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1. Εισαγωγή 

 

Το έργο για τη δημιουργία του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου (PSM) των 
οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με ΣΙΑ, ξεκίνησε το Μάιο του 2019.  
 
Τον Οκτώβριου του 2019, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης 
προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
αναφορικά με την πρότασή της για τον καθορισμό της μεθοδολογίας ελέγχου 
συμπίεσης περιθωρίου τιμών των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με 
ΣΙΑ που περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες των αγορών 3α και 3β, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Αποφάσεις της περί ορισμού αγορών (ΑΠ 
792/07/22-12-2016 και 792/09/22-12-2016).  
 
Στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έλαβε χώρα από 10-10-2019 μέχρι 22-11-2019, 
συμμετείχαν οι πάροχοι της ελληνικής αγοράς που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης (ΟΤΕ, Vodafone, WIND και Forthnet).  
 
Σε συνέχεια της έγκρισης των αποτελεσμάτων της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης 
(ΑΠ 948/03/ 20-7-2020), η ΕΕΤΤ δημοσίευσε, τον Ιούλιο του 2020 τις απαντήσεις 
της επί των σχολίων των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση και τις 
μεθοδολογικές αρχές για την υλοποίηση του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης 
περιθωρίου. 
 
Το Δεκέμβριο του 2020, η ΕΕΤΤ με την απόφασή της ΑΠ 974/03/21-12-2020, έθεσε 
σε εθνική δημόσια διαβούλευση το Μοντέλο PSM, σε Microsoft Excel, το οποίο 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το καθορισμένο από την ΕΕΤΤ μεθοδολογικό πλαίσιο 
Στο μοντέλο, που ετέθη σε διαβούλευση απεικονίζονταν όλες οι απαιτούμενες 
λεπτομέρειες αναφορικά με τα δεδομένα εισόδου, τη ροή υπολογισμού, τη δομή και 
τα παραγόμενα αποτελέσματα. Το μοντέλο συνοδεύονταν από το Εγχειρίδιο Χρήστη 
του μοντέλου (User Manual),στο οποίο παρέχονται οι οδηγίες για το άνοιγμα, τη 
λειτουργία και την επικαιροποίηση του μοντέλου και το Περιγραφικό Εγχειρίδιο του 
μοντέλου (Descriptive Manual), στο οποίο περιγράφονται η προσέγγιση 
μοντελοποίησης, η δομή και η διαδικασία υπολογισμού που ακολουθήθηκε κατά την 
ανάπτυξη του μοντέλου. 
 
Στη δημόσια διαβούλευση, που διεξήχθη από τις 28/12/2020 μέχρι και τις 
12/03/2021, συμμετείχαν οι πάροχοι της ελληνικής αγοράς που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης (ΟΤΕ, Vodafone, WIND και 
Forthnet). 
 
Το Σεπτέμβριο του 2022, η ΕΕΤΤ με απόφασή της ενέκρινε τα αποτελέσματα και τις 
θέσεις της ΕΕΤΤ επί της δημόσιας διαβούλευσης και το μοντέλο ελέγχου συμπίεσης 
περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά, συνοδευόμενο από το Εγχειρίδιο χρήστη του μοντέλου, και το 
Περιγραφικό εγχειρίδιο του μοντέλου. 
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Το Σεπτέμβριο του 2022, η ΕΕΤΤ με απόφασή της, ενέκρινε ως προσωρινό μέτρο 
της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 8 του Ν. 4727/2020, την εφαρμογή του 
μοντέλου για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων 
της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 
 
Όλα τα ως άνω αρχεία/κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων σε αυτές, και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Μέτρων που κοινοποιείται. 

 

2. Μεθοδολογικές Αρχές 

 

Βασικές αρχές του μεθοδολογικού πλαισίου:  

• Ο μοντελοποιημένος πάροχος αναφοράς είναι ένας Προσαρμοσμένος 

Ισοδύναμα Αποδοτικός Πάροχος (adjusted EEO) με μερίδιο αγοράς 25% 

στην αγορά λιανικής σταθερής πρόσβασης (με βάση τον αριθμό γραμμών 

εκτός των ISDN PRA). 

• Όλα τα οικονομικά προγράμματα εξετάζονται εκ των προτέρων με το 

μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου με την ακόλουθη διάκριση: τα 

οικονομικά προγράμματα που ορίζονται ως εμβληματικά ελέγχονται 

απευθείας από την ΕΕΤΤ, ενώ τα οριζόμενα ως μη εμβληματικά ελέγχονται 

από τον ίδιο τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ και επανεξετάζονται από την 

ΕΕΤΤ. Τα εμβληματικά προϊόντα ελέγχονται και εκ των υστέρων με 

απολογιστικά στοιχεία.  

• Ως εμβληματικά προϊόντα ορίζονται τα οικονομικά προγράμματα λιανικής, τα 

οποία, κατά φθίνουσα σειρά, αντιπροσωπεύουν συνολικό μερίδιο εσόδων 

και πελατών 70% όλων των σταθερών λιανικών προϊόντων της επιχείρησης 

με ΣΙΑ που περιλαμβάνουν τηλεφωνία ή / και ευρυζωνικότητα (αυτόνομα ή 

ως μέρος μιας δέσμης που περιλαμβάνει σταθερή τηλεφωνία ή/ και 

ευρυζωνικότητα). Επιπλέον, περιλαμβάνουν όποια προϊόντα λιανικής, με 

σταθερή τηλεφωνία ή / και ευρυζωνικότητα (αυτόνομα ή ως μέρος μιας 

δέσμης που περιλαμβάνει σταθερή τηλεφωνία ή / και ευρυζωνικότητα) 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του συνολικού αριθμού συνδρομητών 

ή δημιουργούν έσοδο τουλάχιστον το 5% των εσόδων των σταθερών 

λιανικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν τηλεφωνία ή / και ευρυζωνικότητα 

(αυτόνομα ή ως μέρος μιας δέσμης που περιλαμβάνει σταθερή τηλεφωνία ή 

/ και ευρυζωνικότητα) του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, ακόμη και αν δεν 

εμπίπτουν στο όριο του 70% που ορίζεται ανωτέρω. 

• Για την αξιολόγηση της οικονομικής αναπαραγωγιμότητας δεσμοποιημένων 

οικονομικών προσφορών, που αφορούν υπηρεσίες λιανικής βασισμένες σε 

ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες (εισροές) χονδρικής, 

υιοθετείται μια προσέγγιση βάσει έκπτωσης. Οι εκπτώσεις, που παρέχονται 

σε μία δεσμοποιημένη προσφορά, κατανέμονται αναλογικά στις διάφορες 
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υπηρεσίες βάσει των ονομαστικών τιμών που αναφέρει ο φορέας 

εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. 

• Ο έλεγχος συμπίεσης περιθωρίου διεξάγεται ανά προϊόν. 

• Τα στοιχεία κόστους εξάγονται σύμφωνα με το κοστολογικό πρότυπο LRIC+, 

όποτε αυτό είναι εφαρμόσιμο. 

• Τα κόστη ιδίου δικτύου, κόστη τερματισμού, κόστη λιανικής και τα γενικά και 

διοικητικά κόστη ορίζονται ως κατάντη κόστη. 

• Τα κόστη λιανικής και τα γενικά και διοικητικά κόστη προσαρμόζονται έτσι 

ώστε να αντικατοπτρίζουν το μερίδιο αγοράς του Προσαρμοσμένου 

Ισοδύναμα Αποδοτικού Παρόχου (adjusted ΕΕΟ). 

• Τα κόστη ιδίου δικτύου, που προέρχονται αποκλειστικά από τον πάροχο με 

ΣΙΑ, προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν το μερίδιο αγοράς του 

Προσαρμοσμένου Ισοδύναμα Αποδοτικού Παρόχου (adjusted ΕΕΟ). 

• Οι έλεγχοι συμπίεσης περιθωρίου πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις περιοχές στις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ προσφέρει 

υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις αγορές 3α και 3β (δηλαδή σε ολόκληρη την 

εθνική επικράτεια, εκτός από τις περιοχές στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες 

χρηματοδοτούμενες μέσω κρατικών ενισχύσεων). 

• Το Weighted Average Cost of Capital (WACC) υιοθετείται για την 

αξιολόγηση του εύλογου περιθωρίου, που αναμένεται από τον 

Προσαρμοσμένο Ισοδύναμα Αποδοτικό Πάροχο (μοντελοποιημένο 

Πάροχο). 

• Μια στατική προσέγγιση υιοθετείται κατά την αξιολόγηση της εξέλιξης των 

εσόδων και του κόστους στο μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου. Όλες 

οι επενδύσεις και τα εφάπαξ κόστη επιμερίζονται σε ετήσια βάση σύμφωνα 

με το μαθηματικό τύπο απόδοσης (annuity formula), λαμβάνοντας υπόψη 

την ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού ή την ωφέλιμη ζωή του πελάτη κατά 

περίπτωση. 

 

3. Μοντέλο Ελέγχου Συμπίεσης Περιθωρίου 

 

Για τον υπολογισμό των εσόδων ανά οικονομικό πρόγραμμα, λαμβάνονται υπόψη: 

τα τέλη ενεργοποίησης, που αφορούν τα έσοδα που εισπράττονται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. έσοδα που σχετίζονται με την ενεργοποίηση των 

λιανικών υπηρεσιών), χωρίς τους φόρους. Δεδομένου ότι αυτά τα έσοδα 

αναφέρονται σε μια ευρεία χρονική περίοδο (στη διάρκεια ζωής του πελάτη στο 

δίκτυο του παρόχου αναφοράς), προκειμένου να μετατραπούν σε 

επαναλαμβανόμενα έσοδα, επιμερίζονται ετήσια, με βάση τη μέση διάρκεια ζωής 

του πελάτη και τα μηνιαία τέλη, τα οποία αφορούν στις μέσες μηνιαίες πληρωμές 
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που πραγματοποιούνται από τους συνδρομητές, χωρίς τους φόρους. 

Υπολογίζονται ως το άθροισμα της μηνιαίας σταθερής τιμής που καταβάλλεται για 

το οικονομικό πρόγραμμα και των μέσων μηνιαίων πληρωμών που 

πραγματοποιούνται από τον καταναλωτή για την κατανάλωση εκτός του 

οικονομικού προγράμματος. Τα έσοδα της κατανάλωσης εκτός του οικονομικού 

προγράμματος υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον μέσο όγκο της υπηρεσίας 

που καταναλώνεται εκτός του προγράμματος με το μέσο έσοδο ανά μονάδα 

υπηρεσίας. 

Η διάρκεια ζωής του πελάτη σε οικονομικό πρόγραμμα αναφέρεται στην περίοδο 

κατά την οποία ο πελάτης παραμένει σε σύμβαση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μηνιαίων εσόδων του προγράμματος.  

Η διάρκεια ζωής του πελάτη στο δίκτυο του παρόχου αναφοράς που λαμβάνεται 

υπόψη για τον επιμερισμό σε ετήσια βάση των εφάπαξ στοιχείων (π.χ. τέλη 

ενεργοποίησης ή κόστη σύνδεσης) αναφέρεται στην περίοδο που ο πελάτης έχει 

συνάψει σύμβαση με τον ίδιο πάροχο και υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά 

μετακινήσεων του παρόχου. 

Για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών χονδρικής, χρησιμοποιούνται οι 

τιμές που προκύπτουν από τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, που αφορούν την 

έγκριση τιμών μέσω του Τεχνοοικονομικού μοντέλου NGA Bottom up LRIC+, των 

αποτελεσμάτων του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ΑΕ, και έγκριση τιμών υπό 

ρύθμιση προϊόντων και υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών. 

Τα Κόστη ιδίου δικτύου έχουν εξαχθεί από τα τρέχοντα bottom-up μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται από την ΕΕΤΤ για ρυθμιστικούς σκοπούς, καθώς και από 

ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί από το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ και 

πληροφορίες από το κοστολογικό του σύστημα ΕΚΟΣ. 

Τα κόστη λιανικής έχουν εξαχθεί από το ελεγμένο κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ 

(ΕΚΟΣ) και ευθυγραμμίζονται με τις κατηγορίες κόστους που ορίζονται σε αυτό. Τα 

κόστη αυτά προσαρμόζονται περαιτέρω στην κλίμακα του παρόχου αναφοράς. 

Τα Γενικά και τα διοικητικά κόστη έχουν εξαχθεί από το ελεγμένο κοστολογικό 

σύστημα του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ) και υπολογίζονται ως μια προσαύξηση στα έσοδα 

λιανικής. Αυτά τα κόστη προσαρμόζονται περαιτέρω στην κλίμακα του παρόχου 

αναφοράς.  

Τα υποκείμενα κόστη που σχετίζονται με το κάθε οικονομικό πρόγραμμα λιανικής 

υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές διαμορφώσεις και σενάρια 

δικτύου. Οι απαραίτητες γεωγραφικές πληροφορίες για την υποστήριξη της 

διαδικασίας υπολογισμού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των γεωτύπων για το 

δίκτυο πρόσβασης και μετάδοσης, έχουν εξαχθεί από το φορέα εκμετάλλευσης με 

ΣΙΑ καθώς και από εσωτερικά δεδομένα της ΕΕΤΤ. 

Για τον υπολογισμό του κόστους χονδρικής και δικτύου λαμβάνονται υπόψη 

διάφορες διαμορφώσεις δικτύου. Η παραμετροποίηση αυτών των  διαμορφώσεων 

περιλαμβάνεται στο φύλλο εργασίας «0D PAR NW SCENARIOS» του μοντέλου, 
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με αναλυτικές εξηγήσεις στην ενότητα «3.1.4 Scenario parameterisation» του 

Περιγραφικού Εγχειριδίου. Το μπλοκ «4» των φύλλων εργασίας στο μοντέλο εκτελεί 

τη διαστασιολόγηση και κοστολόγηση του δικτύου. Αυτή η κοστολόγηση 

διαφοροποιεί τα διάφορα τμήματα του δικτύου, αναγνωρίζοντας τα σημεία 

παράδοσης των διαφόρων λύσεων χονδρικής τόσο στα τμήματα πρόσβασης όσο 

και στα τμήματα οπισθόζευξης (backhaul), τα οποία εξαρτώνται από τα σενάρια και 

τους γεωτύπους που ορίστηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, αυτό το μπλοκ 

κοστολογεί το δίκτυο κορμού που είναι ανεξάρτητο από τους γεωτύπους. Το 

Περιγραφικό Εγχειρίδιο παρέχει λεπτομέρειες για την υποστήριξη της ροής 

υπολογισμού του PSM στην ενότητα «Block 4 - Network and wholesale 

dimensioning and costing».  

Το μοντέλο, λαμβάνει υπόψη του την πιο αποδοτική ως προς το κόστος λύση 

χονδρικής σε κάθε περίπτωση. Η έννοια αυτή της αποδοτικότητας προσεγγίζεται 

σε διπλή βάση: 

• Σε επίπεδο σεναρίου, διασφαλίζοντας ότι προσεγγίζεται η πιο οικονομική 

λύση για κάθε τμήμα του δικτύου (π.χ. εξετάζοντας είτε μια χονδρική 

υπηρεσία Ethernet, ένα προϊόν χονδρικής ΟΚΣΥΑ ή μια λύση ιδίου δικτύου). 

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί τόσο σε επίπεδο δικτύου 

οπισθόζευξης στο φύλλο εργασίας «4C CALC BACKHAUL» όσο και σε 

επίπεδο δικτύου κορμού στο φύλλο «4H CALC CORE LINKS». 

• Στο σύνολο των σεναρίων, προσδιορίζοντας τη βέλτιστη λύση που λαμβάνει 

υπόψη τη διαθεσιμότητα για κάθε διαμόρφωση χονδρικής ανά γεώτυπο (π.χ. 

ένας γεώτυπος που δεν έχει φυσική ή απομακρυσμένη συνεγκατάσταση στα 

αστικά κέντρα του δεν θα λάβει υπόψη του μια λύση LLU που παραδίδεται 

στον πάροχο σε επίπεδο αστικού κέντρου). Αυτή η βέλτιστη επιλογή 

σεναρίου ανά γεώτυπο υπολογίζεται στο μοντέλο στο φύλλο εργασίας «4F 

CALC SCEN SELECTION». 

Το κόστος λιανικής υπολογίζεται στο φύλλο εργασίας «6A CALC ES RET COSTS» 

και ο υπολογισμός αυτός περιγράφεται στην ενότητα «3.7.1 Retail costs 

calculations» του Περιγραφικού Εγχειριδίου ενώ το γενικό και διοικητικό κόστος 

υπολογίζεται στο φύλλο εργασίας «6B CALC TARIFF GA & SPECIF COST» μαζί 

με οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος καθώς και τα τυχόν δώρα ή / και  

εκπτώσεις, οι υπολογισμοί των οποίων περιγράφονται στην ενότητα «3.7.2 

Calculation of G&A and tariff specific retail costs» του Περιγραφικού Εγχειριδίου. 

Το μοντέλο επιμερίζει σε ετήσια βάση όλα τα εφάπαξ κόστη ανά πρόγραμμα 

λιανικής με βάση τη διάρκεια ζωής του πελάτη στο δίκτυο του παρόχου αναφοράς 

στο φύλλο εργασίας «8A CALC COST ANNUALISATION». Αυτό γίνεται επιπλέον 

του επιμερισμού σε ετήσια βάση των επενδύσεων μεμονωμένων στοιχείων 

κόστους που πραγματοποιείται στα φύλλα εργασίας «1E INP MAP COST 

CONSOL», «4C CALC BACKHAUL» και «4H CALC CORE LINKS». 
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Οι επιμερισμοί αυτοί σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται μέσω της συνάρτησης 

PMT (Πληρωμή) που υπολογίζει τις περιοδικές πληρωμές για το εφάπαξ κόστος 

εντός της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού ή της διάρκειας ζωής του πελάτη. 

Τα συνημμένα στο παρόν τεύχος έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή) αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτού: 

Συνημμένο 1: excel αρχείο με τίτλο «PSM» - Μη εμπιστευτική έκδοση1 

Συνημμένο 2: «Price Squeeze Model Descriptive Manual- Περιγραφικό Εγχειρίδιο» 

- Σεπτέμβριος 2022 

Συνημμένο 3: «Price Squeeze Model User Manual - Εγχειρίδιο Χρήσης» - 

Σεπτέμβριος 2022 

Συνημμένο 4: «Έλεγχος Συμπίεσης Περιθωρίου – Μεθοδολογικό Πλαίσιο» 

4. Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ΕΕΤΤ αναφορικά με τον έλεγχο 

οικονομικών προγραμμάτων και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων ελέγχου 

• Η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση για κάθε ένα οικονομικό πρόγραμμα που 

υποβάλλεται προς έγκριση, είτε αυτό έχει χαρακτηριστεί ως εμβληματικό είτε 

μη εμβληματικό. Κάθε απόφαση κοινοποιείται στον πάροχο με ΣΙΑ, ΟΤΕ ΑΕ, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

με την επιφύλαξη των εμπιστευτικών στοιχείων. 

• Στην περίπτωση που από τον εκ των υστέρων έλεγχο των εμβληματικών 

προϊόντων, διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν/ πακέτο υπηρεσιών προκαλεί 

συμπίεση περιθωρίου, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση για την άμεση διακοπή της 

εμπορικής του διάθεσης, με την οποία δύνανται να λαμβάνονται και 

επιπλέον κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα. Οι συνδρομητές που ήδη 

λαμβάνουν το συγκεκριμένο προϊόν/ πακέτο υπηρεσιών, κατ’ ελεύθερη 

επιλογή τους μεταφέρονται σε άλλο προϊόν/πακέτο υπηρεσιών χωρίς 

κόστος μεταφοράς, και διατηρούν τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης 

για το προϊόν του οποίου η κυκλοφορία διακόπτεται, αζημίως, σύμφωνα με 

το στοιχείο ια’ της παραγράφου 3.3. του Παραρτήματος Β του Κανονισμού 

Γενικών Αδειών. 

• Ο πάροχος με ΣΙΑ ΟΤΕ έχει πρόσβαση στο excel αρχείο του μοντέλου 

ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου οικονομικών προγραμμάτων (PSM), 

προκειμένου να εξετάζει μέσω αυτού τα μη εμβληματικά οικονομικά 

προγράμματα και να υποβάλλει τα αποτελέσματα στην ΕΕΤΤ. 

• Οι εναλλακτικοί πάροχοι αποκτούν πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή του 

μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου. Η διαδικτυακή εφαρμογή 

λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και μέσω αυτής, οι εναλλακτικοί 

πάροχοι αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών προγραμμάτων 

του παρόχου με ΣΙΑ, και λαμβάνουν γνώση του αποτελέσματος, εάν ένα 

                                                 
1 Για τα εμπιστευτικά στοιχεία εισόδου χρησιμοποιούνται τυχαιοποιημένες τιμές 
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οικονομικό πρόγραμμα περνάει τον έλεγχο επιτυχώς ή όχι. Η πρόσβαση στη 

διαδικτυακή εφαρμογή γίνεται μέσω διαπιστευτηρίων και με την υπογραφή 

συμβάσεων εμπιστευτικότητας, πριν τη διαπίστευση. 

 
    

5. Παραρτήματα (σε ηλεκτρονική μορφή) 

 

1. Κείμενο Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών 

προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά  

2. ΑΠ ΕΕΤΤ 948/03/20-07-2020 «Έγκριση αποτελεσμάτων και θέσεων της 

ΕΕΤΤ επί της δημόσιας διαβούλευσης της μεθοδολογίας ελέγχου συμπίεσης 

περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με ΣΙΑ» 

3. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας 

ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της 

επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά – Απαντήσεις των συμμετεχόντων 

και Θέση της ΕΕΤΤ επί των απαντήσεων – Αύγουστος 2020 

4. Έλεγχος Συμπίεσης Περιθωρίου - Μεθοδολογικό Πλαίσιο -Αύγουστος 2020 

5. Κείμενο Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάπτυξη του μοντέλου 

ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της 

επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 

a. PSM model (μη εμπιστευτική έκδοση) excel αρχείο 

b. Τεύχος με τίτλο: «Price Squeeze Model Descriptive Manual» 

c. Τεύχος με τίτλο: «Price Squeeze Model User Manual» 

6. ΑΠ ΕΕΤΤ 1045/01/29-09-2022 «Έγκριση αποτελεσμάτων και θέσεων της 

ΕΕΤΤ επί της δημόσιας διαβούλευσης για την ανάπτυξη του μοντέλου 

ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της 

επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην αγορά» 

 

 


