ερϊτθςθ Ε6: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε6: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. Επιπλζον κεωροφμε ότι θ εκνικι γεωγραφικι αγορά, 
όπωσ αναφζρεται ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, χαρακτθρίηεται από ενιαίεσ & 
ομοιογενείσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ για το ςφνολο τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε7: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε7: 
 

Τεςτ των 3 κριτθρίων – Χονδρικι διαβίβαςθ ςτο ςτακερό δθμόςιο τθλεφωνικό 
δίκτυο 
Ε7) υμφωνείτε με τθν αρχικι κζςθ τθσ ΕΕΣΣ ότι το τεςτ των τριϊν κριτθρίων για 
τθ χονδρικι εκνικι διαβίβαςθ ςτθν Ελλάδα πλθροφται; 

Ε6) υμφωνείτε με τθν αρχικι κζςθ τθσ ΕΕΣΣ ότι θ γεωγραφικι αγορά χονδρικισ 
ςτακερισ εκνικισ διαβίβαςθσ είναι εκνικι; 

Οριςμόσ αγοράσ 
Χονδρικι διαβίβαςθ μζςω του ςτακεροφ δθμόςιου τθλεφωνικοφ δικτφου 
Ε5) υμφωνείτε με τα αρχικά ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ ςχετικά με τθ ςχετικι αγορά 
χονδρικισ διαβίβαςθσ μζςω του δθμόςιου τθλεφωνικοφ δικτφου; 
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Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  Ειδικότερα, ςυμφωνοφμε με τισ παρατθριςεισ τισ ΕΕΣΣ 
ωσ προσ τα κάτωκι: 
 
1. Θ είςοδοσ ςτθν αγορά υπθρεςιϊν χονδρικισ εκνικισ ςτακερισ διαβίβαςθσ απαιτεί τθν 
ανάλθψθ ςθμαντικοφ μθ ανακτιςιμου κόςτουσ από ζναν εναλλακτικό. 
 
Όπωσ προαναφζρκθκε τα δίκτυα των εναλλακτικϊν Παρόχων επεκτείνονται κατά κανόνα για να 
καλφψουν ανάγκθσ ςφνδεςθσ και μετάδοςθσ για τθν υποςτιριξθ υπθρεςιϊν ΑΠΣΒ και αφορά 
κυρίωσ τθν μετάδοςθ δεδομζνων. Θεωροφμε οικονομικά μθ εφικτό και τεχνικά μακροπρόκεςμο για 
ζναν Πάροχο να προβεί ςε διαςφνδεςθ και με τα 203 ΑΚ ΟΣΕ ϊςτε να δραςτθριοποιθκεί ςτθν 
υπθρεςία διαβίβαςθσ κλιςεων.  
 
2. Οι Πάροχοι δε κεωροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν διαβίβαςθσ ςε τρίτα μζρθ ωσ μζροσ του 
επιχειρθματικοφ τουσ μοντζλου. 
 
υμφωνοφμε με τθν παραπάνω διαπίςτωςθ τθσ ΕΕΣΣ και προςκζτουμε ότι ακόμα και ςτθν 
περίπτωςθ που ζνασ Πάροχοσ (είτε Κινθτισ Σθλεφωνίασ είτε τακερισ Σθλεφωνίασ) επικυμεί να 
παρζχει υπθρεςίεσ διαβίβαςθσ δεν αρκεί μόνο να ζχει διαςυνδεκεί με τθν μεγαλφτερθ μερίδα των 
Παρόχων αλλά και να ζχει διαςυνδεκεί ςε πολλά ςθμεία ςτθν Ελλάδα ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
ανταγωνιςτεί τον ΟΣΕ αποτελεςματικά.  Επίςθσ, θ δραςτθριοποίθςθ ςτθν αγορά διαβίβαςθσ 
εκνικϊν κλιςεων απαιτεί να δεςμευτοφν μόνιμα μεγάλεσ χωρθτικότθτεσ ςτο δίκτυο του Παρόχου 
που παρζχει τθν υπθρεςία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει το ςφνολο τθσ κίνθςθσ του 
Παρόχου που λαμβάνει τθν υπθρεςία και ανεξαρτιτωσ προφίλ κίνθςθσ, επιβαρυνόμενοσ με τθν 
μετατροπι τθσ κίνθςθσ από τεχνολογία TDM ςε τεχνολογία Ethernet. Για τον ανωτζρω λόγο, ο ΟΣΕ 
είναι ο μοναδικόσ Πάροχοσ που μπορεί να κάνει βζλτιςτθ χριςθ τθσ χωρθτικότθτασ μιασ και 
χρθςιμοποιεί τθν ίδια χωρθτικότθτα με τεχνολογία TDM και για τισ δικζσ του εςωτερικζσ κλιςεισ. 
 
Λόγω των ανωτζρω ςυμπεραςμάτων, κακίςταται ςαφζσ ότι ο ανταγωνιςμόσ ςτθν εν λόγω αγορά 
δεν πρόκειται να διαφοροποιθκεί. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ερϊτθςθ Ε8: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε8: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  υμφωνοφμε με το ςφνολο των παρατθριςεων τθσ ΕΕΣΣ 
αναφορικά με τα απόλυτα και ςχετικά μερίδια αγοράσ, τθν φπαρξθ φραγμϊν ειςόδου και τθν 

Ανάλυςθ αγοράσ 
Χονδρικι εκκίνθςθ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό 
δίκτυο που παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ 
Ε8) υμφωνείτε με το αρχικό ςυμπζραςμα τθσ ΕΕΣΣ και τθ ςχετικι ανάλυςθ, ότι ο 
ΟΣΕ ζχει ΙΑ ςτθν αγορά χονδρικισ εκκίνθςθσ ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο που 
παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ; 
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πικανότθτα ανάπτυξθσ δυνθτικοφ ανταγωνιςμοφ, τθν κάκετθ ενοποίθςθ του ΟΣΕ και τθν φπαρξθ 
ανταγωνιςτικϊν περιοριςμϊν υπό τθ μορφι αντιςτακμιςτικισ αγοραςτικισ ιςχφοσ. Θεωροφμε ότι ο 
ΟΣΕ κα ςυνεχίςει να κατζχει ΙΑ ςτθν αγορά δεδομζνου ότι είναι οικονομικά αςφμφορο για τουσ 
Παρόχουσ μεςοπρόκεςμα να προβοφν  ςε επζκταςθ των δικτφων τουσ ϊςτε να ζχουν πανελλαδικι 
κάλυψθ ςτθν αγορά τθσ εκκίνθςθσ κλιςεων. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ερϊτθςθ Ε9: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε9: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. το ςθμείο αυτό κεωροφμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε ότι 
είναι αναγκαία θ επζκταςθ τθσ ρφκμιςθσ ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνονται και τα ιδεατά ςτακερά 
δίκτυα (VNO).  
 
Ο λόγοσ για τθν επζκταςθσ τθσ ρφκμιςθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ζνασ VNO δφναται να ζχει 
απευκείασ εκχωρθμζνεσ αρικμοςειρζσ γεωγραφικϊν αρικμϊν και Κωδικό ΕΦ/ΠΦ, να 
δραςτθριοποιείται πανελλαδικά μζςω τρίτου δικτφου αλλά να μθν υπζχει τισ υποχρεϊςεισ ενόσ 
Παρόχου ΙΑ ςτθν αγορά χονδρικοφ τερματιςμοφ ςε χωριςτά δθμόςια τθλεφωνικά δίκτυα που 
παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ. Θ εξαίρεςθ των VNO ενζχει των κίνδυνο να αντιμετωπίςει θ αγορά 
φαινόμενα όπου το τζλοσ τερματιςμοφ ενόσ VNO προσ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ να διαφοροποιείται 
από το ρυκμιηόμενο τζλοσ τερματιςμοφ του δικτφου που τον φιλοξενεί! Ουςιαςτικά κάκε VNO είναι 
και αυτόσ μονοπϊλιο ςτο ιδεατό δίκτυό του δεδομζνου ότι για τον τερματιςμό των κλιςεων προσ 
τουσ εν λόγω γεωγραφικοφσ αρικμοφσ δεν υπάρχει τεχνικά εναλλακτικι μζκοδοσ. 
 
Επιπλζον, είναι γεγονόσ ότι ο ΟΣΕ δεν μπορεί να επθρεάςει άμεςα και με προφανι τρόπο τθ 
διαμόρφωςθ των τελϊν τερματιςμοφ των Παρόχων (κυρίωσ των εναλλακτικϊν Παρόχων τακερισ 
Σθλεφωνίασ). Εντοφτοισ, δεν πρζπει να παραβλζπουμε τθ δυνατότθτα του ΟΣΕ να αςκιςει πίεςθ με 
ζμμεςο τρόπο χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςχφ του ςε άλλεσ αγορζσ. Εάν λθφκεί υπόψθ θ ςυνολικι κζςθ 
του ΟΣΕ ςε όλεσ τισ ςχετικζσ αγορζσ που ζχουν οριςτεί, είναι προφανζσ ότι ο ΟΣΕ διακζτει τα μζςα 
για να αςκιςει αντιςτακμιςτικι ιςχφ ςε όλουσ τουσ Παρόχουσ. Οι ςχζςεισ μεταξφ του ΟΣΕ και των 
εναλλακτικϊν Παρόχων δεν περιορίηονται ςτθν ανταλλαγι κίνθςθσ και τθν αμοιβαία παροχι 
υπθρεςιϊν τερματιςμοφ.  
Θ εξάρτθςθ, όμωσ, των Παρόχων από τον ΟΣΕ δεν περιορίηεται ςτον τερματιςμό κλιςεων ςτο 
δίκτυο του ΟΣΕ, αλλά καλφπτει ςχεδόν το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τουσ. Διευκρινίηεται ότι θ 
αναφορά ςτθ δυνατότθτα άςκθςθσ αντιςτακμιςτικισ διαπραγματευτικισ ιςχφοσ δεν αναφζρεται ωσ 

Ανάλυςθ αγοράσ 
Χονδρικόσ τερματιςμόσ κλιςεων ςε χωριςτά δίκτυα που παρζχεται ςε ςτακερι 
κζςθ 
Ε9) υμφωνείτε με το αρχικό ςυμπζραςμα τθσ ΕΕΣΣ και τθ ςχετικι ανάλυςθ, ότι 
κάκε πάροχοσ δικτφου ζχει ΙΑ ςτθν αγορά χονδρικοφ τερματιςμοφ ςε χωριςτά 
δθμόςια τθλεφωνικά δίκτυα που παρζχεται ςε ςτακερι κζςθ; 
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παράγων που κα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν μόνο ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ αγοράσ, αλλά και ςτα 
πλαίςια τθσ επιβολισ ρυκμιςτικϊν υποχρεϊςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, πιςτεφουμε ότι λόγω τθσ 
ιςχφοσ του ΟΣΕ, κα πρζπει οι υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ λοιποφσ Παρόχουσ τακερισ 
Σθλεφωνίασ, εφόςον κρικεί ότι ζχουν θμαντικι Ιςχφ ςτθν Αγορά, να είναι πολφ πιο ιπιεσ από τισ 
προτεινόμενεσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε10: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε10: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  Επιςθμαίνουμε εκ νζου ότι οι Πάροχοι δε κεωροφν ςε 
μεςοπρόκεςμο ορίηοντα τθν παροχι υπθρεςιϊν διαβίβαςθσ ςε τρίτα μζρθ ωσ μζροσ του 
επιχειρθματικοφ τουσ μοντζλου λόγω των αδυναμιϊν που προαναφζρκθκαν κακιςτϊντασ τον ΟΣΕ 
ωσ τον μοναδικό οικονομικά αποδοτικό Πάροχο υπθρεςιϊν διαβίβαςθσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ερϊτθςθ Ε11: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε11: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 
Επί τθσ αρχισ κεωροφμε ότι τόςο επί τθσ παροφςθσ όςο και μεςοπρόκεςμα θ αγορά εκκίνθςθσ, 
διαβίβαςθσ και τερματιςμοφ κλιςεων κα ςυνεχίςει να ζχει μονοπωλιακό χαρακτιρα με τον ΟΣΕ να 
ζχει ΙΑ ςτισ εν λόγω αγορζσ. Κρίνουμε ότι θ διατιρθςθ των ρυκμιςτικϊν υποχρεϊςεων πρόςβαςθσ 
του ΟΣΕ είναι εκ των ων ουκ άνευ για να ςυνεχίςει να λειτουργεί θ αγορά υπό όρουσ δίκαιουσ.  

Κανονιςτικζσ Υποχρεώςεισ του ΟΤΕ  
Χονδρικι εκκίνθςθ κλιςεων ςτο δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο που παρζχεται ςε 
ςτακερι κζςθ, χονδρικόσ τερματιςμόσ κλιςεων ςτο ςτακερό δίκτυο του ΟΤΕ και 
χονδρικι διαβίβαςθ ςτο ςτακερό δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο 
Ε11)υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ των υποχρεϊςεων πρόςβαςθσ του ΟΣΕ, για τθν 
παροχι χονδρικισ εκκίνθςθσ, χονδρικοφ τερματιςμοφ και χονδρικισ ςτακερισ 
εκνικισ διαβίβαςθσ είναι εφλογθ και αναλογικι; 

Ανάλυςθ αγοράσ 
Χονδρικι διαβίβαςθ ςτο ςτακερό δθμόςιο τθλεφωνικό δίκτυο 
Ε10) υμφωνείτε με το αρχικό ςυμπζραςμα τθσ ΕΕΣΣ και τθ ςχετικι ανάλυςθ, ότι ο 
ΟΣΕ ζχει ΙΑ ςτθν αγορά χονδρικισ εκνικισ διαβίβαςθσ; 
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θμειϊνουμε εκ νζου ότι θ ευκολία τθσ Φυςικισ υνεγκατάςταςθσ για υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ δεν 
ζχει υλοποιθκεί από τον ΟΣΕ παρόλο που υπζχει τθν ςχετικι υποχρζωςθ από το 2003. Μια 
υπθρεςία που κρίνεται ολοζνα και πιο ςθμαντικι δεδομζνου ότι θ πλειονότθτα των Παρόχων ζχει 
επεκτείνει το δίκτυο τουσ ϊςτε να προςεγγίςει ζνα μεγάλο αρικμό ΑΚ του ΟΣΕ ςτο πλαίςιο τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν μζςω ΑΠΣΒ.  
 
το ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι πρζπει θ ΕΕΣΣ ςε ςυνεργαςία  με τον ΟΣΕ και 
τουσ Παρόχουσ να εξετάςει τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των δικτφων Παρόχων με το δίκτυο του ΟΣΕ 
με διαφορετικι τεχνολογία από τθν υφιςτάμενθ τεχνολογία TDM.  
 
Επίςθσ, αναφορικά με τισ υποχρεϊςεισ πρόςβαςθσ ςε χονδρικι εκκίνθςθ κλιςεων,  
 
 Α) κεωροφμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε τθν ανάγκθ επανεξζταςθσ από τθν ΕΕΣΣ του 
κζματοσ τθσ ςυλλογισ κλιςεων προσ μθ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ μζςω ΕΦ/ΠΦ δεδομζνθσ πια τθσ 
δυνατότθτασ για Χονδρικι Εκμίςκωςθ Γραμμϊν από τον ΟΣΕ. 

Β) όπωσ αναφζραμε και ςτον οριςμό τθσ αγοράσ εκκίνθςθσ κλιςεων, κεωροφμε εφλογο ςτισ 
ςχετικζσ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τθν αγορά εκκίνθςθσ κλιςεων να ςυμπεριλθφκοφν και όλεσ οι 
κλιςεισ που εκκινοφν από ςτακερό δίκτυο προσ Παρόχουσ απευκείασ ςφνδεςθσ που τερματίηουν ςε 
υπθρεςίεσ μθ γεωγραφικϊν αρικμϊν με πλαφόν λιανικισ χρζωςθσ. 
 
Σζλοσ αναφορικά με τισ υποχρεϊςεισ του ΟΣΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αδεςμοποίθτθσ 
διαβίβαςθσ μεταξφ Παρόχων, επιςθμαίνουμε ότι ο ΟΣΕ δεν παρζχει επί τθσ παροφςθσ υπθρεςίεσ 
διαβίβαςθσ προσ αρικμοφσ πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ των ςειρϊν 901 και 909. Θ άρνθςθ 
παροχισ των εν λόγω υπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν υπάρχουν απευκείασ διαςυνδζςεισ 
μεταξφ όλων των Παρόχων, δθμιουργοφν ιδιαίτερο πρόβλθμα ςτθν επικοινωνία μεγάλου μζρουσ 
των ςυνδρομθτϊν των εναλλακτικϊν Παρόχων με υπθρεςίεσ πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε12: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε12: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 
Επί τθσ αρχισ κεωροφμε ότι τόςο επί τθσ παροφςθσ όςο και μεςοπρόκεςμα θ αγορά εκκίνθςθσ, 
διαβίβαςθσ και τερματιςμοφ κλιςεων κα ςυνεχίςει να ζχει μονοπωλιακό χαρακτιρα με τον ΟΣΕ να 
ζχει ΙΑ ςτισ εν λόγω αγορζσ. Κρίνουμε ότι διατιρθςθ των ρυκμιςτικϊν υποχρεϊςεων διαφάνειασ 
του ΟΣΕ είναι εκ των ων ουκ άνευ για να ςυνεχίςει να λειτουργεί θ αγορά υπό όρουσ δίκαιουσ.  
 

Ε12) υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ των υποχρεϊςεων διαφάνειασ του ΟΣΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ Προςφοράσ Αναφοράσ 
Διαςφνδεςθσ ςχετικά με τθ χονδρικι εκκίνθςθ κλιςεων, το χονδρικό τερματιςμό 
κλιςεων και τθ χονδρικι εκνικι διαβίβαςθ, είναι αναγκαία και αναλογικι; 
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υμφωνοφμε με το ςφνολο των επιχειρθμάτων τθσ ΕΕΣΣ αναφορικά με τθν αναγκαιότθτα να 
διατθρθκοφν ςτο ςφνολο τουσ οι υποχρεϊςεισ διαφάνειασ ωσ απαραίτθτο ςυμπλθρωματικό μζτρο 
ςτισ υπόλοιπεσ υποχρεϊςεισ που κα εφαρμοςκοφν. Επιπλζον κεωροφμε κίνθςθ προσ τθ ςωςτι 
κατεφκυνςθ τθ διεφρυνςθ τθσ Προςφοράσ Αναφοράσ Διαςφνδεςθσ του ΟΣΕ ϊςτε να 
ςυμπεριλαμβάνει και άλλεσ τεχνολογίεσ διαςφνδεςθσ δικτφων, ωςτόςο ςθμειϊνουμε ότι είναι 
ςκόπιμο να τεκεί το κζμα ςε διαβοφλευςθ ϊςτε τόςο θ εταιρεία μασ όςο και το ςφνολο τθσ 
τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ να τοποκετεί ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του νζου τφπου 
διαςφνδεςθσ. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ερϊτθςθ Ε13: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε13: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. υμφωνοφμε με τθν επιβολι ρυκμιςτικϊν υποχρεϊςεων 
και ςτισ δφο παρακάτω περιπτϊςεισ:  
 

(i) περιπτϊςεισ όπου ο πάροχοσ με ΙΑ διακρίνει μεταξφ εναλλακτικϊν Παρόχων και  
(ii) περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο πάροχοσ με ΙΑ προβαίνει ςε διάκριςθ μεταξφ των λιανικϊν 

του υπθρεςιϊν (ι αυτϊν των κυγατρικϊν του) και αυτϊν των εναλλακτικϊν Παρόχων 
που τον ανταγωνίηονται ςτθν αγορά λιανικισ.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Ερϊτθςθ Ε14: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε14: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.  υμφωνοφμε με το ςφνολο των παρατθριςεων τθσ ΕΕΣΣ 
και επαυξάνουμε λζγοντασ θ απουςία ρφκμιςθσ των εν λόγω τιμϊν κα κακιςτοφςε αδφνατθ τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ ςτο μζλλον.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ε14) υμφωνείτε με τθν πρόταςθ τθσ ΕΕΣΣ για τθ διατιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ των 
τιμϊν ΟΣΕ για τθ χονδρικι εκκίνθςθ, τον χονδρικό τερματιςμό κλιςεων και τθ 
χονδρικι ςτακερι εκνικι διαβίβαςθ; 

Ε13) υμφωνείτε με τθ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αμερολθψίασ του ΟΣΕ; 
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Ερϊτθςθ Ε15: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε15: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε16: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε16: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε17: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε17: 
 
υμφωνοφμε με τθ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ αναφορικά με το γεγονόσ είναι προσ το ςυμφζρον των 
Εναλλακτικϊν να παρζχουν χονδρικι πρόςβαςθ ςε άλλουσ μεγαλφτερουσ Παρόχουσ. Ωςτόςο, δε 
κεωροφμε εφλογο και αναλογικό να υποχρεωκοφν οι Πάροχοι να παρζχουν πρόςβαςθ ςε 
ςυςτιματα και ςτθν υποςτιριξθ λογιςμικοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ κα είναι επιβαρυντικι για 
τουσ Παρόχουσ (ειδικότερα τουσ πιο μικροφσ ςε μζγεκοσ) δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ τζτοιων 
διεπαφϊν κα είναι κοςτοβόρα και χρονοβόρα. 
 
Προτείνουμε, λοιπόν, τθν τροποποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ ωσ κάτωκι: 
 
«θ ΕΕΣΣ προτείνει να διατθρθκεί θ ςχετικι υποχρζωςθ, υποχρεϊνοντασ τουσ εναλλακτικοφσ 
παρόχουσ δθμόςιων δικτφων με πελάτεσ ςτουσ οποίουσ ζχουν εκχωριςει γεωγραφικοφσ αρικμοφσ, 

Κανονιςτικζσ υποχρεώςεισ εναλλακτικών ωσ Παρόχων με ΣΙΑ 
Χονδρικόσ τερματιςμόσ κλιςεων ςτο ςτακερό δίκτυο του ΟΤΕ 
Ε17)υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ των υποχρεϊςεων πρόςβαςθσ των εναλλακτικϊν 
για τθν παροχι χονδρικοφ τερματιςμοφ κλιςεων είναι εφλογθ και αναλογικι; 

Ε16) υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ λογιςτικοφ διαχωριςμοφ του 
ΟΣΕ είναι αναγκαία και αναλογικι; 

Ε15) υμφωνείτε με τθ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κοςτολόγθςθσ του ΟΣΕ; 



 

  53 

να παρζχουν ςε άλλουσ παρόχουσ και ςτον ΟΣΕ χονδρικό τερματιςμό, κακϊσ και ςυςτιματα και 
υποςτιριξθ λογιςμικοφ». 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε18: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε18: 
 
Αναφορικά με τισ υποχρεϊςεισ διαφάνειασ των εναλλακτικϊν, κεωροφμε ότι υποχρεϊςεισ που 
αναφζρονται κεωροφνται εφλογεσ και αναλογικζσ. Επιςθμαίνουμε ότι ςυμφωνοφμε με τθν μθ 
επιβολι υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ Προςφοράσ Αναφοράσ δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ 
υποχρζωςθ δεν είναι αναλογικι για το ςφνολο των εναλλακτικϊν. 
 
Επιπλζον, αναφορικά με τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο δικτυακό τόπο, προτείνουμε τθν 
παρακάτω τροποποίθςθ δεδομζνου ότι πολλοί αρικμοί ςτακερισ τθλεφωνίασ που λειτουργοφν ςε 
δίκτυο Εναλλακτικοφ Παρόχου προζρχονται από φορθτότθτα και δεν κεωρείται εφλογο και 
αναλογικό να ενθμερϊνεται ο δικτυακόσ τόποσ κάκε μζρα με το ςφνολο του αρικμοδοτικοφ 
φάςματοσ που λειτουργεί ςτο δίκτυο. Επίςθσ, είναι ςκόπιμο να αποςαφθνιςτεί ότι θ υποχρζωςθ 
ανακοίνωςθσ των τελϊν τερματιςμοφ αφορά αποκλειςτικά τουσ γεωγραφικοφσ αρικμοφσ και όχι 
άλλεσ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ για τα οποία δεν υφίςταται ρυκμιςτικι υποχρζωςθ. 
 
«Θ ΕΕΣΣ προτείνει όπωσ οι εναλλακτικοί πάροχοι οι οποίοι αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Α 
εξακολουκιςουν να δθμοςιεφουν ςτο δικτυακό τουσ τόπο το αρικμοδοτικό τουσ φάςμα (όπωσ αυτό 
ζχει πρωτογενϊσ εκχωρθκεί από τθν ΕΕΣΣ) και τισ χονδρικζσ χρεϊςεισ τερματιςμοφ τουσ προσ 
γεωγραφικοφσ αρικμοφσ. Σα ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να επικαιροποιοφνται, το αργότερο τθν θμζρα 
κατά τθν οποία πραγματοποιείται οποιαδιποτε αλλαγι τιμϊν.» 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε19: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε19: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   
 
υμφωνοφμε με τθν μθ επιβολι υποχρζωςθσ για μθ διακριτικι μεταχείριςθ μεταξφ κλιςεων που 
τερματίηουν ςτο δίκτυο ενόσ Παρόχου με βάςθ το αν οι εν λόγω κλιςεισ εκκινοφν από το δίκτυο του 
εν λόγω Παρόχου ι από το δίκτυο άλλων Παρόχων. υμφωνοφμε με τα επιχειριματα και 

Ε19) υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αμερολθψίασ των 
εναλλακτικϊν είναι αναγκαία και αναλογικι; 

Ε18) υμφωνείτε ότι θ διατιρθςθ των υποχρεϊςεων διαφάνειασ των 
εναλλακτικϊν είναι επαρκισ; 
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ςυμπεράςματα τθσ ΕΕΣΣ όπου μεταξφ άλλων καταλιγουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ δε κα 
ιταν εφλογθ και αναλογικι για τουσ εναλλακτικοφσ Παρόχουσ. 
Αναφορικά με τθν υποχρζωςθ όπου οι εναλλακτικοί πάροχοι «υποχρεοφνται να εφαρμόηουν 
όμοιουσ όρουσ ςε όμοιεσ περιπτϊςεισ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ παρζχουν υπθρεςίεσ 
τερματιςμοφ και οφείλουν να παρζχουν ςτισ εν λόγω επιχειριςεισ υπθρεςίεσ και πλθροφορίεσ υπό 
τουσ ίδιουσ όρουσ και με τθν ίδια ποιότθτα», επιςθμαίνουμε ότι παρόλο που θ αγορά ζχει περάςει 
από μία φάςθ ςυγκζντρωςθσ, οι εναλλακτικοί Πάροχοι ςυνεχίηουν να διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ 
προσ τθν οικονομικι ευρωςτία και τθν επιχειρθματικι ςτακερότθτα με αποτζλεςμα να απαιτείται 
ειδικόσ χειριςμόσ κάκε εναλλακτικοφ Παρόχου. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε20: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε20: 
 
υμφωνοφμε απολφτωσ με τθν ΕΕΣΣ θ οποία αναγνωρίηει τισ διαφορζσ ςτισ τοπολογίεσ των δικτφων 
των εναλλακτικϊν Παρόχων ςε ςχζςθ με τθ δομι και ιεραρχία του υφιςτάμενου δικτφου του ΟΣΕ.  
 
Α) Η δομι και ιεραρχία δικτφου των Εναλλακτικών Παρόχων 
 
Αναφορικά με τθ πολυπλοκότθτα ςτθ δομι και ςτθν ιεραρχία του δικτφου των Εναλλακτικϊν 
Παρόχων, επιςθμαίνουμε εκ νζου ότι: 
 

- Επί τθσ παροφςθσ τα δίκτυα των εναλλακτικϊν ενδζχεται να είναι ωσ επί το πλείςτον 
υβριδικοφ τφπου δθλαδι να αποτελοφνται τόςο από κόμβουσ παλαιάσ γενιάσ (TDM) όςο και 
από κόμβουσ νζασ γενιάσ (NGN). Κατά κανόνα τα TDM κζντρα είναι το υψθλότερο ιεραρχικά 
επίπεδο και τα κζντρα μζςω των οποίων πραγματοποιείται θ διαςφνδεςθ με τα υπόλοιπα 
δίκτυα. 

- Ζνα NGN δίκτυο μεταξφ άλλων περιλαμβάνει εκτόσ από τουσ κόμβουσ μεταγωγισ TDM και 
κόμβουσ μεταγωγισ ςε επίπεδο IP & Ethernet  (Access GW) οι οποίοι βρίςκονται ςε χϊρουσ 
Φ ι ςε πλθςίον Α ςε ΑΚ ΟΣΕ και κόμβουσ Ethernet Switches. 

 
- Οι ανωτζρω κόμβοι επί τθσ παροφςθσ ςυνικωσ δεν αποτελοφν κόμβουσ διαςφνδεςθσ αλλά 

αποτελοφν εςωτερικοφσ τοπικοφσ κόμβουσ δικτφου υπό τθν ζννοια ότι εςωτερικι κίνθςθ 
διεκπεραιϊνεται κατά κανόνα τοπικά χωρίσ να χρειάηεται να πραγματοποιθκεί θ μεταγωγι 
κίνθςθσ ςε υψθλότερο επίπεδο.  

 
- Επίςθσ οι κόμβοι που ωσ επί το πλείςτον βρίςκονται ςε χϊρουσ LLU (εκτόσ των κόμβων 

Metro Ethernet) μποροφν δυνθτικά, με τθν επιφφλαξθ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ υλοποίθςθσ 
από τουσ προμθκευτζσ των εξοπλιςμϊν να ενεργοποιθκοφν ωσ κόμβοι διαςφνδεςθσ υπό τισ 
εξισ τεχνικζσ/ ρυκμιςτικζσ προχποκζςεισ: 

o Να υπάρχει θ δυνατότθτα για interconnection ςε επίπεδο IP (L3) 

Ε20) υμφωνείτε με τθ διατιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ τιμϊν των εναλλακτικϊν ςε ότι 
αφορά τον χονδρικό τερματιςμό κλιςεων ςε ςτακερά δίκτυα; 
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o Να υπάρχει θ δυνατότθτα να υλοποιθκεί θ διαςφνδεςθ με τον ΟΣΕ ςε χϊρο Φ/A 
o Να υπάρχει θ δυνατότθτα ο χϊροσ Φ/Α να χρθςιμοποιθκεί και ωσ ςθμείο 

διαςφνδεςθσ και με τρίτουσ παρόχουσ που ζχουν ιδθ ςυνεγκαταςτακεί. 
 
Οι τρεισ πρϊτεσ ανωτζρω προχποκζςεισ δεν πλθροφνται επί τθσ παροφςθσ από το υφιςτάμενο 
ρυκμιςτικό πλαίςιο με αποτζλεςμα θ κίνθςθ που παραδίδει ο ΟΣΕ ςτουσ εναλλακτικοφσ Παρόχουσ 
να παραδίδεται ςτο υψθλότερο ιεραρχικά επίπεδο του κάκε εναλλακτικοφ δικτφου. 
 
Λόγω τθσ ανωτζρω δρομολόγθςθσ των κλιςεων από τον ΟΣΕ (αλλά και από το ςφνολο των 
Εναλλακτικϊν Παρόχων) είναι εφλογο και αναλογικό ο χονδρικόσ τερματιςμόσ των Εναλλακτικϊν 
Παρόχων να προςομοιάηει περιςςότερο το χονδρικό τερματιςμό DOUBLE TANDEM του ΟΣΕ 
(υψθλότερο ιεραρχικό επίπεδο του ΟΣΕ) και όχι τον τερματιςμό SINGLE TANDEM το οποίο 
προτείνεται να υιοκετθκεί ωσ πλαφόν για το τζλοσ τερματιςμοφ των εναλλακτικϊν Παρόχων. 
 
Β) Η επιλογι του τζλουσ SINGLE TANDEM του ΟΤΕ ςε ςχζςθ με το DOUBLE TANDEM 
 
Αξίηει να  ςθμειωκεί ότι θ Επιτροπι κα ιταν ςκόπιμο να εξετάςει και τθν περίπτωςθ ενόσ 
υποκετικοφ Παρόχου (ανεξαρτιτου μεγζκουσ) ο οποίοσ κα αποφάςιηε είτε για λόγουσ 
βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ των διαςυνδζςεων με τον ΟΣΕ είτε για λόγουσ εμπορικοφσ ςτθν 
περίπτωςθ που δεν δραςτθριοποιείται πια ςτθν αγορά τθσ Επιλογισ/Προεπιλογισ Φορζα να 
ςυγκεντρϊςει τθν κίνθςθ διαςφνδεςθσ (ςυλλογι/τερματιςμό) με τον ΟΣΕ ςε ζνα ι δφο ςθμεία 
πανελλαδικά. Ο εν λόγω Πάροχοσ κα είναι αναγκαςμζνοσ να πλθρϊνει μζροσ τθσ κίνθςθσ του ωσ 
DOUBLE TANDEM ςτον OTE για να εξυπθρετιςει τθν κίνθςθ προσ και από τισ υπόλοιπεσ ζντεκα (11) 
γεωγραφικζσ περιοχζσ διαςφνδεςθσ του ΟΣΕ ενϊ για τθν ειςερχόμενθ κίνθςθ από τον ΟΣΕ κα 
ειςπράττει το τζλοσ SINGLE TANDEM του ΟΣΕ δθμιουργϊντασ μια ανιςότθτα εισ βάροσ του Παρόχου 
αυτι τθ φορά. 
 
 
Γ) Η οδθγία τθσ ΕΕ ςχετικά με τα τζλθ τερματιςμοφ 
 
φμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ Ρφκμιςθ των Σελϊν Σερματιςμοφ 
τακερισ και Κινθτισ ςτθν ΕΕ, οι Εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (ΕΡΑ) οφείλουν να εξαςφαλίςουν ότι τα 
τζλθ τερματιςμοφ εφαρμόηονται με τρόπο αποτελεςματικό από άποψθσ κόςτουσ και ςυμμετρικό 
μζχρι και τισ 31/12/2012. Θ ςυγκεκριμζνθ καταλθκτικι θμερομθνία δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ 
εκάςτοτε ρυκμιςτικζσ αρχζσ να αποφαςίςουν για τθ το ρυκμό ςφγκλιςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιδιαιτερότθτεσ κάκε εκνικισ αγοράσ.  
 
Ωςτόςο: 
 

Α) Θ ελλθνικι αγορά αντικειμενικά υπολείπεται κατά πολφ των αντίςτοιχων ευρωπαϊκϊν 
τθλεπικοινωνιακϊν αγορϊν ςε κζματα προαγωγισ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ςτο ςφνολο 
των αγορϊν που ορίηει θ ΕΕ. Θ ςωρεία παραβιάςεων τθσ τθλεπικοινωνιακισ νομοκεςίασ από 
τον ΟΣΕ και τα πολλαπλά πρόςτιμα που ζχουν επιβλθκεί ςυνθγοροφν υπζρ του ανωτζρω 
επιχειριματοσ. 
 
Β) Θ Ελλάδα ςυνεχίηει και υπολείπεται ςτθν απελευκζρωςθ των υπθρεςιϊν Σοπικοφ Βρόχου 
ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με αποτζλεςμα τόςο θ ςυνδρομθτικι βάςθ όςο 
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και τα εγκατεςτθμζνα δίκτυα των Παρόχων να μθν δφνανται να ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχα 
με τα μεγζκθ του εγκατεςτθμζνου Παρόχου ΟΣΕ.  

 
Γ) Θ γεωγραφικι ιδιαιτερότθτα τθσ Ελλάδασ ςτερεί τθ δυνατότθτα ςτουσ Εναλλακτικοφσ 
Παρόχουσ να επεκτείνουν τα δίκτυα τουσ πανελλαδικά ϊςτε να μποροφν να είναι ςε ςυηυγι 
αντιςτοιχία με τα ΑΚ και Tandem κζντρα του ΟΣΕ. (Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν 
περίπτωςθ τθσ εταιρείασ μασ όπου αναγκάςτθκε να προβεί ςε μίςκωςθ πανάκριβων 
υπεραςτικϊν μιςκωμζνων γραμμϊν διαςφνδεςθσ για να διαςυνδεκεί με το Tandem του ΟΣΕ 
ςτθ Μυτιλινθ για να εξυπθρετιςει τθν κίνθςθ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ του Αιγαίου μιασ και 
δεν υπάρχει ςθμείο παρουςίασ τθσ εταιρείασ μασ ςτο εν λόγω tandem κζντρο του ΟΣΕ). 

 
Δ) Θ μεγαλφτερθ μερίδα των Ευρωπαϊκϊν Ρυκμιςτικϊν Αρχϊν δεν ζχουν προβεί ςε εφαρμογι 
τθσ οδθγίασ τθσ ΕΕ. Επίςθσ, υπάρχουν αφενόσ κράτθ που δεν ζχουν εφαρμόςει ακόμα τθν 
υποχρζωςθ τθσ ςυμμετρικότθτασ και αφετζρου κράτθ τα οποία ζχουν επιλζξει τθ ςταδιακι 
ςφγκλιςθ (glide path to symmetry). θμειϊνουμε επίςθσ τθν περίπτωςθ των κρατϊν Γαλλία, 
Βζλγιο, Ιςπανία και Πορτογαλία όπου επί τθσ παροφςθσ επιτρζπεται θ απόκλιςθ από τθ 
ςυμμετρία με πλαφόν ποςοςτοφ. 
 
Σο παρακάτω διάγραμμα (Cullen Cross-Country Analysis February 2010) αποτυπϊνει τθν 
κατάςταςθ ςτθν ΕΕ. 
 

 
  

  No FTR symmetry FTR symmetry 

ANO’s FTR unregulated or unspecified U DK, FI, NO, CH AT, DE, LU, NL, SE, UK 

Maximum allowed asymmetry (x or x% above 
incumbent FTR) 

MAX BE, FR, PT, ES 

Delayed reciprocity (ANO FTR set to incumbent FTR x 
years before) 

DR GR 

Glide path to symmetry GP IT, IE 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω κεωροφμε εφλογθ & αναλογικι τθν προςζγγιςθ του “delayed 
reciprocity” ςε επίπεδο SINGLE TANDEM του ΟΤΕ μεταξφ εναλλακτικών Παρόχων και του ΟΤΕ με 
διαφορά φάςθσ ενόσ ζτουσ με τθν επιφφλαξθ να προδιαγραφεί το τζλοσ τερματιςμοφ των 
Εναλλακτικϊν Παρόχων ςτθν περίπτωςθ που με μεταγενζςτερθ απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ το νζο τζλοσ 
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απλοφ τερματιςμοφ του ΟΣΕ (single termination) είτε αυξθκεί είτε παραμείνει το ίδιο είτε 
μειωκεί κάτω από ζνα πλαφόν μείωςθσ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ προτείνεται να διατθρθκεί ζνα 
πλαφόν προςαφξθςθσ επί του τρζχοντοσ τζλουσ τερματιςμοφ. Βάςει των ανωτζρω προτείνουμε τθν 
εξισ τροποποίθςθ: 
 

Πρόταςθ Β ( Glidepath) 
Θ ΕΕΣΣ προτείνει θ ετιςια ανϊτατθ τιμι του τζλουσ τερματιςμοφ των εναλλακτικϊν Παρόχων 
να ιςοφται με το μεςοςτακμικό τζλοσ απλοφ τερματιςμοφ (single termination) του ΟΣΕ όπωσ 
αυτό εκάςτοτε ορίηεται δυνάμει τθσ Απόφαςθσ του Κοςτολογικοφ Ελζγχου του ΟΣΕ του 
προθγοφμενου ζτουσ. τθν περίπτωςθ που για ζνα οικονομικό ζτοσ με απόφαςθ τθσ ΕΕΣΣ το 
τζλοσ τερματιςμοφ του ΟΣΕ ορίηεται 

Α) υψθλότερο ι ίςο ι από το τζλοσ απλοφ τερματιςμοφ του ΟΣΕ του προθγοφμενου 
ζτουσ ι 
Β) χαμθλότερο από 0% ζωσ 17% από το τζλοσ του απλοφ τερματιςμοφ του ΟΣΕ του 
προθγοφμενου ζτουσ  

τότε το τζλοσ τερματιςμοφ των εναλλακτικϊν Παρόχων κα οριςτεί ωσ ίςο με το τζλοσ απλοφ 
τερματιςμοφ του ΟΣΕ για το εν λόγω οικονομικό ζτοσ προςαυξθμζνο κατά 20%.* 

 
*θμείωςθ: 
Ο λόγοσ που το ποςοςτό μείωςθσ μεταξφ των τελϊν απλοφ τερματιςμοφ του ΟΣΕ δφο ςυνεχόμενων ετϊν είναι 
διαφορετικό από το ποςοςτό προςαφξθςθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το ζνα ποςοςτό υπολογίηεται ωσ μείωςθ 
επί του τζλουσ απλοφ τερματιςμοφ για το προθγοφμενο ζτοσ ενϊ το δεφτερο ποςοςτό υπολογίηεται ωσ αφξθςθ 
επί του τζλουσ απλοφ τερματιςμοφ του ΟΣΕ για το τρζχον ζτοσ. 

 
Θ διαφοροποίθςθ και μάλιςτα με ζνα προδιαγεγραμμζνο πλαφόν τθσ τάξεωσ του 20% των τελϊν 
τερματιςμοφ μεταξφ ΟΣΕ και Εναλλακτικϊν Παρόχων (ςθμειϊνουμε τθν περίπτωςθ τθσ Ιςπανίασ 
όπου το πλαφόν ζχει οριςτεί ςτο 30%) είναι εκ των ων ουκ άνευ για τθν εφρωςτθ και ανταγωνιςτικι 
λειτουργία τθσ Ελλθνικισ αγοράσ τθλεφωνίασ ειδικότερα δε ςτθν κρίςιμθ αυτι περίοδο οικονομικισ 
κρίςθσ.  
 
Επιςθμαίνουμε ότι είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία του κατάλλθλου οικονομικοφ & ρυκμιςτικοφ 
κλίματοσ ϊςτε το ςφνολο τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ και ειδικότερα τθσ αγοράσ τθσ τακερισ 
Σθλεφωνίασ, που διακρίνεται από μικρά περικϊρια κζρδουσ, να ανταπεξζλκει και να προχωριςει εκ 
νζου ςε μία αναπτυξιακι πορεία θ οποία κα ςυνοδεφεται από επενδφςεισ ςε νζεσ τεχνολογίεσ, ςε 
επζκταςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν 
τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ από τθν πλευρά του τελικοφ καταναλωτι. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ερϊτθςθ Ε21: 
 

 
 
Απάντθςθ Ε21: 
 
Θεωροφμε ότι θ κζςθ τθσ ΕΕΣΣ είναι ορκι και δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ που ζχει προθγθκεί 
ςτο κείμενο τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ.   

Ε21) υμφωνείτε ότι θ υποχρζωςθ λογιςτικοφ διαχωριςμοφ των εναλλακτικϊν δεν 
είναι αναγκαία και αναλογικι; 
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το κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ αναφζρεται ότι: 
Α) λαμβάνοντασ υπόψθ τθν φςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ Ρφκμιςθ των Σελϊν 
Σερματιςμοφ τακερισ και Κινθτισ ςτθν ΕΕ, και το γεγονόσ ότι θ ΕΕΣΣ ςκοπεφει να εξετάςει τθν 
εφαρμογι ενόσ νζου μοντζλο bottom-up για τα τζλθ τερματιςμοφ ςτακερισ, το οποίο κα αντανακλά 
το κόςτοσ που επιβαρφνει ζναν αποδοτικό πάροχο  
Β) και τθν πρόταςθ να επιβλθκεί ςτουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ θ υποχρζωςθ να παρζχουν ςτθν 
ΕΕΣΣ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ του νζου μοντζλου bottom-up 
 
Θεωροφμε απαραίτθτο όπωσ οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ κακϊσ το μοντζλο bottom up που πρόκειται 
να υιοκετθκεί, τουλάχιςτον ςτο ςθμείο που πρόκειται να εξειδικευκοφν, να τεκοφν ςε δθμόςια 
διαβοφλευςθ ϊςτε θ εταιρεία μασ να τοποκετθκεί αναλυτικά και επί τθσ ουςίασ. 

 


