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Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 1994 

ελψ νινθιεξψζεθε επηηπρψο ην 2001. Σν γεγνλφο απηφ επέβαιιε ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζχκθσλν κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα, έηζη ψζηε ε αγνξά 

λα ιεηηνπξγεί νκαιά θαη λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηάρξεζεο ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ ηνπο θπξηάξρνπο παξφρνπο. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κειεηεζνχλ έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. Κάπνηεο απφ 

ηηο κνξθέο θαηάρξεζεο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ είλαη ε ζπκπίεζε 

πεξηζσξίνπ ηηκψλ, νη δεζκεπκέλεο πσιήζεηο, νη δηαθξίζεηο αιιά θαη ε ιεζηξηθή 

ηηκνιφγεζε. 

Γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ησλ παξαπάλσ, ζα αλαθεξζνχλ παξαδείγκαηα απφ 

πεξηπηψζεηο θαηαρξήζεσλ δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, φπσο ηεο 

Telefonica, ηεο Deutsche Telecom αιιά θαη ηεο France Telecom. Χζηφζν ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο θαηαπηάλεηαη κε ηελ ππφζεζε ηνπ Conn-x ηνπ ΟΣΔ, ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ πξνέβε ζε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ, ζπκπηέδνληαο παξάλνκα ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ ζηηο επίκαρεο αγνξέο.  

Καηά ηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ case study, ζηφρνο είλαη λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ ΟΣΔ είλαη λφκηκε θαη αθνχ αλαιπζνχλ ηα 

επηρεηξήκαηα θαη ησλ δπν αληηδίθσλ λα βγνπλ ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ αγνξψλ 

αιιά επίζεο ζα κειεηεζνχλ νη κέζνδνη REO θαη EEO, θαζψο ε νξζή επηινγή 
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αλάκεζα ζηηο δχν απηέο κεζφδνπο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ έθβαζε 

αληηθεηκεληθψλ απνηειεζκάησλ φζν αλαθνξά ηελ χπαξμε ή κε ζπκπίεζεο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη 1980, παξαηεξείηαη κία ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ηνπίν. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία δηεηζδχεη ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζηε κεηαγελέζηεξε απειεπζέξσζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπκβαηηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ αλαινγηθή 

ηερλνινγία θαη ην θπζηθφ κνλνπψιην, αλαηξέπνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ηερληθά 

θαη ζεζκηθά. 

Ζ «ηερληθή αιιαγή» πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, πνπ είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν «ςεθηαθνπνίεζε». Οη 

εμειίμεηο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, δελ δηακνξθψλνπλ κφλν ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ςεθηαθή αγνξά, αιιά ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ςεθηαθή 

ηερλνινγία δηεηζδχεη ζηα δίθηπα θαη ζηηο ζπζθεπέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα δηάθνξα είδε πιεξνθνξίαο (θσλή-ήρνο, δεδνκέλα, αθίλεηεο θαη 

θηλεηέο εηθφλεο) κεηαζρεκαηίδνληαη ζηνλ ίδην ςεθηαθφ θψδηθα θαη κεηαθέξνληαη ζε 

κεγάινπο φγθνπο κε ηε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ςεθηαθή θσλή δελ έρεη θακία 

δηαθνξά απφ κία ςεθηαθή εηθφλα ή έλα ςεθηνπνηεκέλν βίληεν ή απφ ζήκαηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ππνινγηζηψλ, αθνχ φια απηά απνηεινχλ πιένλ «άζζνπο θαη 

κεδεληθά νξγαλσκέλα ζε παθέηα κε πξνζεκεησκέλε απιά ηελ πιεξνθνξία ηνπ 

απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε». 
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Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη έλα ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν μεθεχγεη απφ έλα ηππηθφ 

δίθηπν άκεζεο θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη εμειίζζεηαη ζε έλα πιήξεο επηθνηλσληαθφ 

δίθηπν πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πνηθίιεο ππεξεζίεο φπσο έκκεζε θσλεηηθή 

επηθνηλσλία (θαηαγξαθή κελπκάησλ ηειεθσλεηή) βηληενθιήζεηο, ηειεδηαζθέςεηο, 

θσλεηηθέο πχιεο θαη απηά απφ ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη κφλν. Κάλνληαο 

ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ακέηξεηεο ππεξεζίεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. ε φια απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε επθνιία ρξήζεο θαη ε 

θνξεηφηεηα κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Οη θιαζζηθέο κνλφδξνκεο επηθνηλσλίεο φπσο ε ξαδηνθσλία θαη ε ηειεφξαζε 

εμειίζζνληαη επίζεο κε ηερλνινγίεο φπσο ην teletext θαη ε δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν «ζεζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο» αλαθέξεηαη ζηηο λέεο ηάζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πνιηηηθψλ. Γεκηνπξγνχληαη λένη 

ηξφπνη κεηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο αιιάδεη θαη ε επζχλε 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ 

κεηαηνπίδεηαη απφ ην κνλνπψιην ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο αγνξάο. χκθσλα κε ηελ 

Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Κνηλήο Αγνξάο ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Δμνπιηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ 

επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ζπλερνχο, ηζνξξνπεκέλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έλαλ ηζρπξφ Δπξσπατθφ ηνκέα 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη κία θαιή αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο, 

βάδνληαο ηέινο ζε φια ηα είδε ησλ δηάθνξσλ εζληθψλ ειέγρσλ θαη κνλνπσιίσλ ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». Δπνκέλσο, νη λνκνζεζίεο απαιιάζζνληαη ζηαδηαθά απφ 

θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζπληεινχζαλ ζηε δηαηήξεζε κνλνπσιηαθήο αγνξάο, 
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εθζπγρξνλίδνληαη θαη δηακνξθψλνπλ λέν πεξηερφκελν βαζηζκέλν ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηνπο. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη δχν έλλνηεο 

ζπζρεηηζκέλεο, σζηφζν φκσο ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθξηηέο δηαθνξέο ηφζν ζηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπηχζζνληαη φζν θαη ζε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

θαζεκία απφ απηέο. Ζ ηδησηηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο κε ηε κεηαθνξά κίαο θξαηηθήο επηρείξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο λένο 

θνξέαο πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα είλαη είηε κνλνπσιηαθφο είηε κέξνο κίαο 

απειεπζεξσκέλεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, απειεπζέξσζε είλαη 

ην άλνηγκα κηαο κνλνπσιηαθήο αγνξάο ζε παξνρή αληαγσληζηηθψλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Δάλ ν πξνεγνχκελνο κνλνπσιηαθφο θνξέαο ήηαλ θξαηηθφο ή 

φρη είλαη θάηη πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία. 

ηελ πνξεία πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε έπαημαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν θάπνηνη παξάγνληεο. Θεκέιηνο ιίζνο, ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε πξνζπάζεηα ηεο 

απειεπζέξσζεο ήηαλ ην Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ ξχζκηζεο. Σν Δπξσπατθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππήξμαλ 

πινχηνο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, θαζψο θαη επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε κία αιπζίδα 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο εμαηξεηηθά εληζρπηηθήο γηα ηελ πνξεία ηεο 

απειεπζέξσζεο. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην, εηδηθφηεξα, ιεηηνπξγψληαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ πιήξνπο αληαγσληζκνχ, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εληαίαο αγνξάο ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε επηκέξνπο αγνξά ηνπ ηνκέα. 
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Έλαο άιινο θχξηνο παξάγνληαο ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα κεησζεί ε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζε ππεξεζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκία. Έλαο αθφκε παξάγνληαο είλαη ε θαθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζπρλά ππνιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηδησηηθνχο. Καζψο ε νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ θνξέα απμάλεηαη, νη 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γίλνληαη φιν θαη πην κεγάιεο, θάηη πνπ ν δεκφζηνο θνξέαο 

αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη, ή θαη αλ ην θάλεη δελ είλαη ηφζν επηηπρέο φζν ε αληίζηνηρε 

θίλεζε ηνπ ηδησηηθνχ αληαγσληζηή. Γηα λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ν δεκφζηνο 

θνξέαο ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ δπλακηθά κεηαβαιιφκελνπ ρψξνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα θαηαβάιιεη κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά σο αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο, θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα επηθξαηεί, θαη ηφηε ε πξφζβαζε ζε 

ηδησηηθά θεθάιαηα δείρλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο. Σέινο, φιε απηή ε δπλακηθή ηνπ 

ρψξνπ δείρλεη φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ζηνλ 

αληίζηνηρν ρψξν, ζα πξνζδψζεη ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνιιά νηθνλνκηθά νθέιε 

ηφζν ζηελ αγνξά φζν θαη ζην θξάηνο ην νπνίν ζα απνξξνθήζεη κεγάιν θεθάιαην.  

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ε θησρή απφδνζε ησλ ππαξρφλησλ δεκφζησλ θνξέσλ, θάηη 

πνπ απνηειεί θαη θνηλή αηηία γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Δπίζεο νη θπβεξλήζεηο πνπ 

απνθαζίδνπλ ηέηνηεο θηλήζεηο πξνζδνθνχλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

ζα πξνζθέξεη λέεο, ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε απειεπζέξσζε ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη κία ηζρπξή θίλεζε 

θεθαιαίνπ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο, θάηη πνπ θάζε πγηήο εγεζία θξάηνπο 

επηδηψθεη θαη πξνζδνθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φπνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

αλαγθαία ε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, έγηλε θαλεξή ε 
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αλάγθε γηα ρακειφηεξεο ρξεψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ κφλν λα επηηεπρζνχλ κε ηνλ 

αληαγσληζκφ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ απμεκέλε 

ρξήζε ηνπ internet δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα λέεο ππνδνκέο δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ αιιά θαη δηαρείξηζεο αλαβαζκηζκέλσλ απαηηεηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην γξήγνξν θαη πην θζελφ internet, φπσο επίζεο 

θαη ε απειεπζέξσζε ησλ επηθνηλσληψλ ζε άιια θξάηε πνπ έδηλαλ πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο κε κηθξφηεξν θφζηνο, αλάγθαζαλ ηα ππφινηπα θξάηε λα κηκεζνχλ ην λέν 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ επηθνηλσληψλ θάησ απφ έλα θαζεζηψο ηδησηηθήο κέξηκλαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία ε απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο παξάκεηξνη. Σν πξψην θαη θχξην ζέκα είλαη φηη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απζηεξά θαη λα κε ζπλδέεηαη κε ηνπο 

θξαηηθνχο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο είηε απηνί δξνπλ θάησ απφ πιήξε θξαηηθφ 

έιεγρν είηε βξίζθνληαη ππφ ην θαζεζηψο ηδησηηθνπνίεζεο. Μάιηζηα, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη θαη ε θχξηα αηηία επηηπρνχο ή 

απνηπρεκέλεο κεηάβαζεο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Μηα άιιε 

παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί είλαη φηη ε δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε δηαθάλεηα θαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θφζηνο. Θα πξέπεη λα 

δίλεηαη επθνιία πξφζβαζεο ζε λέεο εηζφδνπο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ ζα εληζρχεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 

ηζνξξνπίεο, ζα δηαιχεη ηα κνλνπψιηα θαη ζα απνκαθξχλεη ηα πςειά θέξδε. Ζ 

βηνκεραλία παξαγσγήο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

ελεκεξσκέλε θαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε πην απνδνηηθέο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ιχζεηο κε αλαβαζκηζκέλεο παξνρέο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

14 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηειεπηθνηλσλίεο, ππφ ηελ πίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, 

αιιάδνπλ θαηεχζπλζε θαη αθνινπζνχλ έλαλ «εκπνξηθφ» πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 

απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε νπνία εθδειψζεθε αξρηθά ζηελ Ηαπσλία θαη 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, μεθίλεζε ζηαδηαθά θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δ.Δ.) ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. 

Σν θαζεζηψο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ κεηαβιήζεθε απφ ην κνλνπψιην 

ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ε ζχγθιηζε ησλ 

ηερλνινγηψλ επηβάιινπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

νκαιή θαη επί ίζνηο φξνηο είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ελφο 

δπλακηθνχ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αιιαγή ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχλ νη ηειεπηθνηλσληαθέο επηρεηξήζεηο. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πεξηιακβάλεη ηε ζεζκνζέηεζε λφκσλ θαη θαλφλσλ πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηθνηλσληαθή 

αγνξά λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

Οη λφκνη απηνί είλαη δπλαηφ λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο. Ζ πηνζέηεζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν δελ ζα ήηαλ επέιηθην 

θαη δελ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ, ζα έθεξλε ηελ Δ.Δ. ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηε ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ ηε κνλνπσιηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε νπνία δελ 
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έδηλε επθαηξίεο γηα αλάπηπμε κέζα ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ηηκέο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαλ κε πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη φρη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο αγνξάο. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θνηλήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο έγηλαλ ην 

1984. Σν ζεκαληηθφηεξν κέηξν πνπ πηνζεηήζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ε αλάπηπμε 

πξνηχπσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. 

Ζ ζεζκηθή εθθίλεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο έγηλε απφ ηελ Δπηηξνπή κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

Πξάζηλεο Βίβινπ ηνπ 1987 ζρεηηθά κε ηελ θνηλή αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Με ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηνπ 1987 δφζεθε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε ηε βαζηθή θσλεηηθή ηειεθσλία. ηφρνο 

ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά 

πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα επσθεινχληαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε εληαία 

Δπξσπατθή αγνξά. Αθνινχζεζε κία ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ κε φια ηα ελδηαθεξφκελα 

θξάηε-κέιε, ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη ηνπο ρξήζηεο. Απνηέιεζκα ησλ δηαβνπιεχζεσλ απηψλ ήηαλ ην Φήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 1988 ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θνηλήο αγνξάο γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Σν ζεκαληηθφ βήκα φκσο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε κίαο εζσηεξηθήο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο «δίδπκεο» Οδεγίεο 90/387/ΔΟΚ20 θαη 90/388/ΔΟΚ21 πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ηαπηφρξνλα ζηηο 28.6.1990. ηφρνο ησλ Οδεγηψλ απηψλ ήηαλ λα 

επηηεπρζεί έλα πςειφ επίπεδν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ 
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θαηαλαισηψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο βηνκεραλίαο. Οη Οδεγίεο 

απηέο έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. Ζ αλαθνξά ζηελ Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ 90/388/ΔΟΚ, ε νπνία αλαζεσξήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ Οδεγία 

96/19/ΔΚ, ηελ Οδεγία 99/64/ΔΚ θαη ηελ πξφζθαηε 2002/77/ΔΚ, είλαη ζεκαληηθή 

γηαηί δείρλεη ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα θξάηε-κέιε. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

90/388, ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα θαηαξγήζνπλ ηα απνθιεηζηηθά ή εηδηθά δηθαηψκαηα 

γηα ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ θσλεηηθήο 

ηειεθσλίαο, θαη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη θάζε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα θαη πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. Οη άδεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζα 

πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά, δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. 

Ζ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 90/387/ΔΟΚ αλαθέξεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (Open Network Provision – 

ONP). Ζ εθαξκνγή απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλνηθηή θαη απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε 

θαη ρξήζε ησλ δεκφζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη 

πξνυπνζέζεηο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, λα είλαη δηαθαλείο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηζφηεηα πξφζβαζεο. Δηδηθφηεξα, ε 

Οδεγία πξνβιέπεη νξηζκέλνπο ιφγνπο (άξζξν 3§2) γεληθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

θαη κε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα πνπ δχλαηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

θαη ππεξεζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη. 

ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

δηεπξχλνληαη νη ζηφρνη ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο 
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θσλεηηθήο ηειεθσλίαο, ηελ παξνρή αλνηθηνχ δηθηχνπ, ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππνδνκέο θαη ηα θαισδηαθά δίθηπα, ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ηελ παξνρή θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο. Όζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ζηηο θηλεηέο θαη πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο ε 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1994 ηελ Πξάζηλε Βίβιν ζρεηηθά κε ηηο 

θηλεηέο ηειεπηθνηλσλίεο. Οη ζηφρνη ηεο Δπηηξνπήο κε ηε Βίβιν απηή ήηαλ ε αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο θηλεηψλ ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ θαη ηεξκαηηθψλ, ν θαζνξηζκφο θνηλψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θηλεηήο ππνδνκήο, ηελ αλάπηπμε θηλεηψλ δηθηχσλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα θηλεηψλ ηεξκαηηθψλ, ε πξνψζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

αγνξάο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ππεξεζίεο καδηθψλ επηθνηλσληψλ, θαη ηέινο ε 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί αληαγσληζκφο, ζε έλα ρψξν, 

φκσο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα. Έηζη ε Δπηηξνπή 

πξφηεηλε πέληε ζεκειηψδεηο αιιαγέο: α) ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δεκηνπξγεζνχλ 

νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο αδεηψλ, β) ηελ άξζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ παξνρή θηλεηψλ ππεξεζηψλ, γ) ηελ πιήξε ειεπζεξία ζηνπο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ δηθηχσλ, δ) ηελ απεξηφξηζηε πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηά κέζνπ 

ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ θαη ε) ηε δηεπθφιπλζε ηεο παλεπξσπατθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ θαισδηαθήο 

ηειεφξαζεο αλαθέξεηαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν πνπ δεκνζίεπζε ε Δπηηξνπή ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1994 θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1995. εκαληηθή ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

κίαο θνηλήο ηειεπηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έδσζε 

επίζεο θαη ε Λεπθή Βίβινο ζρεηηθά κε ηελ «Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Απαζρφιεζε». 
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Ζ είζνδνο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη λέεο 

έλλνηεο, φπσο ςεθηνπνίεζε, δηαδξαζηηθφηεηα, ζπκπίεζε δεδνκέλσλ, θηι, έξρνληαη 

ζηελ επηθάλεηα δηακνξθψλνληαο ην ηειεπηθνηλσληαθφ ηνπίν. Ζ ζχγθιηζε ησλ 

δηαθφξσλ κέζσλ θαη κνξθψλ κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ γεληθφηεξα, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ ηειεπηθνηλσληψλ ζε έλαλ φξν 

πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν, ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ επξσπατθή αγνξά 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε. Ζ απειεπζέξσζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην λέν ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο θαη 

ζηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα επσθεινχληαη 

απφ ηηο πξνζηηέο ηηκέο, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Οη βειηησκέλεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε ν θιάδνο λα αλαθάκςεη. 

Χο απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επειημίαο πνπ παξέρεη ην 

λέν πιαίζην θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πξνζθέξνπλ 

επλντθά ζηνηρεία ζηνπο θαηαλαισηέο, κε ηελ έλλνηα ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο επηινγήο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. Ζ είζνδνο λέσλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ζηελ αγνξά είρε σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο 

γηα ηηο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο, κέζσ ηεο απμαλφκελεο πνηθηιίαο πξνζθνξψλ σο 

πξνο ηηο ηηκέο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα. Οη επηθνηλσλίεο ηξίηεο γεληάο θαζίζηαληαη 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δηαδίδνληαη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ππνζηεξηδφκελεο απφ απμεκέλεο επελδχζεηο ζηελ ππνδνκή. 
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Γηαδίθηπν (Internet) είλαη ην ζχλνιν ζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Με ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, νη ρξήζηεο επσθεινχληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (e- mail, web – surfing, web – page hosting θαη 

instant messaging). 

Οη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Services  Providers – “ISPs”) δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ κε ην δηαδίθηπν («ζχλδεζε ζην internet»). 

Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο ηερλνινγίεο. ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη ζπλδξνκεηέο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

Πάξνρν Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISP) κέζσ κίαο ζηαζεξήο ηειεθσληθήο γξακκήο.  

Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε πςειή 

ηαρχηεηα, δειαδή, κέζσ κίαο «επξχηεξεο» γξακκήο ηελ νπνία δηαπεξλνχλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε ε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν (ε παξνρή πιεξνθνξηψλ) λα γίλεηαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

Παξαδείγκαηα επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ ηα εμήο : 

 Οη ππεξεζίεο ηειεφξαζεο κέζνπ δηαδηθηχνπ – IPTV  

 Σν βίληεν θαηά απαίηεζε (video on demand): πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα λα 

βιέπεη ν θαζέλαο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή/ ζηελ ηειεφξαζε/ ζην θηλεηφ, ηε 

ζηηγκή πνπ απηφο επηζπκεί 

  Ζ ηειεδηάζθεςε (teleconference): δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο ζχζθεςεο κε 

ηαπηφρξνλε νπηηθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία 
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 Ζ ηειε-εξγαζία (teleworking): δπλαηφηεηα εξγαζίαο απφ ην ζπίηη θαη 

ηαπηφρξνλε ζχλδεζε κε ην ρψξν εξγαζίαο 

ήκεξα, ε επξπδσληθή πξφζβαζε, ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ελζχξκαηεο ή 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, φπσο νη αθφινπζεο: 

 DSL: παξέρεη, κε ελζχξκαηε ζχλδεζε, ηε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε 

δηελέξγεηα ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ρξήζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Γίθηπα ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο Wi-Max/ LMDS: αζχξκαηε παξνρή 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ -φπσο ηειεθσλία, Ίληεξλεη, εηθφλα-ζε ζηαζεξφ 

ζεκείν. 

 Κηλεηέο επηθνηλσλίεο 3εο Γεληάο: πξνζθέξνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε φπνπ θη 

αλ βξίζθεηαη θάπνηνο, ζην ζπίηη, ην γξαθείν ή ην δξφκν, κέζσ ησλ δηθηχσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Γίθηπα Wi-Fi: παξέρνπλ αζχξκαηε ζχλδεζε ζην Ίληεξλεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία εμππεξέηεζεο (hot-spot) 

 Γνξπθνξηθή πξφζβαζε 

 Γίθηπα νπηηθψλ ηλψλ: παξέρνπλ, κε ελζχξκαηε ζχλδεζε, επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο κεγάισλ ηαρπηήησλ, φπσο ζπλδπαζκφο ηειεθσλίαο, Ίληεξλεη θαη 

βίληεν. 

Οη επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο απνηεινχλ ηελ γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ν 

αληαγσληζκφο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο. 
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Σα θξάηε κέιε κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο είλαη εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ππνδνκψλ, φπσο νη Κάησ Υψξεο θαη ε Γαλία. Δπηπιένλ, νη 

απνηειεζκαηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

ππνδνκή ηνπ θαηεζηεκέλνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, εληζρχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηφζν 

ζε επίπεδν ππεξεζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν ππνδνκψλ. Αληηζέησο, ζε θξάηε κέιε φπνπ 

ππάξρεη αλεπαξθήο ξπζκηζηηθή πνιηηηθή θαη απνπζία αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν 

ππνδνκψλ παξαηεξνχληαη κηθξέο επηδφζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα πεπξαγκέλα ηεο ΔΔΣΣ γηα ην Ά ηξίκελν ηνπ 2010 ε ειιεληθή 

επξπδσληθή αγνξά κεγεζχλζεθε αθνχ νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο έθηαζαλ ηηο 

2.038.750 (δηείζδπζε 18% ζηνλ πιεζπζκφ), έλαληη 1.916.630 ζην ηέινο ηνπ 2009 

(δηείζδπζε 17%) παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6,37%. Σα δεδνκέλα απηά απεηθνλίδνληαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

22 

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 15
εο

 Έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

πνξεία ηεο αγνξάο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε ην 2009, ε αχμεζε ηεο 

επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα θαηά ην 2009 (3,6%), ήηαλ ε ηξίηε πςειφηεξε 

ζηελ Δ.Δ θαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ην Δπξσπατθφ κέζν φξν (2%). Ζ Διιάδα 

κεηψλεη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφζηαζε πνπ ηελ ρσξίδεη κε ηελ ινηπή Δπξψπε. Ζ 

κείσζε απηή σζηφζν δελ αληαλαθιάηαη ζε βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηεο ρψξαο φζνλ 

αθνξά ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε. Ζ Διιάδα παξακέλεη 24
ε
 κε 17,6% έλαληη ηνπ 

24,8%  ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα 2,3,4, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά φια ηα παξαπάλσ. 

 

 

 

3,3 

3,9 
4,2 

3,9 

2,6 

2 

0,4 

1 

2,9 

4,7 

4,3 

3,6 

0

1

2

3

4

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Δηήζηα Αύμεζε ηεο Δπξπδωληθήο Γηείζδπζεο ζε Διιάδα θαη Δ.Δ.  

(ζε επξπδωληθέο γξακκέο αλά 100 θαηνίθνπο) 

Ε.Ε 

Ελλάδα 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

23 

 

Σν δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεη ηελ αχμεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ, θαηά ην δηάζηεκα 1/7/2008 εψο 30/6/2009 θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε 

ζηελ Διιάδα, εηδηθά γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη ε αχμεζε ηεο επξπδσληθήο 

δηείζδπζεο θαηά ην 2009 (1/1-31/12 2009). 
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ηελ πεξίνδν 1/01/2009 κε 01/01/2010 
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Σν δηάγξακκα 4 παξνπζηάδεη ηελ επξπδσληθή δηείζδπζε ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, σο 

είρε ζηηο 1/1/2010 ζχκθσλα κε ηελ 15
ε
 έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

πνξεία ηεο αγνξάο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε θαξά ην 2009. 

 

 

Ζ επξπδσληθή δηείζδπζε είλαη πςειφηεξε ζε ρψξεο φπνπ πθίζηαηαη βηψζηκνο 

αληαγσληζκφο βάζεη ππνδνκψλ κέζσ θαισδηαθνχ θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, 

θαζψο θαη κέζσ ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ.  
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(Πεγή: ΔΔΤΤ, βάζεη ηεο 15εο Έθζεζεο ηεο Δπξωπαηθήο Δπηηξνπήο) 

Δπξπδωληθή Γηείζδπζε ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ηελ 01/01/2010 
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Όζν αλαθνξά ηψξα ηελ αλάπηπμε ζε εζληθφ επίπεδν παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε δηάζεζε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. Ζ θάιπςε DSL (Digital Subscriber Line), ε δεζπφδνπζα ηερλνινγία 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ ΔΔ (κε πνζνζηφ 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκψλ) είλαη 

71,3% ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε ζχγθξηζε κε 89,3% ζε εζληθφ επίπεδν (94% αζηηθή 

θάιπςε). ηηο θαισδηαθέο ζπλδέζεηο ε δηαθνξά είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φπνπ ε 

θάιπςε είλαη 7,4% ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 35,6% ζε εζληθφ επίπεδν. 
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χκθσλα κε ηνλ Kenneth Fjell (2007) ε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ πξφζβαζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο γηα λα απνηξέςεη ζε κηα θάζεηα νινθιεξσκέλε 

επηρείξεζε, ε νπνία ειέγρεη έλα βαζηθφ ζηνηρείν, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

αληηπάισλ. χκθσλα ινηπφλ κε ην θείκελν απηφ φηαλ νη αξρέο αθαίξεζαλ ηελ ηηκή 

πξφζβαζεο (access price) απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν, απηφ απνηέιεζε άξηζηε 

αθνξκή γηα ηηο ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ρξέσζε ηεο 

κεηαβίβαζεο (transfer price). Καηά εηξσληθφ ηξφπν, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο ζηηο ηηκέο πξφζβαζεο, φπσο ν ινγηζηηθφο 

δηαρσξηζκφο θαη ε δηαθάλεηα, κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν λα 

κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε κεηάβαζε απφ FAC ζε LRIC ηηκνιφγεζε 

απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα λφκηκε δηθαηνινγία γηα λα γίλεη ην παξαπάλσ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ξχζκηζε κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ο Patrick Xavier (1998) ηζρπξίζηεθε πσο ε θιαζηθή νηθνλνκηθή ζπληαγή, πνπ ιέεη 

φηη νη ηηκέο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην θφζηνο, έρεη σο ζηφρν λα πξνζνκνηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηηκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ππφ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν, 

ζε πνιιέο ρψξεο, νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο δελ είλαη ιεπηνκεξψο 

δηαζέζηκεο θαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαμηφπηζηεο έηζη ψζηε λα είλαη παξάινγν λα 

παξζνχλ απνθάζεηο βάζεη ηέηνησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, σο 

απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, θάλνπλ ηνλ θαηαινγηζκφ 
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ηνπ θφζηνπο ππνδνκήο, αθφκε πην πεξίπινθν. ην θείκελν ινηπφλ απηφ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ην πνηα νηθνλνκηθή θαζνδήγεζε κπνξεί λα παξαζρεζεί  σο πξνο ηηο αιιαγέο ζηα 

επίπεδα ησλ ηηκψλ θαη ηεο δνκήο δεδνκέλνπ ηεο έιιεηςεο ιεπηνκεξψλ θαη 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ θφζηνπο. Σν έγγξαθν απηφ δείρλεη φηη, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ε άκεζε παξαηήξεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο 

ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα παξαζρεζεί θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε 

θχζε, ηελ έθηαζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ βαζηζκέλσλ ζην θφζηνο (cost-based) 

επηπέδσλ ησλ ηηκψλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ππφζεζε ησλ ξσζηθψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα απνδείμεη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο. 

Οη Wolfgang Briglauer, Georg Götz θαη Anton Schwarz (2010) ζηελ έξεπλα ηνπο 

αλαθέξνπλ πσο ζηελ αξρή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Δπξψπε, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην θχξην κέιεκα ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

ήηαλ ε κείσζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ θιήζεσλ. Απηφ έγηλε κε ηελ ξχζκηζε ηεο 

ρνλδξηθήο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηνλ αληαγσληζκφ. Μεξηθά 

ρξφληα αξγφηεξα, ε αλεζπρία ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ αθνξά πιένλ πεξηζζφηεξν ηηο 

πνιχ ρακειέο ηηκέο θιήζεσλ θαη φρη ηφζν ηελ εθαξκνγή πνιχ πςειψλ ιηαληθψλ 

ηηκψλ θιήζεσλ, αθνχ νη πξψηεο είλαη απηέο πνπ ελδέρεηαη λα ζπξψμνπλ ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο εθηφο αγνξάο. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ έλα 

απιφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εμέιημε απηή εμεγείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαισδηαθήο θαη ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. πλάγεηαη  ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα απφ απηφ ην κνληέιν φηη ε ζπκπίεζε  

πεξηζσξίνπ θέξδνπο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απαξαηηήησο απφ ηνλ θαηεζηεκέλν θνξέα 

σο κέζν εθηνπηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ ή γηα αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ ζηελ αγνξά 

αιιά κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηνλ απμεκέλν inter-modal αληαγσληζκφ. Δάλ απηφ 

ζπκβαίλεη, ππάξρεη ε άπνςε φηη ε θαηάιιειε ιχζε ίζσο ζα ήηαλ ε απνξξχζκηζε ή - 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

28 

 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο - ε κεηαζηξνθή απφ θνζηνζηξεθείο ηηκέο πξφζβαζεο 

ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηηκνιφγεζεο φπσο retail-minus ή capacity-based. 

Οη Şahin Ardıyok θαη Fuat Og˘uz (2009) ππνζηήξημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ αξρψλ αληαγσληζκνχ (ΔΑΑ) θαη ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

(ΔΡΑ), δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ην θείκελν 

απηφ πξνζπαζνχλ λα απαληεζνχλ θαίξηα εξσηήκαηα φπσο : Πνην ξφιν πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ ζε ξπζκηδφκελεο βηνκεραλίεο; Θα 

πξέπεη λα βιέπνπκε ηηο ΔΡΑ θαη ΔΑΑ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ή ππνθαηάζηαηεο 

ππεξεζίεο; Σν έγγξαθν απηφ επηρεηξεί λα ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα απηά ζην πιαίζην ηεο 

ηνπξθηθήο βηνκεραλίαο ηειεπηθνηλσληψλ. Σν δήηεκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα εκπεηξηθφ εξψηεκα αιιά αλαιχεηαη θαη ε πξαθηηθή 

βησζηκφηεηα ζε έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη δπν αξρέο δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Ζ ηνπξθηθή βηνκεραλία ηειεπηθνηλσληψλ απνδεηθλχεη φηη ε λνκηθή αζάθεηα πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ δεκηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηνλ Paolo Palmigiano (2009) παξαηεξείηαη κηα εληππσζηαθή αληίζεζε 

κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάρξεζε 

γλσζηή σο "ζπκπίεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο." Πξφζθαηεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

πνπ αζρνινχληαη κε παξφκνηα ζέκαηα, πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηεο 
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LinkLine ην 2009 εθηηκά φηη ε ζπκπίεζε ηηκψλ δελ απνηειεί θαηάρξεζε απφ κφλε 

ηεο, αιιά ε θαηάρξεζε απηή πξνθχπηεη είηε απφ ηελ  άξλεζε δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

επίπεδν ρνλδξηθήο είηε απφ ηελ εθαξκνγή ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ζε ιηαληθφ 

επίπεδν. ηελ Δπξψπε, ην Πξσηνδηθείν (CFI), ζηελ ππφζεζε ηεο Deutsche Telekom 

ηεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε 

ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απηνηειέο αδίθεκα γηα ηελ παξαβίαζε 

ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο. ην άξζξν απηφ ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην φηη 

νη δηαθνξέο απηέο έρνπλ ηελ απαξρή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο πνπ επηζπκνχλ 

λα επηηχρνπλ νη αξρέο αληαγσληζκνχ θαη νη αξρέο ξπζκίζεσο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ 

Δπξψπε, αθνχ ζηηο κελ ΖΠΑ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία ηεο βηνκεραλίαο 

ελψ ζηελ Δπξψπε πξσηεχεη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

Ο Michele Polo (Ηαλνπάξηνο 2007) αλαιχεη ηελ πεξίπησζε ηεο Telecom Italia, ηνπ 

δεκφζηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ ηεο Ηηαιίαο, ε νπνία θαηαδηθάζηεθε γηα 

ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ησλ ηηκψλ, γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ θάησ ηνπ θφζηνπο 

θαζψο θαη γηα ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο πνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηελ λνκνζεζία 

πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο θαηαζθεπάζηεθε έλα 

ηεζη (imputation test) ψζηε λα επαιεζεπζνχλ νη ηζρπξηζκνί πεξί αληηαληαγσληζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σέινο ζηελ αλάιπζε απηή ζπδεηήζεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθέξνπλ αηζζεηά απφ ηηο απφςεηο ηεο Αξρήο 

Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθήξκνδε ε Telecom 

Italia.  

Ο Martin Cave (1998) εμεηάδεη ηελ εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Ο ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην 1984 έρεη 

πεξάζεη απφ ην ζηάδην ηνπ δπνπσιίνπ (1984-1991) ζηνλ αληαγσληζκφ (1991-1997) 

κέζα απφ ιεπηνκεξή θαη έληνλα παξεκβαηηθή ξχζκηζε. Ζ ξπζκηζηηθή πνιηηηθή 
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δειαδή νδεχεη πξνο ηελ "νκαινπνίεζε" ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ , εμαξηάηαη 

δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξφηππα ηνπ αληαγσληζκνχ. ην θείκελν απηφ 

αλαιχνληαη νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ξχζκηζεο, φπσο ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ θαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπο θαζψο θαη νη πξννπηηθέο επηηπρίαο ηεο ξχζκηζεο απηήο. 
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Μηα επηρείξεζε θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε φηαλ είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί αλεμάξηεηα 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη, ηειηθά, ηνλ 

θαηαλαισηή. Μηα επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ηέηνηα ηζρχ ζηελ αγνξά κπνξεί λα απμάλεη 

ηηο ηηκέο ηεο πέξαλ ηνπ επηπέδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, λα 

πσιεί πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηαο ή λα κεηψλεη ηνλ δείθηε θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν 

θαηψηεξν εθείλνπ πνπ ζα δηαηεξνχζε ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά. χκθσλα κε ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ, δελ είλαη παξάλνκν γηα κηα επηρείξεζε λα 

θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε δηφηη ε ζέζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε λφκηκα κέζα 

αληαγσληζκνχ φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, κε ην ζρεδηαζκφ θαη πψιεζε ελφο 

θαιχηεξνπ πξντφληνο. Αληίζεηα, νη θαλφλεο αληαγσληζκνχ δελ επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα θαηαρξψληαη ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπο (Καηάρξεζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο).  

Γεζπφδνπζα ζέζε κπνξνχλ επίζεο λα θαηέρνπλ απφ θνηλνχ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθνχο δεζκνχο ζε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ηελ πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθή δεζπφδνπζα 

ζέζε (ή αθφκε θνηλή ή νιηγνπσιηαθή). χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ζηελ ππφζεζε Gencor, ζην λνκηθφ ή νηθνλνκηθφ επίπεδν δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

λα απνθιεηζηεί απφ ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ δεζκνχ ε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο πεξηνξηζκέλνπ νιηγνπσιίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ηα κέιε απηά είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ην έλα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ 
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θαη ελδερνκέλσο έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα επζπγξακκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζηελ αγνξά
1
. 

Όηαλ αλαθέξεηαη φηη έλαο Πάξνρνο έρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, ελλννχκε φηη θαηέρεη ηέηνηα ζέζε νηθνλνκηθήο δχλακεο πνπ 

λα ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα επεξεάζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο. 

Δηδηθφηεξα, ν ελ ιφγσ Πάξνρνο, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

(κεξηδίνπ) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη κνλνκεξψο 

ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

αλεμάξηεηα απφ ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ 

ζπλδξνκεηηθή ηνπ βάζε. Γηα παξάδεηγκα ελψ ζα ήηαλ εχινγν ε αχμεζε ηεο ηηκήο 

ελφο απφ ηα πξντφληα ιηαληθήο ηνπ ελ ιφγσ Παξφρνπ λα πξνθαινχζε ηελ άκεζε 

κεηαθίλεζε θάπνησλ απφ ηνπ πειάηεο ηνπ πξνο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Παξφρνπ πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά, απηφ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 82 δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα κεξηδίνπ αγνξάο πνπ λα 

απνηεινχλ ηεθκήξην δεζπφδνπζαο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. Χζηφζν φζνλ αλαθνξά 

ηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα πςειά κεξίδηα αγνξάο 

ελφο παξφρνπ, απνηεινχλ έλα ζνβαξφ θξηηήξην γηα ηελ δηαπίζησζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Δηδηθφηεξα, φηαλ έλαο Πάξνρνο Α θαηέρεη κεξίδην 

                                                
1[Βιέπε άξζξν 82 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ πεξί ζπγθεληξψζεσλ· 

γηα ηε δεζπφδνπζα ζέζε, βιέπε επίζεο απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 97/26/EΚ ηεο 24εο Απξηιίνπ 1996 

ζηελ ππφζεζε IV/M.619, Gencor/Lonrho (ΔΔ L 11 ηεο 14.1.1997, ζ. 30) θαη απφθαζε ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 25εο Μαξηίνπ 1999 ζηελ ππφζεζε T-102/96, Gencor 

Ltd θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1999, ζ. II-753).] 
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αγνξάο κεγαιχηεξν ηνπ 50% ελψ ν ακέζσο επφκελνο Πάξνρνο Β θαηέρεη πνιχ 

κηθξφηεξν κεξίδην απφ ηνλ Πάξνρν Α, ηφηε ππάξρεη ηζρπξή έλδεημε φηη ν Πάξνρνο Α 

θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά απηή. Γεζπφδνπζα ζέζε κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο θαηέρεη κεξίδην 40%-50% ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά. 

Τπφ ζπγθεθξηκέλεο δε ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, ζα ήηαλ δπλαηφλ ν Πάξνρνο Α λα 

έρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά θαη κε κεξίδην κηθξφηεξν ηνπ 40%. Αληηζέησο, 

έλαο Πάξνρνο πνπ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κηθξφηεξν ηνπ 25% είλαη εθ πξψηεο φςεσο 

ακθίβνιν φηη κπνξεί λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
2
 έρεη νξίζεη κηα δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά, σο εμήο : 

«Μηα θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο πνπ θαηέρεη κηα επηρείξεζε ε νπνία ηεο επηηξέπεη 

λα εκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, 

παξέρνληάο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηθέξεηαη, ζε  ζεκαληηθφ βαζκφ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηέινο, ησλ θαηαλαισηψλ.» 

Μηα  επηρείξεζε δελ ζα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε αλ δελ έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ 

αγνξά. Ζ ηζρχο ζηελ αγνξά πξνθχπηεη, φηαλ κηα επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη 

επαξθψο ηζρπξέο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο.  

ε βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο, ηζρχο ζηελ αγνξά είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα θαζνξίδνπλ ηηκέο αλψηεξεο απφ ην νξηαθφ θφζηνο θαη, επνκέλσο, λα 

είλαη απνδνηηθέο. Απφ ηελ άπνςε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ηζρχο ζηελ αγνξά 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε δηαξζξσηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο, ηδίσο κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο, ε νπνία πξνυπνζέηεη εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ χπαξμεο θαη άιισλ 

                                                
2 Βιέπε άξζξν 82 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη ν άξζξν 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ (πξψελ 

άξζξν 86 ΔΟΚ, πξψελ άξζξν 82 ΔΚ) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EL:PDF


Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

34 

 

παξαγσγψλ ησλ ίδησλ ή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο ηζρχνο 

ζηελ αγνξά πξέπεη επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ ή 

επέθηαζεο θαη ηνπ δείθηε θαηλνηνκίαο. ηελ εθηίκεζε απηή κπνξνχλ επίζεο λα 

ππεηζέιζνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα, φπσο νη ρξεκαηνπηζησηηθνί πφξνη, ε θάζεηε 

νινθιήξσζε ή ην θάζκα πξντφλησλ ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ζπλήζσο δελ ππφθεηληαη ζηελ 

πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη θαηαλαισηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ειιείςεη 

ελαιιαθηηθψλ λα πξνκεζεχνληαη απφ απηνχο θαη νη αληαγσληζηέο είλαη πνιχ κηθξνί 

γηα λα ηνπο απεηιήζνπλ. Μηα επηρείξεζε κε ηζρχ ζηελ αγνξά κπνξεί επίζεο λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ην θίλεηξν λα βιάςεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κε 

άιινπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

αληαγσληζκνχ ή αθφκα απμάλνληαο ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ ππφ κειέηε αγνξά. 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά πφζν κηα επηρείξεζε θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, 

πξέπεη λα εξεπλεζεί αλ ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα ζπκπεξηθέξεηαη αλεμάξηεηα.  

Αλεμαξηεζία ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αληαγσληζηή ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

νξίδεη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά, ήηνη ζεκαίλεη 

θπξίσο ηε δπλαηφηεηα ελφο αληαγσληζηή λα θαζνξίδεη πξψηνο ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ λα ηηο αθνινπζήζνπλ. Μία 

επηρείξεζε πνπ απνιακβάλεη αλεμαξηεζία ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε κία ζρεηηθή 

αγνξά κπνξεί λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο, ρσξίο λα ράζεη πσιήζεηο. Δπνκέλσο, ε 

αλεμαξηεζία ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αληαγσληζηή απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο θαηνρήο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ε αλεμαξηεζία απηή ηαπηίδεηαη θπξίσο 

κε ηελ πξσηνπνξία ζηελ επηβνιή ησλ ηηκψλ. 
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ε απηφ ην βήκα θξίλεηαη ρξήζηκν λα ειεγρζεί ν ππάξρνληαο/πθηζηάκελνο αιιά θαη ν 

δπλεηηθφο αληαγσληζκφο. Άιινη παξάγνληεο εμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη ε 

αληηζηαζκηζηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

αιιά θαη ε χπαξμε ξπζκηζηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Απηνί νη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο δεζπφδνπζαο ζέζεο, βάζεη ησλ άξζξσλ 82, ζα ζπδεηεζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

Ο πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηε ζρεηηθή αγνξά, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ νη 

θαηαλαισηέο αλ ε επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε απμήζεη ηηο ηηκέο πςειφηεξα απφ 

ηα αληαγσληζηηθά επίπεδα.  

Ο δπλεηηθφο αληαγσληζκφο αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε πνπ πθίζηαληαη νη ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηελ 

ίδηα αγνξά, λέσλ ή πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Οη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα πξνζειθχνληαη απφ ηα άλσ ηνπ ζπλήζνπο θέξδε πνπ επηηπγράλνπλ νη ήδε 

ππάξρνπζεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά επηρεηξήζεηο, ελδερνκέλσο εμαηηίαο ηνπ αζζελνχο 

αληαγσληζκνχ. Ζ είζνδνο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά απμάλεη ηε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ άλσ ηνπ 

ζπλήζνπο θεξδψλ. πλεπψο, ε δπλαηφηεηα εηζφδνπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά 

έρεη θάπνην «πεηζαξρηθφ» απνηέιεζκα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ήδε ζηελ αγνξά. Χζηφζν, ε απεηιή ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη 

ζρεηηθά κηθξή φηαλ ππάξρνπλ πςεινί θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά. 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

36 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 82 δελ απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ κηα 

επηρείξεζε παξά κφλν ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε απηήο.  

ην άξζξν 2 («Καηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο») ηνπ Ν. 703/1977 

(«Πεξί ειέγρνπ κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ»), ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηνπ άξζξνπ 82 

ηεο πλζΔΚ,  νξίδνληαη ηα εμήο:  

«Απαγνξεχεηαη ε ππφ κηάο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζηο 

ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεσο απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο αγνξάο ηεο ρψξαο. Η 

θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζηο δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη ηδία: 

 α) εηο ηνλ άκεζνλ ή έκκεζνλ εμαλαγθαζκφλ πξνο θαζνξηζκφ είηε ησλ ηηκψλ αγνξάο είηε 

πσιήζεσο είηε άιισλ κε επιφγσλ φξσλ ζπλαιιαγήο, 

β) εηο ηνλ πεξηνξηζκφλ ηεο παξαγσγήο, ηεο θαηαλαιψζεσο ή ηεο ηερλνινγηθήο 

αλαπηχμεσο, επί δεκία ησλ θαηαλαισηψλ,  

γ) εηο ηελ εθαξκνγήλ άληζσλ φξσλ δη’ ηζνδπλάκνπο παξνράο, ηδία εηο ηελ 

αδηθαηνιφγεηνλ άξλεζηλ πσιήζεσλ, αγνξψλ ή άιισλ ζπλαιιαγψλ, θαηά ηξφπνλ ψζηε 

επηρεηξήζεηο ηηλέο λα ηίζεληαη εηο κεηνλεθηηθήλ ελ ησ αληαγσληζκψ ζέζηλ,  

δ) εηο ηελ εμάξηεζηλ ηεο ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ εθ ηεο παξά ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

απνδνρήο πξνζζέησλ παξνρψλ, ή ζπλάςεσλ πξνζζέησλ ζπκβάζεσλ αη νπνίαη, θαηά 

ηελ θχζηλ ή ζπκθψλσο πξνο ηαο εκπνξηθάο ζπλεζείαο, δελ ζπλδένληαη κεηά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ζπκβάζεσλ ηνχησλ.». 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηξεηο (3) είλαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 703/1977 θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ :  
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α) ε θαηνρή δεζπφδνπζαο ζέζεο,  

β) ε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο απηήο ζέζεο θαη  

γ) ε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο λα πξνθαιεί κε φξνπο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο 

δνκηθή ζηξέβισζε ηεο αγνξάο αθελφο κελ αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο, είηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά κε ηνλ θίλδπλν ηεο πηψρεπζεο, είηε λα απνρσξήζνπλ απφ 

ηελ αγνξά, αθεηέξνπ δε εκπνδίδνληαο λένπο αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, 

κε ζπλέπεηα ηε βιάβε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ
3
. 

Πξφθξηκα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Ν. 703/1977 είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ήηνη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο εληφο κίαο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο.  

χκθσλα δε κε πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ
4
 ν θαζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ελψ 

κε ηελ απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΠΔΚ) ηεο 15
εο

 

επηεκβξίνπ 1998 ζηελ Τπφζεζε European Night Services
5
 αθπξψζεθε ε απφθαζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία είρε δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη είραλ επηβιεζεί θπξψζεηο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο ε νπνία θαζηζηά αδχλαηε ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

                                                
3 άξζξν 2, εδ. β΄, πεξ. α΄ ηνπ Ν. 703/1977 θαη άξζξν 82, πεξ. β΄ ηεο πλζΔΚ γηα ηελ θαηάρξεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο). 
4 βι. ζρεηηθά Far Eastern Freight Conference, CFI Feb. 28, 2002, 2002 ECR II- 1101, παξ. 116 
5
 L. Ritter – W. D. Braun, “European Competition Law: A Practitioner’s Guide”, Kluwer Law 

International 3rd Edition, 2006,ζει. 24 θαη ππνζ. 113. 
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Πξηλ λα εθηηκεζεί αλ κηα επηρείξεζε θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, πξέπεη λα νξηζζνχλ 

νη ζρεηηθέο αγνξέο. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ ηίηιν 

«Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ», (Δπίζεκε Δθεκεξίδα C233 ηεο 06/09/1991, 

ζ.002-0026, παξ.25-27)  νξίδνληαη ηα εμήο : 

«Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη κηα ζπκθσλία ζηνλ αληαγσληζκφ ζηα 

πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 85 θαη ηεο χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά ζηα πιαίζηα 

ηνπ άξζξνπ 86, είλαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο (αγνξψλ), ηεο 

αγνξάο ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο αγνξάο, ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Σε έλα πιαίζην ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο ηερλνινγίαο, ν νξηζκφο ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο είλαη δπλακηθφο θαη επκεηάβιεηνο.» 

Ζ ζρεηηθή αγνξά ινηπφλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξίδεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

εμήο δχν : 

 Σελ αγνξά ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο/ ππεξεζίαο, γλσζηή σο ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ )  

 Σελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο αγνξάο, γλσζηή θαη σο ζρεηηθή γεσγξαθηθή 

αγνξά 

Με ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ αζθείηαη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Ο νξηζκφο απηφο επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθαξκφδεη ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ.  
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Ο νξηζκφο κηαο αγνξάο, ηφζν φζνλ αθνξά ηα πξντφληα φζν θαη ηε γεσγξαθηθή 

δηάζηαζή ηεο, έρεη σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ αληαγσληζηψλ, νη 

νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα ηηο εκπνδίζνπλ λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο πηέζεηο πνπ 

επηβάιιεη ν πξαγκαηηθφο αληαγσληζκφο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξάο επηηξέπεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζρεηηθή αγνξά ηα νπνία παξέρνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ηελ ηζρχ κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην 

ελδερφκελν δεζπφδνπζαο ζέζεο.  

Ζ ζρεηηθή αγνξά πξνζδηνξίδεηαη ηφζν βάζεη ηνπ πξντφληνο φζν θαη βάζεη 

γεσγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Γεληθά, ε ζρεηηθή αγνξά πξντφληνο πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα ελαιιάζζνληαη ή λα 

ππνθαζίζηαληαη ακνηβαία απφ ηνλ θαηαλαισηή ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ηηκψλ θαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα πξντφληα ή/θαη νη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά 

απφ άιινπο παξαγσγνχο ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο πξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο ή απφ 

δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ζε ινγηθφ θφζηνο θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπνπ νη φξνη ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ 

γεηηνληθέο πεξηνρέο δηφηη ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. 

Καζηζηψληαο γλσζηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αγνξάο θαη αλαθέξνληαο ηα θξηηήξηα θαη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ε απφθαζή ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηε 
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δηαθάλεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ. Ζ πξφζεζε είλαη, επίζεο, νη επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί ρξήζηκεο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

Ζ αγνξά ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
6
 θαη ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο πεξί ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ (97/C 372/03) νξίδεηαη σο εμήο: 

«Η αγνξά ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο πεξηιακβάλεη φια ηα πξντφληα ή θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα ελαιιάζζνληαη ή λα ππνθαζίζηαληαη ακνηβαία απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηηκψλ θαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη». 

Δπίζεο ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ ηίηιν «Καηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ», (Δπίζεκε Δθεκεξίδα C233 ηεο 06/09/1991, ζ.002-0026, παξ.25-

27)  ε αγνξά πξντφληνο νξίδεηαη σο εμήο : 

«Η αγνξά ελφο πξντφληνο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηα νπνία, φζνλ 

αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιεια γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

πάγησλ αλαγθψλ θαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ είλαη ελαιιάμηκα κε άιια πξντφληα 

φζνλ αθνξά ηελ ηηκή, ηε ρξήζε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Μηα εμέηαζε πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηα αληηθεηκεληθά κφλν ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ δελ 

κπνξεί λα είλαη επαξθήο πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά.» 

                                                
6 χκθσλα επίζεο κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 1998, Τπνζέζεηο 

IV/34.073, IV/34.395 IV/35.436 – Van den Bergh Foods Limited, παξ. 130 
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χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1979 ζηελ Τπφζεζε 

Hoffmann - La Roche θαηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, παξ. 28, ηζρχνπλ ηα εμήο:  

«Όηαλ έλα πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη φηαλ απηέο 

νη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο πιεξνχλ νηθνλνκηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο επίζεο είλαη 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ην πξντφλ απηφ κπνξεί λα αλήθεη, 

θαηά πεξίπησζε, ζε ρσξηζηέο αγνξέο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο δνκήο, φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ. Η έλλνηα ηεο νηθείαο αγνξάο (relevant market) πξνυπνζέηεη πξάγκαηη 

ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ πνπ ηελ 

απνηεινχλ, πξάγκα πνπ απαηηεί επαξθή βαζκφ δπλαηφηεηαο αληηθαηαζηάζεσο κεηαμχ 

φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ ηελ ίδηα αγνξά ελ φςεη ηεο ίδηαο 

ρξεζηκνπνηήζεσο.»  

πλεπψο, θαηά ηα σο άλσ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο απαηηείηαη ε ζσξεπηηθή εθαξκνγή ησλ εμήο 

ηεζζάξσλ (4) λφκηκσλ θξηηεξίσλ
7
:  

(α) ν έιεγρνο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο
8
: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ 

απηνχ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο δηαπηζηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ 

πνπ ππνθαζίζηαληαη/ ελαιιάζζνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

                                                
7 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αξηζκ. C 372 ηεο 

09/12/1997, παξ. 13. 
8 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αξηζκ. C 372 ηεο 
09/12/1997, παξ. 23:  «Ο νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηφζν φζνλ αθνξά ηα πξντφληα φζν θαη ηε 

γεσγξαθηθή δηάζηαζή ηεο, επηηξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο / θαηαλαισηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά απηή. Βάζεη ηνπ νξηζκνχ απηνχ, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ, γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη 

ζηελ αγνξά, βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί φζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά πξντφληα ζηε 

ζρεηηθή πεξηνρή…». 
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ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο (θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, παξφκνηα ηηκή, θνηλφο ζθνπφο)
9
. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ αλαδεηείηαη, ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε 

αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ. 

(β) ν έιεγρνο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνζθνξάο
10

:  Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκηκνπ 

απηνχ θξηηεξίνπ δηαπηζηψλνληαη ηα δηάθνξα είδε «πξψηεο χιεο» πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ην ίδην πεξίπνπ θφζηνο, ππνθαζηζηψληαο ην έλα ην άιιν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

(γ) ν κειινληηθφο αληαγσληζκφο
11

: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ 

εμαθξηβψλνληαη νη πηζαλνί αληαγσληζηέο ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκνχλ 

νη θαηαλαισηέο. 

(δ) νη θξαγκνί εηζφδνπ
12

: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, εμεηάδεηαη ε 

απζηεξφηεηα ησλ σο άλσ εμαθξηβσζέλησλ νξίσλ κίαο ζρεηηθήο αγνξάο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δηαπηζηψλεηαη ε ειαζηηθφηεηα ησλ νξίσλ απηψλ σο πξνο ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. πλεπψο, εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά 

θαη δηαπηζηψλνληαη παξάγνληεο πνπ ηπρφλ εκπνδίδνπλ ή απνηξέπνπλ επηρεηξήζεηο 

απφ ηελ άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ζρεηηθή αγνξά. Οη θξαγκνί 

                                                
9 βι. ζρεηηθά ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 1998, Τπνζέζεηο IV/34.073, 

IV/34.395 IV/35.436 – Van den Bergh Foods Limited, παξ. 130, Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηεο 21εο Μαΐνπ 2003, Deutsche Telekom, Δπίζ. Δθεκεξίδα αξηζκ. L 263/9, παξ. 78 - 91 
10 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αξηζκ. C 372 ηεο 

09/12/1997, παξ. 20 έσο 23. 
11 Βι. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αξηζκ. C 372 ηεο 

09/12/1997, παξ. 24. 
12 Βι. ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (1991/C 233/02), παξ. 26: «…Μηα εμέηαζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα 

αληηθεηκεληθά κφλν ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ δελ κπνξεί λα είλαη επαξθήο πξέπεη 

επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ζηελ αγνξά…» θαη A. Jones – B. Surfin, “EC Competition Law: Text. Cases and Materials”, 

Oxford University Press, 2nd Edition, 2004, ζει. 71. 
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εηζφδνπ ζε κία αγνξά είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δηαπίζησζε ηεο δπλαηφηεηαο κίαο 

επηρείξεζεο λα θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζ’ απηή. Σν κέγεζνο ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο κίαο επηρείξεζεο απφ κφλν ηνπ δελ επαξθεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζε κία αγνξά θαη δελ δηαθσηίδεη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

κίαο επηρείξεζεο λα επηβάιεη ηηκέο αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο λα ηελ 

αθνινπζήζνπλ. Δχινγα δε ζπλάγεηαη φηη, εάλ κία αγνξά είλαη «αλνηθηή» ζε λένπο 

αληαγσληζηέο, ηφηε πνιχ δχζθνια κία επηρείξεζε δηακνξθψλεη απφ κφλε ηεο ηηο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη επηβάιιεη ηηκέο. 

Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά νξίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

«Η ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη νη φξνη ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη επαξθψο νκνηνγελείο θαη ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ 

γεηηνληθέο θπξίσο πεξηνρέο, δηφηη ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά». 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη παξφκνηα κε απηή 

πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο αγνξάο πξντφληνο. πλνπηηθά κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ηα φξηα ηεο γεσγξαθηθήο αγνξάο θαζνξίδνληαη απφ ηελ απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε αλ ε αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο ή κηαο νκάδαο πξντφλησλ ζε κηα 

πεξηνρή Υ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ δήηεζε θαη επνκέλσο ηελ ηηκή ζε κηα άιιε 

πεξηνρή Τ, θαη ηελ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηελ Τ ζηελ Υ. Αλ ε απάληεζε είλαη 

ζεηηθή ηφηε νη δχν πεξηνρέο είλαη ζηελ ίδηα αγνξά. 
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Ζ γεσγξαθηθή αγνξά κπνξεί λα εζληθή, π.ρ. ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ηνπηθή ή 

πεξηθεξεηαθή, π.ρ. Ννκφο Αηηηθήο, επξχηεξε απφ ην ζχλνξα κηαο ρψξαο, π.ρ. έλα 

κέξνο ηεο Δπξψπεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Διιάδαο, ή αθφκα θαη παγθφζκηα. 

Σν κεξίδην αγνξάο απνηειεί κέηξν ηνπ ζρεηηθνχ κεγέζνπο κηαο επηρείξεζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ή αγνξάο, σο πξνο ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, 

ησλ πσιήζεσλ ή ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο ή απηήο ηεο αγνξάο. Μεηαμχ ησλ ζπρλά αλαθεξφκελσλ εκπνξηθψλ 

ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ θεξδψλ, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο· απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

κεξηδίνπ αγνξάο, νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θεξδψλ.  

ηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα κεξίδηα αγνξάο απνηεινχλ ζεκαληηθφ δείθηε γηα 

ηελ χπαξμε ηζρχνο ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα εμεηάδεηαη φρη κφλν ην 

κεξίδην αγνξάο ζε απφιπηνπο φξνπο, αιιά πξέπεη θαη λα ζπγθξίλεηαη ην κεξίδην απηφ 

κε εθείλν ησλ αληαγσληζηψλ. Χζηφζν, αθφκα θαη νη επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθά 

κεξίδηα αγνξάο δελ θαηέρνπλ απαξαίηεηα ηζρχ ζηελ αγνξά, φηαλ, παξαδείγκαηνο 

ράξε, νη θξαγκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά απηή είλαη ηδηαίηεξα ρακεινί θαη ε απεηιή κηαο 

ηέηνηαο εηζφδνπ παξεκπνδίδεη ηελ άζθεζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά. 

 Σέινο αμίδεη λα αλαθέξνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εχξεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

αθνχ, θαηά ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ηελ εμέηαζε ηεο δνκήο κηαο αγνξάο,  

απαηηείηαη: 

(α) ε δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ δηαθφξσλ αληαγσληζηψλ,  
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(β) ε επηζήκαλζε ηεο δηαθνξάο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ 

αληαγσληζηή θαη ηνπ δεχηεξνπ,  

(γ) ν έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο,  

(δ) ε δηαπίζησζε ηπρφλ θξαγκψλ εηζφδνπ,  

(ε) ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο ελαιιαθηηθήο ππνδνκήο θαη  

(ζη) ε δηαπίζησζε ηεο σξηκφηεηαο ηεο αγνξάο  

 

ηελ απφθαζή ηνπ ζηελ ππφζεζε Hνffmann-La Rνche (85/76 ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 

1979) ην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο είλαη «αληηθεηκεληθή έλλνηα». Ζ «ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ δηαθνξεηηθψλ απφ 

εθείλα πνπ δηέπνπλ κηα θπζηνινγηθή αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο παξνρέο ησλ επηρεηξεκαηηψλ» έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κηα αγνξά πνπ είλαη ήδε εμαζζελεκέλε 

απφ ηελ παξνπζία ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. 

Οη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Οη θπξηφηεξεο θαη 

απηέο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ησλ ηηκψλ, νη δεζκεπκέλεο 

πσιήζεηο, ε ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε θαη νη δηαθξίζεηο. 

Γηα λα ππάξρεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ κία δεζπφδνπζα ζηελ αγνξά 

επηρείξεζε απαηηείηαη, κε πξφζεζε εμνβειηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ (άζθεζε 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο κε κέζα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ ηζρχνπλ ζην ζπλήζε 
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αληαγσληζκφ), ε ηηκή κε ηελ νπνία δηαζέηεη ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα κελ 

απέρεη πνιχ απφ ηε ηηκή ηεο ρνλδξηθήο ηνπ πξντφληνο απηνχ. ηε ιηαληθή ηηκή ελφο 

πξντφληνο πεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ρνλδξηθήο ηνπ πξντφληνο, δηάθνξα άιια θφζηε 

(δηαθήκηζε, δηαλνκή θ.ιπ.) θαη ην θέξδνο ηνπ πσιεηή. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ε ηηκή ηεο ιηαληθήο πεξηιακβάλεη δπζαλάινγα 

κεγάιν κέξνο ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη 

κε δεκία. Ζ ζπκπίεζε απηή είλαη θαηαρξεζηηθή θαη ηηκσξείηαη, φηαλ κία επηρείξεζε 

πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε κία αγνξά ηελ εθαξκφδεη κε πξφζεζε εμνβειηζκνχ 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, είηε αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο λα αθνινπζήζνπλ 

ηηο ηηκέο ηεο θαη λα πνπιήζνπλ κε δεκία κε θίλδπλν λα πησρεχζνπλ, είηε 

αλαγθάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο λα ζηακαηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ελψ απνηξέπεη ηε ζπκκεηνρή λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, 

κε ηε κνηξαία ζπλέπεηα, κεηά ηελ ελίζρπζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηελ εμφλησζε 

ησλ αληαγσληζηψλ, νη ηηκέο λα απμεζνχλ πξνο βιάβε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πξαθηηθή 

απηή ζα αλαιπζεί επαξθψο ζε επφκελν θεθάιαην, αθνχ απνηειεί θαη ην θχξην ζέκα 

ελαζρφιεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ην γισζζάξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ νη 

δεζκεπκέλεο πσιήζεηο είλαη κηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε 

πψιεζε ελφο πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά ελφο άιινπ πξντφληνο. Δάλ απηφ 

δελ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ ή ηελ εκπνξηθή ηνπο 

ρξήζε, ε πξαθηηθή απηή ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία πξνθχπηεη φηη κηα εηαηξεία ε νπνία δηαζέηεη κεγάιε ηζρχ ζε κηα 

αγνξά δχλαηαη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα αζθήζεη επηξξνή κε ηελ ηζρπξή απηή 

ή δεζπφδνπζα ζέζε ηεο ζε άιιε αγνξά, λα αλαγθάζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο λα 
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απνζπξζνχλ απφ ηε δεχηεξε απηή αγνξά θαη θαηφπηλ λα απμήζεη ηηο ηηκέο άλσ ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ επηπέδνπ. Χο εθ ηνχηνπ, απφ άπνςε αληαγσληζκνχ, ην θπξηφηεξν 

αξλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ δεζκεπκέλσλ πσιήζεσλ είλαη ν ελδερφκελνο απνθιεηζκφο 

ηεο αγνξάο ηνπ δεζκεπκέλνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, νη δεζκεπκέλεο πσιήζεηο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηφζν γηα ην δεζκεχνλ φζν θαη γηα ην δεζκεπκέλν 

πξντφλ. 

Έλαο δεζπφδσλ θνξέαο πξφζβαζεο δελ κπνξεί λα θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ 

ζπκθσληψλ πξφζβαζεο φηαλ νη δηαθξίζεηο απηέο πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Οη 

δηαθξίζεηο απηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ κνξθή επηβνιήο δηαθφξσλ φξσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξέσζεο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ή άιιεο κνξθήο δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ζπκθσληψλ πξφζβαζεο, εθηφο εάλ ε δηάθξηζε απηή ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγεζεί κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, π.ρ. βάζεη ηνπ θφζηνπο ή ηερληθψλ δπζρεξεηψλ 

ή ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ρξήζηεο αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σν 

άξζξν 2 ηνπ Ν. 703/1977 (Άξζξν 82 ηεο πλζήθεο ΔΔ) απαγνξεχεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ πξνθαινχλ δηαθξίζεηο 

κεηαμχ ζπγθξίζηκσλ πξάμεσλ, φηαλ νη δηαθξίζεηο απηέο έρνπλ επίπησζε ζηνλ 

αληαγσληζκφ. Ζ θχζε ηνπ πειάηε θαη νη απαηηήζεηο ηνπ κπνξεί λα παίμνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηά πφζνλ νη ζπλαιιαγέο είλαη ζπγθξίζηκεο. 

Γηαθνξεηηθέο ηηκέο ή φξνη γηα πειάηεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) 

δελ απνηεινχλ αλαγθαζηηθά δηάθξηζε. Κάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ 

δηάθξηζε κπνξεί λα είλαη νη παξαθάησ:  

 άληζνο θαζνξηζκφο ηηκψλ κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

48 

 

 εθπηψζεηο ππέξ πηζηψλ πειαηψλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο λα 

απεπζχλνληαη ζε αληαγσληζηέο  

 αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνκήζεηαο 

 άξλεζε ρνξήγεζεο άδεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηνπ εάλ κηα επηρείξεζε εθήξκνζε ιεζηξηθέο 

ηηκέο, ηφζν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ην ΓΔΚ έρνπλ απνδερηεί ηηο εμήο 

κεζφδνπο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ζηηο απνθάζεηο ΑΚΕΟ, θαη TETRA PAK II. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε κέζνδν αλάιπζεο, κηα ηηκή ζεσξείηαη σο ιεζηξηθή φηαλ ε 

ηηκή απηή βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο κηαο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΓΔΚ, φηαλ κηα 

επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε ηηκέο θάησ 

ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ππάξρεη έλα νηνλεί ηεθκήξην πξφζεζεο ιεζηξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δηφηη, φπσο ππνγξακκίδεηαη, κηα επηρείξεζε «δελ έρεη ζπκθέξνλ λα 

επηβάιιεη ηέηνηεο ηηκέο παξά κφλν λα εμνβειίζεη ηνπο αληαγσληζηέο θαη λα κπνξέζεη 

κεηέπεηηα λα αλεβάζεη ηηο ηηκέο ηεο επσθεινχκελε απφ ηε κνλνπσιηαθή ηεο ζέζε 

ζηελ αγνξά, εθφζνλ θάζε πψιεζε επηθέξεη κηα δεκηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηνπ ζηαζεξνχ ηεο θφζηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ηεο 

αλαθνξηθά κε θάζε παξαγφκελε κνλάδα». 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν αλάιπζεο, «ηηκή θάησ ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

αιιά άλσ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

θαηαρξεζηηθή φηαλ απνηειεί κέξνο ζρεδίνπ πξνο εμνβειηζκφ αληαγσληζηή». 
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χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ζπλεπψο, ζεκειηψλεηαη θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο 

κηαο επηρείξεζεο εάλ νη ηηκέο ηεο είλαη θάησ ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ ηεο θφζηνπο θαη 

απνηεινχλ κέξνο ζρεδίνπ πξνο εμνβειηζκφ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε πξννπηηθή αλάθηεζεο ηεο δεκηάο κηαο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα 

ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε ή θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο χπαξμεο ιεζηξηθήο 

ππνηίκεζεο, δεδνκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, φηη ε αλάθηεζε δεκίαο είλαη ην απνηέιεζκα 

πνπ ζα επηζπκνχζε κηα επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά, ελψ ε ιεζηξηθή 

ππνηίκεζε είλαη απηή θαζ’ εαπηή ελάληηα ζηελ αξρή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αληαγσληζκνχ, 

αλεμάξηεηα ηνπ αλ επηηπγράλεη ηνλ αλσηέξν ζθνπφ. 
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Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ησλ ηηκψλ ζπληζηά πξαθηηθή απνθιεηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα θάζεηα νινθιεξσκέλε επηρείξεζε κε ζθνπφ λα κνριεχζεη 

ηε δχλακή ηεο ζηελ ρνλδξηθή αγνξά ψζηε λα ζπκπηέζεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ 

ιηαληθψλ αληαγσληζηψλ ηεο. Ζ λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπίεζε ηηκψλ ππήξμε ειάρηζηε, ζρεηηθά αλεπηηπρήο θαη πεξηνξηδφηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο πξψηεο χιεο. Χζηφζν, ε φιν θαη απμαλφκελε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο βηνκεραλίεο δηθηχνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο. Σν ζέκα ιακβάλεη 

γηγαληηαίεο δηαζηάζεηο ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί θαη είλαη 

αλνηρηνί ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαζψο θαη νη 

εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξφζθαηα μεθίλεζαλ λα 

εξεπλά πιήζνο πεξηπηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο  ελέξγεηαο. Τπάξρεη απμαλφκελε αλεζπρία φηη ζηηο βηνκεραλίεο δηθηχνπ, φπνπ ν 

θαηεζηεκέλνο πάξνρνο είλαη θάζεηα νινθιεξσκέλνο θαη θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε 

ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζην δίθηπν, ε ζπκπίεζε ηηκψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εκπνδίζεη ηνλ θαηάληε/ιηαληθφ αληαγσληζκφ. 

Ζ ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ κηα δεζπφδνπζα επηρείξεζε, ε νπνία 

είλαη θάζεηα νινθιεξσκέλε, πξνκεζεχεη κηα απαξαίηεηε εηζξνή ζηνπο πειάηεο ηεο  

ρνλδξηθήο ηεο, νη νπνίνη είλαη επίζεο αληαγσληζηέο ηεο ζηελ ιηαληθή αγνξά.  
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Αλ απηφ ην ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο θαηάληε αληαγσληζηέο ηεο, ε 

δεζπφδνπζα επηρείξεζε κπνξεί, ζηελ νπζία, λα "ζπκπηέζεη" ηνπο θαηάληε 

αληαγσληζηέο ηεο ζηε ιηαληθή αγνξά είηε ρξεψλνληαο ηνπο κηα ππεξβνιηθά πςειή 

ρνλδξηθή ηηκή, είηε ρξεψλνληαο κηα αζχκθνξε ηηκή ζηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο/πξντφληα 

ηεο, ή αθφκα κπνξεί λα ζπλδπάζεη θαη ηα δχν. 

Ο νξηζκφο ηεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ, ινηπφλ, είλαη ν εμήο : 

 «Σπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο ελφο ρνλδξηθνχ 

πξντφληνο Α θαη ηεο ηηκήο ελφο ιηαληθνχ πξντφληνο B ηνπ νπνίνπ ην Α απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ, δελ επαξθεί ψζηε έλαο πάξνρνο ίδηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ 

δεζπφδνπζα εηαηξία, λα έρεη ηθαλφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα λα επηβηψζεη.» 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 ε Oftel, ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζηνλ ηνκέα ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ  Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, εμέδσζε έλα ιεπηνκεξέο αλαιπηηθφ 

πιαίζην κε ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ηηο θαηαρξήζεηο ηεο ζπκπίεζεο ησλ 

ηηκψλ θαη πψο απηέο ζπλδένληαη κε άιιεο κνξθέο απνθιεηζκνχ ηηκνιφγεζεο. Σν 

αλαιπηηθφ απηφ πιαίζην δήισλε φηη ην price squeeze ιακβάλεη ρψξα φηαλ κηα 

επηρείξεζε : 

 Δίλαη θάζεηα νινθιεξσκέλε, δειαδή δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηελ αγνξά 

πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ φζν θαη ζηελ αγνξά επφκελνπ ζηαδίνπ 

 Καηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ρνλδξηθή αγνξά, έηζη ψζηε νη ιηαληθνί 

αληαγσληζηέο ηεο λα εμαξηψληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

πνπ πσιεί ρνλδξηθψο 
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 Θέηεη πεξηζψξην κεηαμχ ηεο ιηαληθήο ηεο ηηκήο θαη ηεο ρνλδξηθήο ρξέσζεο 

ζηνπο θαηάληε αληαγσληζηέο, ην νπνίν θξίλεηαη αλεπαξθέο λα θαιχςεη ηα 

ιηαληθά ηνπο θφζηε 

 Λεηηνπξγεί απφ άθξν ζε άθξν (end-to-end), δειαδή, ζπγθεληξψλνληαο φιεο 

ηηο αλάληε θαη θαηάληε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηαλ έλαο εμίζνπ ή πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο ιηαληθφο αληαγσληζηήο ζα ήηαλ 

αλίθαλνο λα ηελ αληαγσληζηεί, δηφηη, ζηελ νπζία, πξφθεηηαη λα επηβαξπλζεί κε 

κηα πςειφηεξε ηηκή γηα ην βαζηθφ ρνλδξηθφ ζπζηαηηθφ απ’ φηη ζα ρξεψζεη ηελ 

ίδηα. 

ηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ Πξφζβαζε ηνπ 1998 ε ΔΔ εμήγεζε πσο κπνξεί λα 

θαηαδεηρζεί ε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ: 

«θαηαδεηθλχνληαο φηη ην πεξηζψξην κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο 

αληαγσληζηέο γηα ηελ πξφζβαζε πνπ ρξεψλεηαη ζηνπο αληαγσληζηέο ζηελ αγνξά 

επφκελσλ ζηαδίσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ελδερνκέλσο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο δεζπφδνπζαο εηαηξείαο) θαη ηεο ηηκήο πνπ 

ρξεψλεη ν πξνκεζεπηήο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ 

επφκελσλ ζηαδίσλ είλαη αλεπαξθέο γηα λα επηηξέπεη ζε παξέρνληα ππεξεζίεο κε 

εχινγε απνδνηηθφηεηα ζηελ αγνξά επφκελσλ ζηαδίσλ λα επηηπγράλεη θπζηνινγηθφ 

επίπεδν θέξδνπο (εθηφο εάλ ε δεζπφδνπζα εηαηξεία κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ επνκέλσλ ζηαδίσλ είλαη εμαηξεηηθά απνδνηηθέο 

γηα πξφζβαζε θαη ηεο ηηκήο ηελ νπνία ν πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ ρξεψλεη ζηελ επφκελε 

αγνξά είλαη αλεπαξθήο γηα λα επηηξαπεί ζε έλα ινγηθά απνηειεζκαηηθφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ ζηελ επφκελε αγνξά λα έρεη έλα ινγηθφ θέξδνο (εθηφο εάλ ε θπξίαξρε 
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εηαηξεία κπνξεί λα δείμεη φηη ε επφκελε ιεηηνπξγία ηεο είλαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθή). 

ε καζεκαηηθνχο φξνπο, ε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο : 

 

Όπνπ P είλαη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο (Ληαληθή ηηκή πξντφληνο), C είλαη 

ηα ζρεηηθά θφζηε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ππφ εμέηαζε πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο θαη M είλαη ην εχινγν πεξηζψξην. Δπίζεο ζε κνξθή καζεκαηηθή ζρέζεο ε 

ζπκπίεζε κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο : 

 

Ο έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: 

 

Όπνπ P είλαη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο, CW είλαη ηα θφζηε ρνλδξηθήο, CR είλαη ηα θφζηε 

ιηαληθήο, CN είλαη ηα θφζηε ίδηνπ δηθηχνπ θαη M είλαη ην εχινγν πεξηζψξην. 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηνπ ειέγρνπ 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 πεξηιακβάλεη 

ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη εζφδσλ ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο, 

ψζηε ε δήηεζε (πειαηεηαθή βάζε) λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη λα 

επηηχρεη επαξθείο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο ζηελ ρξήζε ησλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, θαζψο επίζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ. 
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Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο ζα έρεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά 

ιηαληθήο ηζνδχλακεο κε απηέο ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ. 

  ην κνληέιν ειέγρνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηα ηξέρνληα θφζηε θαη έζνδα πνπ έρεη ν 

κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο ή λα εθηηκήζεη ηελ παξνχζα αμία ησλ 

επελδχζεσλ ψζηε λα ιάβεη ππφςε ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

 θαζνξηζκφο κηαο εχινγεο απφδνζεο πνπ αλακέλεηαη λα 

έρεη ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 ρξήζε ηεο νηθνλνκηθφηεξεο επηινγήο δηθηχνπ ε 

νπνία λα αληηπξνζσπεχεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο 

πξφζβαζεο. 

Μία θάζεηα νινθιεξσκέλε εηαηξία, πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ρνλδξηθή 

αγνξά, κπνξεί λα πξνβεί ζε πξαθηηθέο «ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ», απμάλνληαο ηελ ηηκή 

ρνλδξηθήο, κεηψλνληαο ηελ ηηκή ιηαληθήο ή πξαγκαηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα 

δχν. Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ» κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 κε «δηάθξηζε ηηκψλ (discriminatory pricing)», φηαλ ε δεζπφδνπζα εηαηξία 

απμάλεη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο θαη ρξεψλεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο πςειφηεξε 

ρνλδξηθή ηηκή απφ απηή πνπ ρξεψλεη ζηνλ εαπηφ ηεο (ιηαληθφ άθξν), 

 κε «κε δηάθξηζε ηηκψλ (non-discriminatory pricing)», φηαλ ε δεζπφδνπζα 

εηαηξία απμάλεη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο θαη ρξεψλεη φκνηα ζηνπο αληαγσληζηέο θαη 

ζηνλ εαπηφ ηεο. Μέζσ απηήο ηεο πξαθηηθήο, απμάλνληαη ζρεηηθψο ηα θφζηε 
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ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, αιιά θαη ηνπ ιηαληθνχ άθξνπ ηεο δεζπφδνπζαο 

εηαηξείαο. Όκσο ηα πεξηζψξηα ηεο δεζπφδνπζαο εηαηξείαο παξακέλνπλ 

αλεπεξέαζηα, αθνχ νπζηαζηηθά ππάξρεη ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε κεηαμχ ηνπ 

ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ άθξνπ, 

 κε «ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε (predatory pricing)», φηαλ ε δεζπφδνπζα εηαηξία 

δηακνξθψλεη ηε ηηκή ιηαληθήο ψζηε λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην θφζηνο 

παξνρήο ππεξεζίαο (θνηλφ θφζηνο παξνρήο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ 

πξντφληνο) θαη επαξθνχο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα 

θνζηνινγηθά πξφηππα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ 

παξφρνπ αλαθνξάο.  

Οη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θνζηνινγηθά πξφηππα φπσο ην 

Μαθξνπξφζεζκν Μέζν Δπαπμεηηθφ Κφζηνο (LRAIC) θαζψο θαη ην Μέζν πλνιηθφ 

Κφζηνο(ATC). 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα πην γλσζηά θνζηνινγηθά πξφηππα γηα ειέγρνπο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 Μέζν Μεηαβιεηφ Κφζηνο (AVC): ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο 

κηαο κνλάδαο πξντφληνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δηα ηεο 

ζρεηηθήο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί (VC(q)/q). 

 Μέζα Απνθεπθηέα Κφζηε (AAC): ηα θφζηε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

απνθεπρζεί εάλ ε εηαηξεία δελ είρε πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή κηαο 

νξηζκέλεο πνζφηεηαο. 
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 Μαθξνπξφζεζκν Δπαπμεηηθφ Κφζηνο (LRIC): είλαη ε κεζνδνινγία 

θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαχμεζεο 

καθξνπξφζεζκα θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη έρεη ήδε πξνθχςεη 

ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή. Ο παξάγνληαο «καθξνπξφζεζκα» αλαθέξεηαη ζην 

ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίνλ φια ηα θφζηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ) ζεσξνχληαη κεηαβιεηά. Ζ έλλνηα ησλ 

θνζηνινγηθψλ πξνηχπσλ LRAIC θαη LRIC είλαη παξεκθεξήο. Σν LRAIC 

είλαη ν κέζνο φξνο φισλ ησλ επαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε, ελψ ην LRIC είλαη ε κηθξφηεξε επαχμεζε εληφο 

ηεο επξχηεξεο πξνζαχμεζεο LRAIC (γηα παξάδεηγκα ε πξνζζήθε έμηξα 

ππεξεζίαο). 

 Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο (ATC): Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο δηα ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ην νπνίν είλαη πιήξσο θαηαλεκεκέλν ζηηο ππεξεζίεο. 

 

Σν θνζηνινγηθφ πξφηππν LRAIC ζεσξείηαη επξέσο σο ην πην ελδεδεηγκέλν γηα ηελ 

ψζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη είλαη απνδεθηφ θαη απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 82 ηεο πλζ.ΔΔ. 

 

Σν επηιεγκέλν θνζηνινγηθφ πξφηππν ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ην θφζηνο ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο κε πξαθηηθά εθαξκφζηκν θαη δηαθαλή ηξφπν. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε ΔΔΣΣ ζηελ Γηαβνχιεπζε
13

 ηνπ 2010, θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο, πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ LRAIC 

                                                
13 Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ε Μεζνδνινγία θαη ην κνληέιν γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά. 
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σο θνζηνινγηθνχ πξνηχπνπ. Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζθφκηζε δεδνκέλσλ LRAIC, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θνζηνινγηθφ 

πξφηππν ATC. 

 

χκθσλα κε ηελ «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ Καλφλσλ 

Αληαγσληζκνχ ζε πκθσλίεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

Πιαίζην, ζρεηηθέο Αγνξέο θαη Αξρέο» (98/C265/02), ππάξρνπλ ηξείο κέζνδνη γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ζπκπίεζεο ηηκψλ: 

I. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ (equally efficient 

operator-EEO) 

II. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ελφο εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ (reasonably 

efficient operator-REO) 

III. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ελφο Θεσξεηηθά απνδνηηθνχ παξφρνπ (TEO):

ηα θφζηε ηνπ πην απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ απεηθνλίδνληαη ζην κνληέιν. Ζ 

Ρπζκηζηηθή Αξρή ηεο Γεξκαλίαο (RegTP), ρξεζηκνπνηεί απηή ηε πξνζέγγηζε, 

ζε δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο επηηξέπνληαο κία επηπιένλ επαχμεζε ηνπ 

25% γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θφζηε θαη ηηο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ελφο 

ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ηνπ ΟΣΔ πνπ ζα κειεηεζεί εθηελψο ζην ηειεπηαίν κέξνο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ΔΔΣΣ επέιεμε λα εθαξκφζεη ηε δεχηεξε κέζνδν 

ζηεξηδφκελε θπξίσο ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα δεδνκέλα (έζνδα, θφζηε) απφ ηνλ 
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εγθαηεζηεκέλν πάξνρν ήηαλ εμαηξεηηθά ειιηπή. Έηζη άληιεζε δεδνκέλα απφ ηνπο 

ινηπνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ κέζσ επηζηνιψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δέρεηαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία εηζφδνπ: 

A. Έζνδα πνπ έρεη έλαο REO ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

B. Έμνδα πνπ ζα έρεη ν REO ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σν θξηηήξην ηεο επηβίσζεο νξίδεηαη σο εμήο: ν REO κπνξεί κελ ζηελ αξρή ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά λα έρεη αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

δηφηη ζα έρεη ηα έμνδα αλάπηπμήο ηνπ θαη ηηο επελδχζεηο ηνπ, αιιά κεηά απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα νη ηακεηαθέο ηνπ ξνέο κεδελίδνληαη θαη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν 

απηφ θαη κεηά γίλνληαη ζεηηθέο, νδεγψληαο έηζη ζηελ θεξδνθνξία. Έηζη ην θξηηήξην 

ηεο επηβίσζεο ηνπ REO είλαη λα κεδελίζεη ηελ θαζαξά παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο 

ηνπ ζε έλα εχινγα ρξνληθά δηάζηεκα. Ζ κεζνδνινγία απηή ζπρλά αθνινπζείηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ θαη νλνκάδεηαη κέζνδνο 

πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. ηελ ππφζεζε ηνπ ΟΣΔ πνπ ζα κειεηήζνπκε 

αξγφηεξα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη νχηε πνιχ κηθξφ ζε κηα 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αγνξά αιιά νχηε θαη πνιχ κεγάιν δεδνκέλσλ ησλ εμήο 

γεγνλφησλ : 

1. Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε γξήγνξα νδεγεί πξνο λέα πην πξνεγκέλα 

ηειηθά πξντφληα ιηαληθήο πηζαλφλ πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηα ππάξρνληα θαη 

2. Ζ αγνξά ππφ εμέηαζε δελ απαηηεί ηφζν ζεκαληηθέο (ζε πνζά θαη ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα) επελδχζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ παξφρνπ φζν ζε άιιεο αγνξέο (πρ ε 

αγνξά πξφζβαζεο ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο (αγνξά ππ’ αξηζ. 11 ηεο ΔΔ)) φπνπ 
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γίλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ζπλεγθαηαζηάζεηο θαη ε νηθνλνκηθή δσή 

ησλ απνθηψκελσλ παγίσλ είλαη αξθεηά κεγάιε (π.ρ. ε νηθνλνκηθή δσή ελφο 

θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο 

κεγαιχηεξε ησλ 15 ρξφλσλ). 

Σν κνληέιν έρεη ζαλ ηηκή εμφδνπ ηελ ΚΠΑ ηεο επέλδπζεο. Δάλ ε πξνθχπηνπζα ΚΠΑ 

είλαη ζεηηθή ηφηε δελ πθίζηαηαη ζπκπίεζε ηηκψλ. Δάλ ε πξνθχπηνπζα ΚΠΑ  είλαη 

αξλεηηθή ηφηε πθίζηαηαη ζπκπίεζε ηηκψλ. Δάλ ε πξνθχπηνπζα ΚΠΑ είλαη κεδέλ ηφηε 

πάιη κηα ηέηνηα ηηκή δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα πξνθαλή 

ζπκπίεζε ηηκψλ.  

Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη παξφκνηνο κε 

ηνλ πάξνρν κε ΗΑ( εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ΔΔ γηα ην άξζξν 82 ηεο πλζ. ΔΔ ηνλ νξίδεη ζαλ «ηφζν απνηειεζκαηηθφ φζν ε 

θπξίαξρε επηρείξεζε». Ο EEO έρεη πξνηαζεί σο ν θαιχηεξνο ηξφπνο νξηζκνχ ηνπ 

παξφρνπ αλαθνξάο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο απφ ηελ ΔΔ. Ζ Ρπζκηζηηθή 

Αξρή (CMT) ηεο Ηζπαλίαο ρξεζηκνπνηεί επί ηνπ παξφληνο ηε πξνζέγγηζε EEO. 

Ζ επηινγή ηνπ EEO δελ πξνυπνζέηεη φηη ν ηζνδχλακα απνδνηηθφο πάξνρνο ζα πξέπεη 

λα έρεη ηα ίδηα επαθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. δίθηπν ή κεξίδην αγνξάο) κε εθείλα 

ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ. Ο έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη 

εάλ ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο, πνπ έρεη ίδηνπ ηχπνπ θφζηε ζηελ αγνξά 

ιηαληθήο κε εθείλα ηνπ θαζεηνπνηεκέλνπ παξφρνπ, κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ 

ιηαληθή (downstream) αγνξά κέζσ ηεο ελνηθίαζεο ή ηεο απφθηεζεο ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ πάξνρν πνπ έρεη ΗΑ. 
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ηελ «Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ην κνληέιν γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά» πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2010, ε EETT πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο 

, πνπ νξίδεηαη σο ν πάξνρνο πνπ έρεη:

 ίδηνπ ηχπνπ έζνδα θαη θφζηε κε εθείλα ηνπ παξφρνπ κε ΗΑ. Όηαλ απηά ηα

δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα, δηεζλείο δείθηεο αλαθνξάο (benchmark) θαη 

θφζηε ή/θαη έζνδα ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο

ππνθαηάζηαηα

 κέγεζνο αγνξάο ίζν κε ην 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ψζηε νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο 

λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Σν κνληέιν ινηπφλ απηφ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα Γηαβνχιεπζε, 

πεξηιακβάλεη πέληε θχξηα ζηάδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο: 

1. Πξψην ηάδην, ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν 

πάξνρν γηα ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ιακβάλνληαο ππφςε α) 

ηνλ αξηζκφ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ΗΑ β) ηηο ππεξεζίεο πνπ ην 

πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη γ) ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΔΔΟ 

2. Γεχηεξν ηάδην, ππνινγίδεη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 

νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο κε ΗΑ θαζψο θαη ηελ επηπιένλ 

                                                
14

 Ζ απφθαζε απηή ηεο ΔΔΣΣ έξρεηαη ζε πιήξε ζχγθξνπζε κε απηά πνπ έπξαμε ζηελ ππφζεζε ηνπ 

Conn-X ηνπ ΟΣΔ 
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ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. (related 

services-extra calls) 

3. Σξίην ηάδην, ππνινγίδεη ην θφζηνο δηθηχνπ, ην θφζηνο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο 

θαη ην θφζηνο ιηαληθήο πνπ ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο πθίζηαηαη 

γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο κε 

ΗΑ. 

4. Σέηαξην ηάδην, ππνινγίδεη ηα θαζαξά έζνδα ιηαληθήο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 

5. Πέκπην ηάδην, ππνινγίδεη ην θέξδνο ή ηελ δεκία ηνπ ππφ εμέηαζε 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ, πνπ ζα εξεπλήζνπκε αξγφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ 

ππφζεζε ηνπ Conn-x ε ΔΔΣΣ δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηνπ EEO αιιά ηνπ 

REO. Ζ επηινγή απηή δέρηεθε έληνλεο θαη αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ 

θαζψο απνηέιεζε ηνλ θχξην ιφγν ακθηζβήηεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο απφθαζεο. 

 

 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ κεξηθέο 

ππνζέζεηο πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαθνξηθά κε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ππνζέζεηο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Σν κεγάιν χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ απνδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ 

δίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη απφ ηηο εζληθέο Δπηηξνπέο Ρπζκίζεσο 
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ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ Αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα ππελζπκίδνληαη ηα 12,6 

εθαη. επξψ πνπ θιήζεθε λα πιεξψζεη ε Deutsche Telekom θαη ηα 10,35 εθαη. επξψ 

πνπ επηβιήζεθαλ ζηε Wanadoo ηεο France Telecom, ην 2003, γηα θαηάρξεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ ζηαζεξή ηειεθσλία θαη ηηο ππεξεζίεο Internet. Φπζηθά ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηελ ππφζεζε ηεο Ηζπαληθήο Telefónica φπνπ ηηκσξήζεθε κε ην 

πνζφ ησλ 151,87 εθ επξψ. 

ηηο 4 Ηνπιίνπ 2007 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γλσζηνπνίεζε ηελ απφθαζή ηεο κε ηελ 

νπνία επέβαιε πξφζηηκν χςνπο 151.875.000 επξψ ζηε κεγαιχηεξε ηειεπηθνηλσληαθή 

εηαηξεία ηεο Ηζπαλίαο, Telefónica, γηα θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ζηελ 

αγνξά ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Ζ Telefónica επέβαιιε ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

πςειέο ηηκέο ρνλδξηθήο γηα ηε ρνξήγεζε πξφζβαζεο ζηα επξπδσληθά δίθηπά ηεο, νη 

νπνίεο δελ είραλ επαξθέο πεξηζψξην ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ρξέσζεο ησλ απιψλ 

θαηαλαισηψλ. ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε παξάβαζε δηεπξάρζε θαηά ηελ πεξίνδν 

επηεκβξίνπ 2001-Γεθεκβξίνπ 2006, δει. επί 5 έηε θαη 4 κήλεο. Πξφθεηηαη, σο εθ 

ηνχηνπ, γηα καθξνρξφληα θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ: ε "καδηθή" αγνξά 

ιηαληθήο παξνρήο επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθήο 

παξνρήο επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ, δει. ε αγνξά ρνλδξηθήο παξνρήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ε αγνξά ρνλδξηθήο παξνρήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Με ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε Telefónica ππήξμε απνθιεηζκφο ηεο αγνξάο 

δηφηη ε ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ πεξηφξηζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο λα 

εηζέξρνληαη ζηε ζρεηηθή αγνξά θαη λα αζθνχλ αληαγσληζηηθή πίεζε ζηελ Telefónica. 
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Με ηε ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ ν αληαγσληζκφο πεξηνξίζηεθε, θαζψο πξνθιήζεθαλ 

ππέξνγθεο δεκίεο ζε εμίζνπ απνηειεζκαηηθνχο αληαγσληζηέο: είηε αλαγθάζηεθαλ 

ηειηθά λα εμέιζνπλ απφ ηελ αγνξά είηε πεξηνξίζηεθε ελ πάζε πεξηπηψζεη ε ηθαλφηεηά 

ηνπο λα επελδχνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη. Αθφκα θαη αλ νη ηηκέο θαη νη δαπάλεο ηνπο 

γηα κάξθεηηλγθ ήηαλ αλάινγεο κε απηέο ηηο Telefónica, καθξνπξφζεζκα βξίζθνληαλ 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή 

πξφθιεζε γηα ηελ Telefónica ιφγσ ησλ δηαξθψλ δεκηψλ πνπ εκθάληδαλ. 

Ζ ζπκπίεζε πεξηζσξίσλ είρε ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο απνθιεηζκνχ ζηε ιηαληθή 

αγνξά θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Λφγσ ηεο 

ζπκπίεζεο πεξηζσξίσλ, ε ιηαληθέο ηηκέο ζηελ Ηζπαλία ήηαλ απφ ηηο (αλ φρη νη) 

πςειφηεξεο ζηελ ΔΔ, ελψ ην πνζνζηφ επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Ηζπαλία είλαη 

θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο EΔ. Σν πςειφ επίπεδν ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ζηελ Ηζπαλία 

δελ κπνξνχζε λα εμεγεζεί επαξθψο κε φξνπο πξνζθνξάο ή δήηεζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Telefónica έβιαςε ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Ζ θαηάρξεζε έιαβε ηέινο κε ηελ παξέκβαζε ηεο ηζπαληθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηνλ 

Γεθέκβξην 2006, ράξε ζηελ νπνία κεηψζεθαλ νη ηηκέο ρνλδξηθήο. Ζ ξπζκηζηηθή αξρή 

δελ έιαβε πνηέ ζέζε φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζπκπίεζεο πεξηζσξίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

δχν πξντφληα ρνλδξηθήο πνπ δηέζεηε ζε εζληθφ επίπεδν ε Telefónica, ε δε εθηίκεζή 

ηεο φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζπκπίεζεο πεξηζσξίσλ ζε ζρέζε κε ην πξντφλ ρνλδξηθήο 

πνπ ε Telefónica δηέζεηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν βαζηδφηαλ ζε πξνβιέςεηο πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ Οθηψβξην 2001 ε Telefónica, ελψ ε Δπηηξνπή είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο φλησο πξαγκαηνπνηεζείζεο ηζηνξηθέο δαπάλεο. 
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Σν πξφζηηκν είλαη πνιιαπιάζην εθείλσλ πνπ επέβαιε ζην παξειζφλ ε Δπηηξνπή θαη 

έπεηαη κφλν ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 497 εθαη. Δπξψ πνπ επεβιήζε θαηά ηεο Microsoft.  

Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο ηεο ζπκπίεζε ηηκψλ 

είλαη ε ππφζεζε ηεο Deutsche Telekom. Σν 2003, ε Deutsche Telekom (DT) βξέζεθε 

λα έρεη θαηαρξαζηεί ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο, ππνπίπηνληαο ζε ζπκπίεζε ηηκψλ, θαηά 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 82 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο πλζήθεο. Ζ DT 

πξνζέθεξε ππεξεζίεο ηνπηθήο πξφζβαζεο ζε επίπεδν ιηαληθήο πψιεζεο ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο θαζψο θαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο πψιεζεο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Ζ DT δειαδή δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζε αλάληε φζν θαη ζε θαηάληε αγνξέο. 

Ξεθηλψληαο ην 1998, ε DT ήηαλ λνκηθά ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ζηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο ρνλδξηθή πξφζβαζε ζηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο ηεο. Χζηφζν, κέρξη ην 2003, νη 

αληαγσληζηέο δελ θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Σν 

2003, ε DT θαηείρε κεξίδην αγνξάο 95% θαη ήηαλ θαιά εδξαησκέλε σο ν θπξίαξρνο 

πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

ηελ απφθαζή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δηαπηζηψζεθε φηη ε DT είρε θαηαρξαζηεί 

ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο, αθνχ ρξέσλε ηνπο λενεηζεξρφκελνπο πςειφηεξα ηέιε 

ρνλδξηθήο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν απφ φ, ηη ε DT ρξέσλε ηνπο 

ιηαληθνχο ζπλδξνκεηέο ηεο γηα ηηο ζηαζεξέο ζπλδξνκεηηθέο γξακκέο. Ζ Δπηηξνπή 

εμέηαζε ην πεξηζψξην κεηαμχ ησλ ρνλδξηθψλ ηηκψλ ηεο πξφζβαζεο ηεο DT θαη ηεο 

κέζεο ζηαζκηζκέλεο ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

(αλαινγηθή, ISDN, θαη ADSL). Γεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο πξφζβαζεο ρνλδξηθήο 

πψιεζεο ήηαλ πςειφηεξεο απφ ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ ρξεψζεσλ 

ιηαληθήο, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη ην πεξηζψξην ησλ ηηκψλ ήηαλ αλεπαξθέο γηα 

ηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα αληαγσληζζνχλ ηελ DT. Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην 
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ζπκπέξαζκα φηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο DT ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλε 

ζπκπίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ησλ ηηκψλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ηηκνιφγεζε ηεο DT γηα ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο απέηξεπε ηελ είζνδν 

λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ηνπηθήο πξφζβαζεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ κεηαμχ ησλ παξφρσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη 

έηζη θαηέζηειιε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ. 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέξξηςε ην επηρείξεκα ηεο DT φηη, ζε επίπεδν ιηαληθήο 

πψιεζεο, νη ρξεψζεηο θιήζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη κε ηα ηέιε 

ζπλδξνκήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη ε DT ζα έπξεπε λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηα ηηκνιφγηά ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα φια ζρεηηθά θφζηε 

ρνλδξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ) είραλ αλαθηεζεί 

πιήξσο απφ ηα κεληαία ηέιε ζπλδξνκήο.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επέβαιε πξφζηηκν ζηελ Deutsche Telecom χςνπο € 

12,600,000 γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 82. Βεβαίσο ε DT πξνζέθπγε ζην 

Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν (CFI) γηα ηελ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

Σν 2008, ην Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ 2003 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην ζχλνιφ ηεο θαη απέξξηςε φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξνέβαιε ε DT. Σν  Γηθαζηήξην επηθχξσζε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα εληνπίζεη ηελ πθηζηάκελε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ. Σν 

Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν δηαπίζησζε φηη νξζψο ε Δπηηξνπή ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο 

φηη ππήξμε κηα αλεπαξθήο δηαθνξά, έλα αλεπαξθέο πεξηζψξην, κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ 

θαη ρνλδξηθψλ ηηκψλ γηα ηελ ηνπηθή πξφζβαζε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη θαηάρξεζε 

ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο εθ κέξνο ηεο DT. Σν Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν έθξηλε επίζεο 

φηη ε Δπηηξνπή νξζψο ζηήξημε ηελ αλάιπζή ηεο γηα ηηο πξαθηηθέο θαζνξηζκνχ ησλ 
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ηηκψλ ηεο DT ζπγθξίλνληαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ζηνλ 

αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν θαη ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ ιηαληθήο 

γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο DT (αλαινγηθή, ISDN, θαη ADSL).  

Σν Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν δηεπθξίληζε φηη ην γεγνλφο φηη νη ρξεψζεηο ηεο DT 

έπξεπε λα εγθξηζνχλ απφ ηε γεξκαληθή ξπζκηζηηθή αξρή δελ ηελ απαιιάζζεη απφ ηελ 

επζχλε ηεο λα ζπκκνξθσζεί κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη ε DT, σο θπξίαξρνο πάξνρνο, είρε ππνρξέσζε λα ππνβάιεη αηηήζεηο γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ρξεψζεσλ ηεο ψζηε λα κελ βιάςεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

αγνξά. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2001 ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, εμέηαζε ιεπηνκεξψο ηνπο 

φξνπο ηηκνινγήζεσο ηεο εθ κέξνπο ηεο Wanadoo παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο 

ηαρχηεηαο πξνζβάζεσο ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο πειάηεο πνπ ήηαλ θάηνηθνη Γαιιίαο.  

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη νη ηηκέο πνπ εθάξκνδε ε Wanadoo γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

eXtense θαη Wanadoo ADSL ήηαλ ιεζηξηθέο, δειαδή θάησ ηνπ θφζηνπο, θαη δελ 

θαζηζηνχζαλ δπλαηή ηελ θάιπςε ησλ θπκαηλφκελσλ εμφδσλ ηεο κέρξη ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2001 θαη ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 κέρξη θαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2002, ζην πιαίζην ζρεδίνπ πξνιεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ηεο αγνξάο 

πςειήο ηαρχηεηαο πξνζβάζεσο ζην δηαδίθηπν ζε ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο αλαπηχμεψο 

ηεο. Με απφθαζε ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2003, ε Δπηηξνπή ηεο επέβαιε πξφζηηκν χςνπο 

10,35 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Ζ France Telecom άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηελ απνθάζεσο απηήο ελψπηνλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ έθξηλε, θαηαξράο, φηη νξζψο ε Δπηηξνπή 

δηαπίζησζε φηη πθίζηαην επαξθήο βαζκφο επηιεμηκφηεηαο κεηαμχ ηεο πςειήο 
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ηαρχηεηαο θαη ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο θαη φξηζε ηελ επίκαρε αγνξά σο αγνξά πςειήο 

ηαρχηεηαο πξνζβάζεσο ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο πειάηεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ εκεδαπή.  

Δπηπιένλ, κε ηελ πξνζθπγή ηεο, ε France Telecom ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε, αθελφο, 

δεζπφδνπζαο ζέζεσο θαη, αθεηέξνπ, θαηαρξήζεσο. Καηά ην Πξσηνδηθείν, ε France 

Telecom είρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηε γαιιηθή αγνξά πξνζβάζεσο ζην δηαδίθηπν, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ηδηαηηέξσο πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηείρε θαζφιε 

ηελ επίκαρε πεξίνδν. 

Χο πξνο ηελ χπαξμε θαηαρξήζεσο, φζνλ αθνξά επηζεηηθέο ηηκέο, αθελφο, απφ ηηκέο 

θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θπκαηλφκελσλ εμφδσλ ηεθκαίξεηαη φηη ε πξαθηηθή 

ηηκψλ ζθνπεί ζηνλ εμνβειηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ θαη, αθεηέξνπ, ηηκέο θαηψηεξεο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ αιιά αλψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

θπκαηλφκελσλ εμφδσλ πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαηαρξεζηηθέο, φηαλ θαζνξίδνληαη ζην 

πιαίζην ζρεδίνπ εμνβειηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ.  

Σν Πξσηνδηθείν έθξηλε φηη ε Δπηηξνπή επέιεμε θαη εθάξκνζε νξζψο ηε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ θαιχςεσο ησλ εμφδσλ βάζεη ηεο νπνίαο δηαπίζησζε ηελ 

χπαξμε πξαθηηθήο επηζεηηθψλ ηηκψλ θαη φηη παξέζρε ζνβαξέο θαη ζπγθιίλνπζεο 

ελδείμεηο φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζρεδίνπ επηζεηηθψλ ηηκψλ. Γελ ήηαλ αλαγθαίν, 

πεξαηηέξσ, λα απνδεηρζεί φηη ε France Telecom είρε πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο απψιεηέο ηεο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε France Telecom δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην απφιπην 

δηθαίσκα επζπγξακκίζεσο κε ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο γηα λα δηθαηνινγήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Μνινλφηη είλαη γεγνλφο φηη ε επζπγξάκκηζε ηεο θαηέρνπζαο 

δεζπφδνπζα ζέζε επηρεηξήζεσο κε ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ δελ είλαη, αθ’ εαπηήο, 

θαηαρξεζηηθή ή επηθξηηέα, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν λα απνθηήζεη 
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ηέηνην ραξαθηήξα, φηαλ δελ ζθνπεί ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

επηρεηξήζεσο, αιιά ζηελ ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ δεζπφδνπζαο ζέζεσο θαη ζηελ 

θαηάρξεζή ηεο. 
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ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ δηακάρε ηνπ ΟΣΔ ΑΔ 

κε ηελ ΔΔΣΣ φζνλ αλαθνξά ηελ απφθαζε ηεο δεχηεξεο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαγγειία ηεο TELLAS. Ζ θαηαγγειία απηή ζηηο 30-09-2004 θαη κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 26256/30-09-2004 είρε αληηθείκελν α)ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξία ΟΣΔ ΑΔ ζηελ αγνξά παξνρήο πξφζβαζεο ADSL θαη β) 

εηδηθφηεξα ηελ πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ παξνρήο πξφζβαζεο ADSL “Conn-X”. 

ην παξφλ θεθάιαην θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο δπν 

αληίπαιεο πιεπξέο, ηελ ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ) θαη ηνλ ΟΣΔ (Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο). Αθνινπζεί 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ  θαη ησλ δπν. 

 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο (ΟΣΔ A.E.) είλαη ν κεγαιχηεξνο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ζηελ Διιάδα, ελψ καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί 

ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο oκίινπο ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ο ΟΣΔ είλαη κία απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ελψ νη κεηνρέο ηνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ.  



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

70 

 

Μεηά απφ ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ  Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ηελ Deutsche 

Telekom, απφ ηηο 5 Ννεκβξίνπ 2008, θαηείραλ ν θαζέλαο 25% ζπλ κία κεηνρή ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΟΣΔ.  Απφ 31 Ηνπιίνπ 2009, κεηά απφ ηελ πψιεζε 

επηπιένλ 5% κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην πνζνζηφ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηνλ ΟΣΔ αλέξρεηαη ζε 20% θαη ηεο Deutsche Telekom ζε 

30%. 

Ο Όκηινο ΟΣΔ πξνζθέξεη, πέξα απφ  επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζηαζεξή θαη θηλεηή 

ηειεθσλία, δνξπθνξηθέο ζπλδέζεηο, επηθνηλσλία δεδνκέλσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη 

ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Ο Όκηινο απαζρνιεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 30.000 

άηνκα ζε 5 ρψξεο (Διιάδα, Ρνπκαλία, εξβία, Βνπιγαξία θαη Αιβαλία). 

ηνρεχνληαο ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ, ν ΟΣΔ, εθηφο απφ 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηαζεξή ηειεθσλία, δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ζπγαηξηθψλ 

ηνπ θαη ζηνπο εμήο ηνκείο : 

 Κηλεηή ηειεθσλία απφ ηελ COSMOTE, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά 

 Ζιεθηξνληθήο ζπλαιιαγέο B2B (CosmoOne), 

 Γηεζλείο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζε παξφρνπο θαη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(OTEGlobe), 

 Αζχξκαηεο θαη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο θαζψο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ 

λαπηηιία (OTESAT-MARITEL), 
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 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (OTEplus) 

 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, κέζσ ηεο ζπγαηξηθέο ηνπ, Hellas 

Sat A.E., θαηφρνπ ηνπ ειιεληθνχ δνξπθφξνπ Hellas-Sat 2. 

Δπίζεο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΣΔ 

δεκηνπξγήζεθε ε ΟΣΔ Estate, ελψ ε ΟΣΔ Academy πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ θηινδνμεί λα θαιχςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηφζν 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Σέινο, ην 2006, ε COSMOTE αγφξαζε ηελ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ 

ΓΔΡΜΑΝΟ, ην κεγαιχηεξν δίθηπν δηαλνκήο ζε πξντφληα ηειεθσλίαο θαη 

ηερλνινγίαο ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε. 

Όξακα ηνπ ΟΣΔ είλαη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

πςεινχ επηπέδνπ έηζη ψζηε λα απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή ησλ πειαηψλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Ν.Α Δπξψπε, θαζψο θαη λα ελεξγεί σο «ππεχζπλνο πνιίηεο» έηζη ψζηε 

ε παξνπζία θαη ε δξάζε ηνπ λα πξνζζέηνπλ αμία ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηηο 

ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

 

Ζ πνξεία πξνο ηελ απειεπζέξσζε απαηηεί ηελ παξνπζία θαη δξάζε κίαο αλεμάξηεηεο 

θαη ηζρπξήο ξπζκηζηηθήο αξρήο πνπ ζθνπφ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηηθήο πνπ 

ραξάζζεη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο. Ζ αλεμαξηεζία ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 
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Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνκέα 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ρξήζηε. 

Ζ ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ), είλαη ε Αλεμάξηεηε 

Αξρή ε νπνία απνηειεί ηνλ Δζληθφ Ρπζκηζηή πνπ ειέγρεη, ξπζκίδεη θαη επνπηεχεη:  

(α) ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ θαη δηαδηθηχνπ 

θαη  

(β) ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ αζθεί 

ηηο αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο. 

Ζ ΔΔΣΣ ηδξχζεθε ην 1992 κε ην Ν. 2075/1992. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο αλαθεξφηαλ 

ζηελ ίδξπζε κίαο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ (ΔΔΣ), ε νπνία ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 8 έσο 15 είρε θαλνληζηηθέο, γλσκνδνηηθέο, ειεγθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο φκσο μεθίλεζε ην 1995, έρνληαο σο αξκνδηφηεηα ηελ 

επνπηεία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Αξγφηεξα, κε ην Ν. 

2246/94 θαζνξίδεηαη ε ζχζηαζε, νη αξκνδηφηεηεο, ε ζπγθξφηεζε, ε ιεηηνπξγία θαη ηα 

έζνδα ηεο ΔΔΣ. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο φκσο παξνπζίαζαλ ππνρψξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν λφκν (2075/92) θαη είρε πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

απηνηέιεηα. πγθεθξηκέλα, ηελ "εζληθή αξρή ηειεπηθνηλσληψλ" απνηειεί ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δπηθνηλσληψλ, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ 

θαη Δπηθνηλσληψλ, ελψ ε ΔΔΣ ππνβαζκίδεηαη ζε γλσκνδνηηθφ φξγαλν πνπ 

απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
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Δπηπιένλ, ελψ κε ηνλ παιαηφηεξν λφκν 2075/92 ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο ΔΔΣ ήηαλ 

δπλαηφλ λα αλαλεσζεί κία θνξά, ζην λέν λφκν δελ ππάξρεη δηάηαμε πνπ λα εκπνδίδεη 

ηε ζπλερή αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο ΔΔΣ. Σν 1998, κε ηε ςήθηζε ηνπ Ν. 

2668/1998, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ αλαηέζεθε ζηελ ΔΔΣ, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε, πιένλ ζε Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Ο λεφηεξνο λφκνο 2867/2000 

θαηνρπξψλεη ηελ ΔΔΣΣ σο αλεμάξηεηε αξρή θαη εληζρχεη ηνλ επνπηηθφ, ειεγθηηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο. Πέξα απφ ηνπο λφκνπο, έρεη εθδνζεί θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

44/95122 πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ΔΔΣ θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

59/99123 ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο ΔΔΣΣ. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 

2867/2000 αλαθέξεηαη ζηε ζπγθξφηεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηνίθεζε ηεο ΔΔΣΣ. Ζ ΔΔΣΣ είλαη ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή, δηνηθεηηθά απηνηειήο 

θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε, ε νπνία επηβιέπεη θαη ξπζκίδεη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή 

αγνξά θαη ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 3§1 θαη 2) θαη έρεη σο 

φξακα λα δηεπξχλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηελ επηθνηλσλία, ψζηε ε Διιάδα λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. Ζ ΔΔΣΣ απαξηίδεηαη απφ ελλέα κέιε, εθ ησλ 

νπνίσλ έλαο είλαη Πξφεδξνο θαη δχν Αληηπξφεδξνη αξκφδηνη γηα ηνπο ηνκείο ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ απαξηίδεηαη απφ ην λνκηθφ ζπκβνχιην, ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ θαη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ νξγαλσηηθή ηεο δνκή θαζνξίδεηαη κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 387/2002124. χκθσλα κε ηνλ Ν. 3371/2005, ν Πξφεδξνο θαη 

νη Αληηπξφεδξνη επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Σα ππφινηπα κέιε δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
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Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Σα κέιε ηεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. χκθσλα κε ην 

άξζξν 3§14 ηνπ Ν. 2867/2000, ν ξφινο ηεο ΔΔΣΣ εληζρχεηαη απνθηψληαο 

πεξηζζφηεξεο ξπζκηζηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο. 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ ή αηνκηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Ηδηαίηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ είλαη: 

 ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο άδεηεο 

(ρνξήγεζε, αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε, αλάθιεζε, αλαζηνιή, κεηαβίβαζε θαη 

ζπλεθκεηάιιεπζε), θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο θαη δηεμάγνληαο (φπνπ 

πξνβιέπεηαη) ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ ρνξήγεζε Δηδηθψλ Αδεηψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, 

 θαζνξηζκφο, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, ησλ αξρψλ θνζηνιφγεζεο 

θαη ηηκνιφγεζεο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ, ησλ 

Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη ηεο Γηαζχλδεζεο, 

 ζχληαμε ην Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο,  

 εθρψξεζε αξηζκψλ ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο θαη νλνκάησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ (domain names), 

 ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

 δηαρείξηζε ηνπ Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ,  
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 εθρψξεζε κεκνλσκέλσλ ξαδηνζπρλνηήησλ ή δσλψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη 

ηήξεζε κεηξψνπ εθρσξνχκελσλ ξαδηνζπρλνηήησλ, 

 επνπηεία θαη έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ, 

 ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαζθεπήο θεξαηψλ, 

 ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Ραδηνεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ Παξνρήο Αλνηθηνχ Γηθηχνπ θαη ησλ πηζαλψλ, ιφγσ Οπζησδψλ 

Απαηηήζεσλ, πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο ζην Γίθηπν, 

 εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, 

 θαηάξηηζε θαηαιφγνπ ησλ νξγαληζκψλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά, θαζψο 

θαη απηψλ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο κηζζσκέλσλ γξακκψλ, 

 έθδνζε ησλ Κσδίθσλ Γενληνινγίαο, 

 εθαξκνγή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, 

 άζθεζε επνπηείαο επί ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ειέγρνληαο ηηο ζπκβάζεηο 

δηαζχλδεζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

δηαζχλδεζε θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ. 

 γλσκνδφηεζε γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, 
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 δηαβίβαζε πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο αηηήζεσλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ιήςε απαξαίηεησλ αδεηψλ θαη ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη άιινπο δηεζλείο θνξείο, 

 επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ ή κεηαμχ απηψλ 

θαη ηνπ Γεκνζίνπ, ρξεζηψλ θαη ηδησηψλ. 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηηο κέρξη ηφηε δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, 

ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη θάπνηεο ζηαζεξέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Κάησ 

απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα δίθηπα θαη νη ππεξεζίεο αλήθαλ ζε κία εληαία νληφηεηα, 

ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ, πνπ ήηαλ κία κνλνπσιηαθή, θξαηηθά 

ηδηφθηεηε εηαηξεία. Σν κνληέιν απηφ φκσο, φπσο δηαπηζηψζακε, δελ ππάξρεη πιένλ.  

Σν 2001 απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζηελ Διιάδα, θαζψο εθείλε ηε 

ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Έλα 

ρξφλν κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2867/2000 «ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ», ην ηειεπηθνηλσληαθφ ηνπίν άιιαμε 

δξαζηηθά ζηε ρψξα καο. Νέεο εηαηξείεο εηζήιζαλ ζηελ αλνηθηή πιένλ αγνξά θαη 

πξνζθέξνπλ παξαδνζηαθέο αιιά θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, ελψ νη θαηαλαισηέο 

απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο παξφρνπ. Ζ πιήξεο θαηάξγεζε ησλ 

κνλνπσιηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είρε άκεζα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε κείσζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 
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Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

κεηάβαζε απφ ηα κνλνπψιηα ζην θαζεζηψο ειεχζεξεο αγνξάο, δεκηνπξγήζεθε κία 

αληαγσληζηηθή αγνξά φπνπ δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζε 

απηή. χκθσλα κε ην άξζξν 2§1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο 2002/77/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηα 

θξάηε δελ ρνξεγνχλ ή δηαηεξνχλ ζε ηζρχ απνθιεηζηηθά ή εηδηθά δηθαηψκαηα γηα ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή γηα ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζε θάζε επηρείξεζε ην δηθαίσκα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Ζ ρνξήγεζε ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ θαη 

αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ. Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ε εθηεηακέλε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

είζνδν λέσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ ζηελ αγνξά, ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ αγνξά νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ επξένο θάζκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηελ 

απνξξφθεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ζ δήηεζε γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

ζπλεπάγεηαη ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ γηα 

επελδχζεηο. Οη ηηκέο κεηψλνληαη πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή θαη δεκηνπξγνχληαη 

νθέιε γηα ηελ επξχηεξε νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε, πνπ εληζρχνπλ ηζρπξά ηα 

εηζνδήκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε. 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο ζηελ Διιάδα απνηεινχζαλ κνλνπψιην ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ), ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ ην 1994, 37 εηαηξίεο πήξαλ άδεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). 

Σνλ Ηνχλην 2005 δξαζηεξηνπνηνχληαλ 28 εηαηξίεο θαη είραλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο 12. Δπίζεο 312 εηαηξίεο έρνπλ γεληθή άδεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ δελ 

απαηηνχλ αξηζκνδφηεζε, ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ή απφθηεζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο.  

Σν 2006, δχν ρξφληα κεηά ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ πεξί ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ νξαηά ηφζν ζηελ 

αγνξά φζν θαη ζηα νθέιε πνπ πξνζέθεξε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Ζ δξάζε ηνπ Δζληθνχ Ρπζκηζηή Σειεπηθνηλσληψλ (ηεο ΔΔΣΣ) γηα ηελ 

ζπλεγθαηάζηαζε θαη απειεπζέξσζε ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ, ελίζρπζαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, κε ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ηνλ θαηαλαισηή (λέα, θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κε κεγαιχηεξε 

επξπδσληθή ηαρχηεηα θαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο). 

Καηά ηελ δηεηία 2006-7, ην λέν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ε απζηεξή 

εθαξκνγή απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπ θαλνληζκνχ νπζηαζηηθήο απειεπζέξσζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ελζάξξπλαλ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα επελδχζνπλ ζε δίθηπα 

ππνδνκψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη πιένλ λα κεηψζνπλ ηηο εμαξηήζεηο ηνπο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ λέα πξντφληα ζηελ 

αγνξά, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ ζηαζεξή κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία, ή ηελ 

επξπδσληθή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη 

ηειεφξαζεο ή/θαη video θαηά παξαγγειία κέζσ Γηαδηθηχνπ. Οη ηαρχηεηεο πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν απμήζεθαλ θαηαθφξπθα ελψ νη ηηκέο γλψξηζαλ ζεκαληηθφηαηε 

κείσζε. Ζ άλζεζε απηή ζηαδηαθά εμαπιψζεθε απφ ηελ Αζήλα ζηελ πεξηθέξεηα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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παξέρνληαο ζε νινέλα πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηνλ 

πάξνρν ή ηελ ππεξεζία πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Παξάιιεια, ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ εμνηθεηψλεηαη κε ηελ επξπδσληθφηεηα, δεκηνπξγψληαο κία 

ρηνλνζηηβάδα αλάπηπμεο πνπ ην 2007 επέθεξε ππεξδεθαπιαζηαζκφ ησλ γξακκψλ 

Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ) θαη αλέδεημε ηελ Διιάδα σο 

κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο επξπδσληθέο αγνξέο ηεο Δ.Δ. Ζ παξάιιειε 

απειεπζέξσζε ησλ δηθηχσλ Wi-Fi θαζψο θαη ε αλάπηπμε (πξνζηηήο) θηλεηήο 

επξπδσληθφηεηαο κέζσ δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ηξίηεο γεληάο, 

απειεπζεξψλνπλ ζήκεξα ηνλ επξπδσληθφ ρξήζηε απφ θάζε πεξηνξηζκφ. 
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Σελ 30.09.2004, ε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΔLLAS Αλψλπκε Δηαηξεία 

Σειεπηθνηλσληψλ» ππέβαιιε ελψπηνλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ηελ ππ’ αξ. 26256/30.09.2004 

Καηαγγειία θαηά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο ΑΔ», ε νπνία είρε σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ παξαβηάζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ εθ κέξνπο ηεο δεχηεξεο. Ζ θαηαγγειία 

αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ ζην πεδίν ηεο παξνρήο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (ADSL) θαη εηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην  πξντφλ «Conn-X». 

Σν πξντφλ απηφ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνπ λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε 

άιιεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (π.ρ. 

ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο) κέζσ ηερλνινγίαο ADSL.  

Ζ ηερλνινγία ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πςειψλ ηαρπηήησλ κέζσ ζηαζεξήο ηειεθσληθήο γξακκήο.  

Πξνυπνζέηεη επνκέλσο, ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

Σν δίθηπν απηφ ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηνπ αλήθεη. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνρή επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνκέα ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο πξνυπνζέηεη θαηά έλα κέξνο, ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΟΣΔ. 

Πξαθηηθά, θάζε ηξίηε ηειεπηθνηλσληαθή επηρείξεζε ε νπνία πξνζθέξεη ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή «ηειηθέο ππεξεζίεο ADSL», θαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξθεηέο ηέηνηεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, αγνξάδεη πξνεγνπκέλσο απφ 

ηνλ ΟΣΔ, ζε ηηκέο ρνλδξηθήο  «πξφζβαζε ζην δίθηπν DSL». ηε ζπλέρεηα, 
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ελζσκαηψλεη ηελ πξφζβαζε απηή ζηηο «ηειηθέο ππεξεζίεο ADSL» ηηο νπνίεο θαη 

πσιεί, ζε ηηκέο ιηαληθήο, ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν «Conn-X» ινηπφλ ζπγθεθξηκέλα απνηειεί έλα ζπδεπγκέλν πξντφλ (παθέην) ην 

νπνίν παξέρεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ηα εμήο:  

 Τπεξεζία πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία πσιείηαη ιηαληθψο 

απφ ηελ Ο.Σ.Δ. Α.Δ.  

 Τπεξεζία ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, ε νπνία κεηαπσιείηαη απφ ηελ 

Ο.Σ.Δ. Α.Δ. κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δηαηξείαο «ΟΣΔnet Α.Δ.». Ζ Δηαηξεία απηή αλήθεη ζηνλ Όκηιν Δηαηξεηψλ 

Ο.Σ.Δ. θαη βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ΟΣΔ δελ παξέρεη πξφζβαζε θαη 

ππεξεζίεο ADSL ζε ηειηθνχο ρξήζηεο απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ παθέηνπ «Conn-X», 

δειαδή κφλν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία OTEnet. Κάζε πειάηεο-ηειηθφο ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί κφλνλ ηελ πξφζβαζε ADSL απφ ηελ Ο.Σ.Δ. Α.Δ. 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη ειεχζεξα φπνηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ 

(Internet Service Provider, εθεμήο ISP) επηζπκεί.  

Με ηελ θαηαγγειία ηεο, ε TELLAS ηζρπξίζζεθε ηα αθφινπζα: 

Πξψηνλ, φηη νη ρνλδξηθέο ηηκέο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ δηαζέηεη ζηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο 

παξφρνπο επξπδσληθή πξφζβαζε ζε δίθηπν ADSL είλαη ηφζν πςειέο θαη αληίζηνηρα, 

νη ιηαληθέο ηηκέο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ πσιεί ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ κέζσ δηθηχνπ ADSL (κε ην πξντφλ Conn-X) είλαη ηφζν 
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ρακειέο ψζηε δελ πθίζηαηαη επαξθέο πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ADSL ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. Με άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο απηέο, αγνξάδνληαο πξφζβαζε ADSL ζην 

δίθηπν ηεο ΟΣΔ Α.Δ. ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ρνλδξηθήο είλαη αδχλαην λα πσιήζνπλ 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηειηθέο ππεξεζίεο ADSL ζε ηηκέο αληαγσληζηηθέο εθείλσλ 

ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ν ΟΣΔ θαηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο «Conn-X». Χο εθ 

ηνχηνπ, ε TELLAS ηζρπξίζηεθε φηη ν ΟΣΔ πξνβαίλεη ζε θαηαρξεζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ, ζπκπηέδνληαο παξάλνκα ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ζηηο επίκαρεο αγνξέο. 

Γεχηεξνλ, φηη ην παθέην «Conn-X» ζπληζηά παξάλνκε ζχδεπμε δχν 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ADSL θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ κέζσ ADSL).   

Σξίηνλ, φηη ν ΟΣΔ πξνβαίλεη ζε δπζκελή κεηαρείξηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κεηαρείξηζε ηελ νπνία επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε 

ζπγαηξηθή ηνπ Δηαηξεία OTEnet ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ADSL. 

Σέηαξηνλ, φηη ν ΟΣΔ δεκηνπξγεί ςεπδείο εληππψζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο φηη ε 

θαηαγγέιινπζα αδπλαηεί λα ηνλ αληαγσληζηεί. 

ηηο 26.07.2007, ε Δ.Δ.Σ.Σ. εμέδσζε ηελ απφθαζή ηεο κε αξηζκφ 447/01/26.07.2007, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία επέβαιε πξφζηηκν χςνπο 20,1 εθ επξψ ζηελ Δηαηξία ΟΣΔ γηα 

ηηο εμήο παξαβάζεηο: 
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1. Παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 703/1977, ιφγσ επηβνιήο κε 

δηθαίσλ ηειψλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο (price squeezing) γηα ηελ ππεξεζία 

ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη παξεκπφδηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ 

ηερλνινγίαο xDSL θαη ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ 

ηερλνινγίαο xDSL,  

2. Παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 703/1977, ιφγσ δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο ΟΣΔnet, ε νπνία ζπλίζηαην ζηελ παξνρή ζηνπο 

πειάηεο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα ADSL ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ απφ ηνλ ΟΣΔ, 

3. Παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 703/1977, ιφγσ δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο ε νπνία ζπλίζηαην ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ηζρχνο κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη, ηέινο,  

4. Παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 παξ. 2 θαη 4 ηεο Άδεηαο ηεο 

Δηαηξείαο ΟΣΔ (Απφθαζε Δ.Δ.Σ.Σ. 229/26/14.06.2001, ΦΔΚ 

1303/Β/9.10.2001), νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζεβαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

αληαγσληζκνχ.  

Σν πξφζηηκν απηφ απνηειεί ηελ πςειφηεξε ρξεκαηηθή θχξσζε ε νπνία έρεη επηβιεζεί 

ζηελ Διιάδα θαζψο επίζεο ζπληζηά ην πςειφηεξν πξφζηηκν γηα θαηάρξεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ην νπνίν έρεη πνηέ επηβιεζεί ζε ειιεληθή επηρείξεζε. 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ε ΔΔΣΣ φηη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν ΟΣΔ ζηελ 

αγνξά παξνρήο πξφζβαζεο ADSL ζπληζηά παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο, πξνέβε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία φπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, νξίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ηεο αγνξάο ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο 

θαη ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ ζ’ απηή. Έηζη 

ινηπφλ κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ε ΔΔΣΣ δηαπίζησζε ηελ θαηνρή 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ αιιά θαη ηελ θαηάρξεζε απηή ηεο ζέζεο κε ηε ρξήζε 

ηνπ κνληέινπ ελφο εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ (REO).  

 Όπσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν κνξθέο ζρεηηθψλ αγνξψλ : 

 Δθείλε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (αγνξά πξφζβαζεο), θαη 

 Δθείλε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο (αγνξά 

ππεξεζηψλ) 

χκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ θαη ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζπιιέμεη, ηελ αλάιπζε, ηα 

επηρεηξήκαηα θαη ηελ κεζνδνινγία  πνπ αθνινχζεζε πξνθχπηεη φηη νη ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ εληφο ησλ νπνίσλ εθηηκήζεθε ε επίδηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ 

νξίδνληαη σο εμήο: 
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Αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ

Αγνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο xDSL

Αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL.

 

Γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δηάθνξνη 

ηχπνη δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ. Ζ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο πινπνηείηαη κε 

(1) ράιθηλνπο βξφρνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ 

(LLU’s)), (2) ζπλδέζεηο ζηαζεξήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη (3)νπηηθέο ίλεο. 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ DSL ε ΔΔΣΣ 

εμέηαζε ηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηα απφ πιεπξάο δήηεζεο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο 

παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ππεξεζίαο 

ρνλδξηθήο παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ 

ηνπηθφ βξφρν. χκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ νη ππφ θξίζε ππεξεζίεο δελ απνηεινχλ 

ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα θαη απηφ δηφηη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

δπλαηφηεηαο ηερληθνχ ειέγρνπ, πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο γηα 

πξνζδηνξηζκφ θάιπςεο θαη επέθηαζεο πνπ παξέρεη ε θάζε κηα απφ ηηο άλσ 

ππεξεζίεο. Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα ηηκνιφγηα 

ησλ δχν ππεξεζηψλ θαζφηη νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ 
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DSL είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ αδεζκνπνίεηεο 

πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (LLU).  

πκπεξαζκαηηθά πξνέθπςε φηη ε ρνλδξηθή παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ 

αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην ηνπηθφ βξφρν δελ εκπίπηεη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά 

κε ηελ ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Ζ ζέζε 

απηή ηεο ΔΔΣΣ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ΟΣΔ, ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ε ειαζηηθφηεηα ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ 2 ππεξεζηψλ έρεη ζαθή 

πνζνηηθή δηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε εθηηκήζεηο αιιά κφλν αλ 

ζηαζκηζηνχλ νη επηδξάζεηο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. 

Σέινο, ε ζρεηηθή εζληθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ ρνλδξηθή παξνρή ππεξεζηψλ 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Ζ σο άλσ ζέζε βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ν ΟΣΔ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζρεηηθή 

αγνξά ζε εζληθή βάζε, ζε ηηκή πνπ νξίδεηαη εληαία ζε εζληθφ επίπεδν, θαη κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

ε επίπεδν ιηαληθήο, ε ρνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί ηελ ππνδνκή γηα 

ηελ παξνρή α) ηεο ππεξεζίαο ιηαληθήο επξπδσληθή πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL θαη β) ηεο ππεξεζίαο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ 

ηερλνινγίαο  xDSL. 

Με βάζε ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή εκπεηξία θαη ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο ε 

ΔΔΣΣ πθίζηαηαη κηα μεθάζαξε ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο dial-up (νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηαρχηεηεο κέρξη 128 Kbps) θαη 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ. Οη ζπλδέζεηο πςειφηεξεο 
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ηαρχηεηαο ζεσξνχληαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηελ 

ηαρχηεξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε επηπξφζζεηεο εθαξκνγέο. 

Δπίζεο νη γξακκέο πξφζβαζεο ADSL (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ παξέρνληαη 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη απηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ LLU) επηηξέπνπλ ζην 

ζπλδξνκεηή λα δηαηεξεί κηα κφληκε ζχλδεζε ζην δίθηπν, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππεξεζίεο dial-up νη νπνίεο είλαη εθ ηεο θχζεο ηνπο ππεξεζίεο θαηά παξαγγειία. 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ADSL θαη dial-up νδεγεί ζε πεξαηηέξσ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, αθνχ ππάξρεη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν 

ρξέσζεο. Δλφςεη ησλ σο άλσ δηαθνξψλ σο πξνο ηα ηηκνιφγηα, ζε πεξίπησζε αχμεζεο 

ηεο ηηκήο έσο θαη 10% απφ έλαλ ππνζεηηθφ κνλνπσιηαθφ πάξνρν νη πειάηεο δελ ζα 

αληηδξνχζαλ κεηαπεδψληαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ππεξεζηψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο dial-up θαη νη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. Σέινο, ε 

ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο είλαη εζληθή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  

Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεηαη φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πσινχλ ζπδεπγκέλα 

πξντφληα πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ καδί. Δηδηθά κεηά ηελ εηζαγσγή θαη ηνπ 

ζπδεπγκέλνπ πξντφληνο Conn-x ηνπ ΟΣΔ, παξαηεξείηαη κεηαζηξνθή πξνο ηα 

ζπδεπγκέλα πξντφληα θαη δηαξθήο κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πειαηψλ ηεο ιηαληθήο 

αγνξάο νη νπνίνη πξνκεζεχνληαη μερσξηζηά πξφζβαζε θαη δηαδίθηπν. Λφγσ ηεο 

κεηαζηξνθήο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ζπδεπγκέλα πξντφληα θξίζεθε απαξαίηεην απφ 

ηελ ΔΔΣΣ λα εμεηαζζεί θαη ε αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηερλνινγίαο xDSL. 

 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

88 

 

Ζ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL 

πεξηιακβάλεη ηελ ιηαληθή επξπδσληθή πξφζβαζε θαζψο θαη ηελ ππεξεζία δηαδηθηχνπ. 

Ζ ππεξεζία επξπδσληθή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν δχλαηαη λα παξέρεηαη ζηνλ ηειηθφ 

πειάηε κε δχν ηξφπνπο : 

 Απφ έλαλ πάξνρν ν νπνίνο παξέρεη πξφζβαζε θαη ππεξεζία δηαδηθηχνπ ή 

 Απφ δχν παξφρνπο : έλαλ πάξνρν, ν νπνίνο παξέρεη πξφζβαζε (ν νπνίνο 

είλαη κφλν ν ΟΣΔ), θαη έλαλ άιιν πάξνρν ν νπνίνο παξέρεη ηελ ππεξεζία 

δηαδηθηχνπ. 

Σν παθέην Conn-x πνπ πσιείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ην νπνίν είλαη θαη ην ππφ εμέηαζε 

παθέην ζηελ παξνχζα θάζε, αλήθεη ζηελ πξψηε σο άλσ θαηεγνξία αθνχ ην κέξνο 

ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο/εμνπιηζκνχ πσιείηαη ιηαληθψο απφ ηνλ ΟΣΔ ελψ ην κέξνο 

ηεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κεηαπσιείηαη, φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη, απφ ηνλ ΟΣΔ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΟΣΔnet. 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, ε ΔΔΣΣ επίζεο εμέηαζε θαηά πφζν πθίζηαηαη κηα 

μεθάζαξε ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο dial-up θαη 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ θαη έηζη πξνέθπςε φηη ε δήηεζε γηα 

ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη dial-up είλαη 

ηέηνηα ψζηε νη ππεξεζίεο λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο αγνξέο. 

Αθνχ ήδε έρνπκε πξνβεί ζηελ αλαθνξά φισλ ησλ επηκέξνπο ζρεηηθψλ αγνξψλ φπσο 

νξίζζεθαλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, ην επφκελν βήκα είλαη ε ν έιεγρνο ζρεηηθά κε ην εάλ νη ελ 
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ιφγσ αγνξέο είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθέο, δειαδή ν έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

ν ΟΣΔ θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο αγνξέο απηέο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

(παξάγξαθνο 2.1.2, θεθάιαην 6) ζηελ Διιάδα, ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, 

δξαζηεξηνπνηείην κφλν ν ΟΣΔ σο πάξνρνο ρνλδξηθήο επξπδσληθή πξφζβαζεο θαη 

θαηείρε δηαρξνληθά κεξίδην 100% ζηελ ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ ακέζσο επφκελν πίλαθα
15

. 

 

2.934 2.695 0 239 100% 

7.933 7.159 0 774 100% 

21.845 19.789 2 2.054 100% 

43.832 37.930 127 5.775 100% 

86.641 66.444 2.692 17.505 100% 
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105.071 77.438 4.564 23.069 100% 

151.109 100.921 9.749 40.439 100% 

213.325 120.493 20.803 72.029 100% 

 

Οη δηαπηζηψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ, απφ ηελ κειέηε ηεο αγνξάο είλαη ηα εμήο : 

 Ο ΟΣΔ θαηέρεη κνλνπσιηαθή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα (αθνχ θαηέρεη κεξίδην 100% ζηελ 

ζρεηηθή αγνξά) 

 Τθίζηαηαη πεξηνξηζκέλε πηζαλφηεηα χπαξμεο αληαγσληζκνχ (βξαρππξφζεζκα 

ή κεζνπξφζεζκα) ηθαλνχ λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνλ ΟΣΔ, 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εηζέιζνπλ ηξίηνη ζηελ αγνξά 

 Γελ πθίζηαηαη αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πειαηψλ ρνλδξηθήο, φπσο απνδεηθλχεηαη αpφ ηελ ηζηνξηθά πςειή ηηκνινγηαθή 

δνκή ηνπ ΟΣΔ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ΟΣΔ θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ρνλδξηθή αγνξά επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

ην ζεκείν απηφ ε ΔΔΣΣ θιήζεθε λα εξεπλήζεη ηα κεξίδηα αγνξά ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ 

νκίινπ ηνπ ΟΣΔ ζε ζρέζε κε άιια κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θαζψο 
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ηελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ελ’ φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ θαη 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζε επίπεδν ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο. 

Μεξίδηα Αγνξάο βάζεη γξακκώλ ADSL (κε ΑΠΤΒ)
16

 

 

54,28 63,88 70,09 72,32 77,47 81,49 

63,65 70,05 74,22 75,25 77,85 81,76 

36,35 29,95 25,78 24,75 22,15 18,24 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ είρε ε ΔΔΣΣ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη κηα κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, σζηφζν ην κεξίδην ηεο ΟΣΔnet απμάλεηαη. 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, 

δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη ν ΟΣΔ θαη ε ΟΣΔnet αιιά 

θαη ησλ ζεκαληηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο,  ν φκηινο ΟΣΔ θαηείρε 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL. 

πλερίδνληαο ηεο αλάιπζε ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξντφληα ιηαληθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δεζκνπνηεκέλα κε πξντφληα 

πξφζβαζεο ην δηαδίθηπν. 

                                                
16
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ΟΣΔ 

πξφζβαζε 

ΟΣΔ 

Internet 

(κέζσ 
ΟΣΔΝΔΣ

) 

37,09 35,48 39,17 40,68 42,04 43,67 42,

64 

ΟΣΔnet 

πξφζβαζε 

OTEnet 

Internet 

16,06 9,37 6,17 4,13 2,93 0,38 0,2

7 

Δλαιιαθη

ηθνί 

Πάξνρνη 

πξφζβαζε
ο 

Δλαιιαθη

ηθνί 

Πάξνρνη 

Internet 

36,74 36,35 29,95 25,78 24,75 22,15 18,

24 

  89,89 81,2 75,29 70,59 69,72 66,2 61,

16 

Δλαιιαθη
ηθνί 

Πάξνρνη 

πξφζβαζε
ο 

ISPs 
Internet 

- - - - - - - 

OTE 

πξφζβαζε 

ISPs 

Internet 

10,1 13,14 24,71 29,41 30,28 33,8 38,

84 

  10,1 13,14 24,71 29,41 30,28 33,8 38,
84 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρεη ε ηάζε νη ζπλδξνκεηέο λα 

εγθαηαιείπνπλ ηελ αγνξά κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη λα νδεγνχληαη ζηελ εληαία 

αγνξά πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ. Δπίζεο ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα δεζκνπνηεκέλα. 

Δπνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο επξπδσληθή 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ 

επξπδσληθή πξφζβαζε φζν θαη ηελ πξφζβαζεο ην Internet. 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

93 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ επφκελν πίλαθα, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 κέρξη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2006, ν φκηινο ΟΣΔ θαηείρε ζπλερψο κεξίδηα αγνξάο άλσ ηνπ 50 % 

ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL. πγθεθξηκέλα, ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηερλνινγίαο ADSL ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηνπ νκίινπ ΟΣΔ αλεξρφηαλ ζε 70,17% 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2004, ελψ ην Μάξηην ηνπ 2006 αλεξρφηαλ ζε 55,23%. Σα ζηνηρεία 

απηά ηεο ΔΔΣΣ ππνδεηθλχνπλ φηη ελψ ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ κεηψζεθε ην δηάζηεκα 

απηφ, ην κεξίδην ηεο OTEnet απμήζεθε κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη ην ζπλνιηθφ 

κεξίδην ηνπ νκίινπ ζηαζεξά άλσ ηνπ 50%. 

Μεξίδηα Αγνξάο ζηελ αγνξά ιηαληθήο Δπξπδωληθήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

κέζω ηερλνινγίαο xDSL( παξνρή πξόζβαζεο & ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ από ηνλ ίδην 

πάξνρν) 
17

 

 

ΟΣΔ 

πξφζβαζ
ε 

OTE Internet 

(κέζσ 
OTEnet) 

41,26 43,69 52,02 57,63 60,3 65,96 69,73 

ΟΣΔnet 

πξφζβαζ
ε 

OTEnet 

Internet 

17,87 11,54 8,2 5,85 4,2 0,57 0,45 

Όκηινο  59,13 55,23 60,22 63,48 64,5 66,53 70,17 

                                                
17 Πεγή :Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ΑΡΗΘ.ΑΠ.: 447/01/26-07-

2007  
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ΟΣΔ 

Δλαιιαθη

ηθή 
πάξνρνη 

πξφζβαζ

ε 

Δλαιιαθηηθν

ί πάξνρνη 
Internet 

40,87 44,77 39,78 36,52 35,5 33,47 29,83 

 

Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε α) ηα πςειά κεξίδηα άλσ ηνπ 50% πνπ θαηείρε ζπλερψο 

ν φκηινο ΟΣΔ (ΟΣΔ θαη ΟΣΔnet) απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 κέρξη θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2006 ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 

κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, β) ηελ δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ν ΟΣΔ ζηελ αγνξά 

ηεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ππφ θξίζε 

αγνξά, γ) ηα πθηζηάκελα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά εκπφδηα γηα ηελ είζνδν 

ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν ρνλδξηθήο, θαζψο επίζεο θαη δ) ηηο ζεκαληηθέο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο φπσο θαη ην πξνβάδηζκα ιφγσ ζπλνιηθνχ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν πνπ 

απνιακβάλεη ν ΟΣΔ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν φκηινο ΟΣΔ θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ην δηαδίθηπν κέζσ 

ηερλνινγίαο xDSL. 

 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη πξνθεηκέλνπ ε ΔΔΣΣ λα εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο 

ζπκπίεζεο ησλ ηηκψλ ρξεζηκνπνίεζε έλα imputation test βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο ελφο εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ (REO). Ζ ΔΔΣΣ ππνζηήξημε φηη εθάξκνζε 

ηελ κέζνδν ηνπ REO έλαληη ηνπ EEO θπξίσο επεηδή ηα δεδνκέλα (έζνδα, θφζηε) απφ 

ηνλ ΟΣΔ ήηαλ εμαηξεηηθά ειιηπή. Σν επηρείξεκα απηφ ζα γίλεη δέθηεο έληνλεο 

θξηηηθήο ζε επφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ γηα ηελ κειέηε θαη ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο πεξί ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ, αλέπηπμε έλα κνληέιν 

πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ -Discounted Cash Flow (DCF)- φπνπ 

πνζνηηθνπνηείηαη ε Καζαξά Παξνχζα Αμία ησλ ρξεκαηνξνψλ ελφο ππνζεηηθνχ 

εχινγα απνδνηηθνχ παξφρνπ, ν νπνίνο αγνξάδεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ αληαγσλίδεηαη ζηελ παξνρή ιηαληθψλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα. Σν κνληέιν DCF  εθαξκφζηεθε γηα 

ηελ πεξίνδν 2004 έσο θαη ην 2010. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, κηα 

αξλεηηθή ΚΠΑ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ ππνζεηηθνχ παξφρνπ, απνηειεί επηρείξεκα 

ππέξ ηεο άπνςεο φηη ν ΟΣΔ εθαξκφδεη πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Αληηζέησο 

κηα ζεηηθή ΚΠΑ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ ππνζεηηθνχ παξφρνπ, απνηειεί επηρείξεκα 

ππέξ ηεο άπνςεο φηη ν ΟΣΔ δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. 

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ν ππνζεηηθφο πάξνρνο νξίδεηαη σο Δχινγα Απνδνηηθφο– 

Reasonably Efficient Operator (REO). Δλ ζπλερεία, ν REO νξίδεηαη σο αληαγσληζηήο 

ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά παξνρήο ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Ο REO ζεσξείηαη 

φηη έρεη ηελ ίδηα δηάξζξσζε θφζηνπο κε ηνλ ΟΣΔ, αιιά κε κέγεζνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο ιηαληθήο επξπδσληθήο αγνξάο πξνζθεξφκελεο απφ 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο (πάξνρνη εθηφο Οκίινπ ΟΣΔ) κέζσ ΥΔΠ. Σν κέγεζνο ηνπ 

REO είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, θαζψο πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν REO 

παξνπζηάδεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Παξφιν πνπ ε αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ 

ηνπηθφ βξφγρν – Local Loop Unbundling(LLU) – απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

παξνρήο ιηαληθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, νη παξερφκελεο κέζσ LLU επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλδξνκεηηθή βάζε επί ηεο νπνίαο 

ππνινγίζηεθε ην κεξίδην 30% ηνπ REO. 
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Σηνηρεία εηζόδνπ 

Ο REO ζεσξείηαη φηη πξνκεζεχεηαη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ρνλδξηθά πξντφληα 

απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν πάξνρν κε ζθνπφ λα ζπζηήζεη ηα δηθά ηνπ πξντφληα ζηελ 

αγνξά θαη θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ πειαηψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη ζηαζεξφ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα ζηνηρεία εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ινηπφλ γηα ηνλ 

REO είλαη : 

Α. Έζνδα: σο έζνδα ηνπ παξφρνπ ζεσξνχληαη ηα έζνδα πνπ αλακέλεη απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπ κε κέζν κεληαίν έζνδα αλά πειάηε (Average Revenue Per User, ARPU) 

ηαπηφζεκν κε εθείλν ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ. 

Β. Έμνδα-θόζηε : ηα θφζηε πνπ ιήθζεθαλ ππφςε είλαη ηα εμήο : 

 Υνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε ΑΡΤ 

 Υνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε ΟΚΤΑ 

 Δζληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ 

 Κφζηε ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ παξφρνπ 

 Δζληθέο κηζζσκέλεο γξακκέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ ζεκείνπ 

δηαζχλδεζεο ηνπ παξφρνπ κε ηνλ εζληθφ θφκβν δηαζχλδεζεο ηνπ 

Διιεληθνχ Internet 

 Γηεζλείο κηζζσκέλεο γξακκέο εμσηεξηθνχ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ 

ζεκείνπ δηαζχλδεζεο ηνπ παξφρνπ κε ηνπο δηεζλείο θφκβνπο δηαζχλδεζεο 

ηνπ Γηεζλνχο Internet 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ  αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο   Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο                Πεηξαηά 

97 

 

 Κφζηνο απφθηεζεο λένπ πειάηε 

 Κφζηνο ηηκνιφγεζεο  

 Κφζηνο κάξθεηηλγθ θαη θφζηνο δηαθήκηζεο 

 Κφζηνο ππνζηήξημεο-εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

 Κφζηνο Δπηζθαιεηψλ 

 Λνηπέο Γεληθέο Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο  

 Κφζηνο πξνζσπηθνχ (δελ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ, ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο επηζθαιεηψλ ) 

Ζ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ DCF ηεο ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην απνηέιεζκα φηη ν 

ππνζεηηθφο REO παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ζπζζσξεπκέλεο ρξεκαηνξνέο, κε αξλεηηθή 

ΚΠΑ -4,5 εθ. € θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2010. ηε βάζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, ε 

ΔΔΣΣ ζπκπέξαλε φηη ν ΟΣΔ αθνινπζνχζε πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2004-2006, ρξεψλνληαο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο γηα ηελ ππεξεζία ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε δίθαηα ηέιε θαη παξεκπνδίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL θαη ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL.  

 

Ζ ΔΔΣΣ έιαβε ηελ απφθαζή 447/01/16-07-2007 κε βάζε κηα ζεηξά απφ αλαιπηηθνχο 

ζπιινγηζκνχο ζε ηξία επίπεδα. ην πξψην επίπεδν νξηνζέηεζε ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο 

αθνξνχζε ε θαηαγγειία ηεο Tellas. ην δεχηεξν επίπεδν πξνζδηφξηζε ην βαζκφ 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαηά ηελ εμεηαδφκελε 
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πεξίνδν(ηελ θαηνρή δειαδή ή φρη δεζπφδνπζαο ζέζεο), θαη, ηέινο, ζην ηξίην επίπεδν, 

έρνληαο δηαπηζηψζεη φηη ν ΟΣΔ θαηείρε ζεκαληηθή ηζρχ, δηακφξθσζε θαη ππνιφγηζε 

έλα ππφδεηγκα κε βάζε ην νπνίν δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ σο εγθαηεζηεκέλνο πάξνρνο 

έθαλε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, αζθψληαο ηηκνινγηαθέο θαη άιιεο πξαθηηθέο νη 

νπνίεο νδεγνχζαλ ζε ζπκπίεζε ηηκψλ, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

αληαγσληζηψλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.  

Ο ζθνπφο ζε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ ηα επηρεηξήκαηα 

ππεξάζπηζεο ηνπ ΟΣΔ θαη λα αληρλεπζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο ζηηο παξαδνρέο θαη 

αζπλέπεηεο ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηεο ΔΔΣΣ ζηα ηξία επίπεδα αλάιπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα  ζην ππφινηπν ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί φηη ε 

ΔΔΣΣ πξνέβε ζε : 

1. Δζθαικέλν θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

2. Δζθαικέλε ζεψξεζε χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ΟΣΔ 

3. Δζθαικέλε θξίζε πεξί θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ιφγσ ζπκπίεζεο 

πεξηζσξίνπ ησλ ηηκψλ ηεο ADSL 

4. Δζθαικέλε θξίζε πεξί ππνηηζέκελεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

Ζ ΔΔΣΣ ζηελ ζρεηηθή Απφθαζε πξνζδηνξίδεη φηη νη αγνξέο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θξηζεί ε θαηαγγειία ηεο Tellas θαηά ηνπ ΟΣΔ είλαη: 

1.  Ζ αγνξά ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. 

2.  Ζ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, θαη 

3. Ζ αγνξά ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL. 
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Λάζε θαη αζπλέπεηεο αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ αγνξψλ είλαη 

πηζαλφλ φηη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ εχινγα 

απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ. Δδψ ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο αληηξξήζεηο ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο αγνξάο 

ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, ε νπνία 

είλαη θαη ε αγνξά πνπ φξηζε ε ΔΔΣΣ γηα ην πξντφλ Conn-X.. 

Σν πψο φξηζε ε ΔΔΣΣ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ην είδακε ζηελ παξάγξαθν 2.1.4 ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ΟΣΔ, ε 

ΔΔΣΣ πξνζδηφξηζε κηα αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ xDSL ε 

νπνία είλαη αλππφζηαηε θαη απηφ γηαηί ε αγνξά απηή φπσο νξίζζεθε δελ εμππεξεηεί 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ηερλνινγία ADSL αιιά γηα γξήγνξν Internet
18

. Γηα απφδεημε, έζησ ε αγνξά ησλ 

θαηλνχξγησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. ηνπο ζρεηηθνχο ηηκνθαηαιφγνπο αλαθέξεηαη 

ε ηηκή ηνπο κε φιν ηνλ θαλνληθφ (standard) εμνπιηζκφ, ελψ νη ηηκέο ηνπ επηιέμηκνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (accessories) αλαθέξνληαη μερσξηζηά. Ζ αγνξά ησλ 

θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ είλαη θαιά νξηζκέλε γηαηί ν αγνξαζηήο δελ δχλαηαη λα 

γλσξίδεη ηη πιεξψλεη γηα ηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παθέηνπ-απηνθίλεην πνπ 

αγνξάδεη. Γη’ απηφ, νη ηηκέο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

κφλν έκκεζα κέζσ ησλ απνθαινχκελσλ εδνληθψλ ηηκψλ (hedonic prices).
19

 

                                                
18 Βιέπε ζρεηηθά ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2003, Τπφζεζε 

COMP/32.233-Wanadoo Interactive, παξ.13-19, θαη ηελ Απφθαζε ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2007, Τπφζεζε 

COMP/38784-Telefonica, παξ..  
19

 Βιέπε Bitros, C. G., and Panas, E.: 1) “Measuring Product Prices under Conditions of Quality 

Change: The Case of Passenger Cars in Greece", Journal of Industrial Economics, Vol. XXXVII, 

1988, pp. 161-186, and 2) “ Demand for Product Attributes: the Case of Passenger Automobiles in 

Greece", International Journal of Transport Economics, Vol. XVII, November 1990. 
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Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παθέηνπ-πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο 

xDSL, ν αγνξαζηήο γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην παθέην. πλεπψο, ε πξφζβαζε θαη ην δηαδίθηπν ζπληζηνχλ δχν 

μερσξηζηέο αγνξέο, ηηο νπνίεο ε ΔΔΣΣ ιαλζαζκέλα ελνπνίεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, νη παξαδνρέο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ιηαληθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, είλαη αβάζηκεο απφ 

ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ππνζθάπηνπλ ζνβαξά ηελ αμηνπηζηία ηεο 

απφθαζεο γηαηί ε ηερλεηή ελνπνίεζε ησλ 2 αγνξψλ έγηλε γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο. 

Δπνκέλσο ε ζρεηηθή αγνξά είλαη ε δηαθξηηή αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ γξήγνξνπ 

Internet. 

Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν επίπεδν αλάιπζεο θαη κειεηψληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο 

νξηζζείζεο αγνξέο πξέπεη πξσηαξρηθά λα αλαθεξζεί φηη αλ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

νδεγείηαη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ λέσλ ππεξεζηψλ, αλ δειαδή ε επηρείξεζε πνπ 

αλνίγεη ηελ αγνξά πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δήηεζε, ηφηε ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζε 

βαζκφ ψζηε λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο εηζφδνπ θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο είλαη 

καθξχηεξε απ’ φηη αλ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο νδεγείηαη απφ ηε δήηεζε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο ν ΟΣΔ έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ DSL. Γη’ απηφ, ε ΔΔΣΣ φθεηιε λα κελ ζέζεη ζέκα 

αληαγσληζκνχ ζε κηα λέα αγνξά πξηλ δνζεί ζηνλ ΟΣΔ ν ρξφλνο λα θζάζεη ζην λεθξφ-

ζεκείν (break-even) θαη λα εηζέιζεη ζηε θάζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ζρεηηθψλ 

επελδχζεσλ. Πφζα ρξφληα ζα ήηαλ αξθεηά γηα ηνλ ΟΣΔ λα θζάζεη ζε θεξδνθνξία 
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αλνίγνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ κπνξεί λα πεη θαλέλαο κε βεβαηφηεηα. Αιιά 

δελ κπνξεί λα ήηαλ ιηγφηεξα απφ πέληε.
20

 

Πέξα απφ ην σο άλσ δεδνκέλν, ηεο δηαπίζησζεο ηεο σξηκφηεηαο ηεο αγνξάο, ην 

νπνίν ε ΔΔΣΣ δελ έιαβε θαζφινπ ππφςε, ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια δφθηκα 

θξηηήξηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα έπξεπε λα 

γίλεη δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ δηαθφξσλ αληαγσληζηψλ, 

επηζήκαλζε ηεο δηαθνξάο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ αληαγσληζηή θαη 

ηνπ δεχηεξνπ θαη θπζηθά έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε ΔΔΣΣ εθήξκνζε πιεκκειψο ηα σο άλσ θξηηήξηα, θαζφζνλ 

αλαδήηεζε κφλν ην κέγεζνο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ (ην πνζνζηφ ηεο πειαηείαο ελφο 

αληαγσληζηή ζην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο) θαη δελ 

εμέηαζε θαζφινπ ηα κεξίδηα ησλ ινηπψλ αληαγσληζηψλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππνηηζέκελνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ θαηέιεμε 

ζε εζθαικέλν πνζνζηφ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ελφο κεξηδίνπ αγνξάο, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο απηφ έρεη εξκελεπζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γίλεηαη κφλν βάζεη ησλ πσιήζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

(αλεμάξηεηεο πσιήζεηο ζε ηξίηνπο), δηφηη ζηφρνο είλαη ε αλαδήηεζε ηεο δχλακεο θάζε 

αληαγσληζηή ζηελ αγνξά/ ηνπ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ν θάζε αληαγσληζηήο 

έρεη σο πειάηεο (κεξίδηα αγνξάο) πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ δεζπφδνπζαο ζέζεο κίαο 

επηρείξεζεο
21

. Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, ε ΔΔΣΣ ζπκπεξηέιαβε, θαηά παξάβαζε ηνπ 

                                                
20  Έρεη ζεκαζία λα επηζεκαλζεί φηη ε ίδηα ε ΔΔΣΣ (2007β, ζει. 35, 2007γ, ζει. 34) απνθάζηζε ε 

πεξίνδνο ηεο αλάιπζεο λα θαιχπηεη 5 ρξφληα. Αιιά, αλ ε πεληαεηία θξίλεηαη σο απαξαίηεηε γηα ηελ 

ex-ante αλάιπζε ελφο DCF ππνδείγκαηνο γηα ηηκνιφγεζε retail-minus, ινγηθά ε ίδηα πεξίνδνο 

πξέπεη λα είλαη επίζεο απαξαίηεηε  γηα έλα ex-post έιεγρν ζπκπίεζεο ηηκψλ.  
21

 (βι. ζρεηηθά ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 20/12/2001, Τπφζεζε COMP/ M. 2389 – 

, παξ. 22- 23) 
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δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη ηηο πσιήζεηο κεηαμχ ΟΣΔnet θαη Ο.Σ.Δ., 

ππνινγίδνληαο δχν (2) θνξέο ηηο ίδηεο πσιήζεηο, ήηνη ηηο πσιήζεηο ρνλδξηθήο ηεο 

ΟΣΔnet πξνο ηνλ Ο.Σ.Δ. θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ Ο.Σ.Δ. πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Όκσο 

δελ πξφθεηηαη γηα πψιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, αιιά γηα ηελ πψιεζε ηνπ 

ίδηνπ πξντφληνο κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ Ο.Σ.Δ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην 

πξντφλ ζηε ζρεηηθή αγνξά είλαη ε γξήγνξε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Σν ζχλνιν δε ησλ 

ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν, είηε πξφθεηηαη γηα ην πξντφλ “Conn – X”, είηε πξφθεηηαη 

γηα ην αληίζηνηρν πξντφλ ηεο ΟΣΔnet πνπ νλνκάδεηαη “OnDSLKit”, γίλεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία ΟΣΔnet. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξακε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

κφλν ησλ πσιήζεσλ ζε ηξίηνπο (θαηαλαισηέο) θαηά ηελ αλεχξεζε ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο, πξέπεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ 

ζην internet πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ΟΣΔnet (ν αξηζκφο, δειαδή, ησλ ζπλδξνκεηψλ 

ηεο ΟΣΔnet) θαη λα δηαπηζησζεί ην πνζνζηφ ησλ ζπλδέζεσλ απηφ ζην ζχλνιν ησλ 

ζπλδέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISPs) ζηελ 

Διιάδα. Σν πνζνζηφ απηφ ησλ ζπλδέζεσλ ζην internet δηακέζνπ ηνπ πξντφληνο 

“Conn – X” ζπλίζηαηαη ζην 32 %. Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ηνπ 59,10 % πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζει. 40, παξ. 13.2.3. ηεο πξνζβαιιφκελεο ππ’ αξηζκφλ 

πξσηνθφιινπ. 447/01/26.07.07 απνθάζεσο ηεο ΔΔΣΣ είλαη εζθαικέλν θαη έηζη 

θαηαξξίπηεηαη θαη ην επηρείξεκα ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζεσξεί ηεθκήξην θαηάρξεζεο κεξίδην 

αγνξάο άλσ ηνπ 50%. 

Δπίζεο θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο δεζπφδνπζαο ζέζεο είλαη ε 

αλεμαξηεζία έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ επηβνιή ηηκψλ
22

, 

                                                
22 βι. ηελ Απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ηεο 3εο Ηνπιίνπ 1991, Τπφζεζε C- 62/86, AKZO Chemie BV θαηά ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, παξ. 4 θαη 61, ηελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 20εο Ηνπλίνπ 

2001, Τπφζεζε COMP/E – 2/36.041/PO – MICHELIN,  θαη ηελ σο άλσ Αλαθνίλσζε Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

αληαγσληζκνχ 
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θάηη ην νπνίν ε ΔΔΣΣ δελ εμέηαζε γηαηί αιιηψο ζα είρε δηαπηζηψζεη φηη ην Conn-X 

είρε πάληα αθξηβφηεξε ηηκή απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θαη πνιχ ζπρλά είρε ηελ πην 

αθξηβή ηηκή ζηελ αγνξά, ελψ αθνινπζνχζε ζηηο ηηκέο ηνπ πάληνηε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη φηη ε 

εηαηξία TELLAS έξηρλε ηηο ηηκέο ηεο πξηλ ηνλ ΟΣΔ, ν νπνηφο αθνινπζνχζε κε ηηκέο 

αθξηβφηεξεο ησλ δηθψλ ηεο. 
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Μηνιαίες τιμές Conn-x & Tellas DSL στην τατύτητα 2048/256 Kbps (Σεπτ. 2005 - Ιοσν. 
2007) 

OTE "Conn-x"
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Σέινο αλ εμεηαζζνχλ ηα κεγέζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ, ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ κεξηδίσλ απηψλ, φπσο νξίδεη ην δίθαην 

ηνπ αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα βγεη ζπκπέξαζκα γηα ηελ χπαξμε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ή φρη, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ κεξηδίσλ 

ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ internet ζηελ Διιάδα. Αληηζέησο 

είλαη έθδειε θαη ζηαζεξή ε αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο OTEnet πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ζρεηηθή 

αγνξά. 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ζπλάγεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ απμάλεηαη ξαγδαία, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εηαηξεία 

Forthnet πνπ απφ 2.328 γξακκέο ΑΡΤ πνπ κίζζσλε απφ ηνλ ΟΣΔ ΣΟ 2004 θαηέιεμε 

ζε 106.336 ην 2007. 

Ζ εηαηξεία Forthnet ινηπφλ έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ Internet θαη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο πειαηείαο ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ - παξφρσλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ είλαη κεγάινο. Δπνκέλσο, ε εηαηξεία ΟΣΔnet, φρη κφλν δελ έρεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο, αιιά είλαη δεχηεξε ζηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ, κε ηνπο ινηπνχο αληαγσληζηέο ηεο λα ηελ πιεζηάδνπλ απεηιεηηθά. 

πλεπψο, εάλ θάπνηα εηαηξεία απεηιεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαγγέιινπζαο 

εηαηξείαο TELLAS απηή είλαη ε εηαηξεία Forthnet θαη φρη ε εηαηξεία OTEnet. 
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ηελ ελφηεηα 3.1.1 ζεκειηψζακε ηελ πξφηαζε φηη, φηαλ νη ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλζέ-

ηνπλ έλα πξντφλ δηαηίζεληαη ζε μερσξηζηέο αγνξέο παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα κε ην 

ζχλζεην πξντφλ, ε αγνξά ηνπ ηειεπηαίνπ δελ δχλαηαη λα νξηζηεί μερσξηζηά γηαηί νη 

αγνξαζηέο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ζε θάζε ζηηγκή ηηο ηηκέο ησλ επί κέξνπο 

ππεξεζηψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. Απηή ε πεξίπησζε δηαθέξεη απφ ηελ πεξίπησζε ελφο 

δεζκνπνηεκέλνπ πξντφληνο, γηαηί ε αγνξά ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα νξηζηεί 

μερσξηζηά, αθνχ νη αγνξαζηέο δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλζεην πξντφλ. Ο ιφγνο γη’ απηή ηε δηρνηνκία είλαη φηη, 

φηαλ απφ ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 

άπεηξσλ ζπλδπαζκψλ ηνπο, δελ ππάξρεη κηα αιιά άπεηξεο θακπχιεο δήηεζεο ηνπ 

ζχλζεηνπ πξντφληνο, δειαδή κηα γηα θάζε έλα απφ ηνπο άπεηξνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

επί κέξνπο ππεξεζηψλ, νπφηε ε αγνξά ηνπ ζχλζεηνπ πξντφληνο είλαη αλππφζηαηε. 

ε αληίζεζε κε ηελ αλσηέξσ πξνθαλή αλάιπζε, ε ΔΔΣΣ νξίδεη κηα ιηαληθή αγνξά γηα 

έλα ζχλζεην πξντφλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ππεξεζία ηεο πξφζβαζεο θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Αιιά απφ ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 37-38 ηεο απφθαζεο 

(πίλαθαο 3 ζει 92 ζηελ παξνχζα εξγαζία) πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ ππφ εμέηαζε 

ρξνληθή πεξίνδν νη αγνξαζηέο ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη 

δηαδηθηχνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο δχν ππεξεζίεο μερσξηζηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ πξφζβαζε απφ ηνλ ΟΣΔ θαη 

δηαδίθηπν απφ ηελ ΟΣΔnet ή άιιν ISP θαη λα πξνβνχλ νκνινγνπκέλσο ζε έλα 

πεπεξαζκέλν ζπλδπαζκφ ησλ δχν ππεξεζηψλ. Άξα, δελ ππήξρε κία θακπχιε δήηεζεο 

γηα ην ζχλζεην πξντφλ, αιιά πνιιέο, θαη ε αγνξά γηα ην ζχλζεην πξντφλ ήηαλ έλα 

ηερλεηφ κφξθσκα ζην νπνίν θαηέθπγε ε ΔΔΣΣ. 



Πξαθηηθέο πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ          αληνξηλαίνπ 

Κέξδνπο ηηο Σειεπηθνηλσλίεο             Αηθαηεξίλε 

MSc Οηθνλνκηθήο &        Παλεπηζηήκην 

Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο            Πεηξαηά 

108 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη εκπεηξηθά ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο φηη ππάξρεη εληαία ιηαληθή 

αγνξά ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ κέζσ ηερλνινγίαο xDSL, ε ΔΔΣΣ 

δηαπηζηψλεη ζηελ ζειίδα 38 ηεο απφθαζεο φηη «…ε δηάζεζε πξντφλησλ ιηαληθήο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηα νπνία πσινχληαη μερσξηζηά απφ πξντφληα πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηα κεξίδηα απφ 38,84% πνπ ήηαλ ην 

Γεθ. 2004, ην Γεθ. 2005 έγηλε 24,71% θαη ην Γεθ. 2006 κεηψζεθε ζε 10,11%. 

πλεπψο ε ηάζε είλαη νη ζπλδξνκεηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηελ αγνξά κεκνλσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη λα νδεγνχληαη ζηελ εληαία αγνξά πξντφλησλ πξφζβαζεο θαη 

δηαδηθηχνπ». Δληνχηνηο, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε νη ηηκέο πξφζβαζεο 

θαη δηαδηθηχνπ σο μερσξηζηψλ ππεξεζηψλ ήηαλ γλσζηέο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ην 

γεγνλφο φηη επέιεμαλ ζε απμαλφκελν πνζνζηφ λα αγνξάζνπλ ζπλδπαζκνχο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ, δελ απνηειεί νχηε αλαγθαία, νχηε επαξθή ζπλζήθε γηα ηεο χπαξμε 

εληαίαο αγνξάο πξντφλησλ πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ.   

Πεξαηηέξσ, γηα λα θαηαδεηρζεί πφζν αλεμήγεηε ήηαλ ε ζπνπδή ηεο ΔΔΣΣ λα δηα-

πηζηψζεη φηη ν φκηινο ΟΣΔ, φρη αθξηβψο ν θαηαγγειιφκελνο ΟΣΔ, θαηείρε 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ εληαία αγνξά πξφζβαζεο θαη δηαδηθηχνπ, αμίδεη λα 

επηζεκαλζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζηε ζειίδα 40 ηεο απφθαζεο (πίλαθαο 2 ζειίδα 

93 ζηελ παξνχζα εξγαζία). χκθσλα κε ηα ζρεηηθά κεξίδηα πνπ αλαθέξνληαη, ην 

κεξίδην ηνπ ΟΣΔ κεηψζεθε απφ 69,73% ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 ζε 41,26% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2006, ελψ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΟΣΔnet ην κεξίδην ηνπ νκίινπ 

ΟΣΔ θαηά ην ίδην δηάζηεκα κεηψζεθε απφ 70,17% ζε 59,13. Με άιια ιφγηα ζηνπο 27 

κήλεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ε αγνξά κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ν φκηινο ΟΣΔ είρε 

απνιέζεη κεξίδην πεξίπνπ 41% θαη απηφ θαηά ηελ ΔΔΣΣ πηζηνπνηνχζε φηη ε αηηία ηεο 

αλεπαξθνχο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ήηαλ ε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηείρε 

ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. 
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Σέινο αηξάληαρην επηρείξεκα φηη ε ηηκνιφγεζε ηνπ ΟΣΔ δελ επέθεξε απνθιεηζκφ 

ζηελ αγνξά θαη δελ έβιαςε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο απνηειεί ν επφκελνο πίλαθαο κε 

ηνλ νπνίν απνδεηθλχεηαη ε εμαηξεηηθή θεξδνθνξία ησλ ινηπψλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ 

γξήγνξνπ Internet, ζχκθσλα κε δηθά ηνπο αλαθνηλσζέληα ζηνηρεία, κε πξψηε ηελ 

εηαηξεία Forthnet, ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ απφ 32.100.000 € ην 2002 έθηαζε 

ζε 93.500.000 € ην 2006. 

      Ποσά σε εκατ. Ευρώ 

FORTHNET 32,1 75,3 80,5 89,6 93,5 

TELLAS 0,0 44,0 109,6 117,3 118,3 

HELLAS ON LINE 11,3 16,4 18,8 24,1 33,1 

ALTEC TELECOMS 7,0 17,2 17,3 23,0 39,0 

 

Ζ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ «Δχινγα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ» - 

Reasonable Efficient Operator (REO). Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηελ πιένλ επξέσο πηνζεηεκέλε πξαθηηθή ρξήζεο ηνπο θφζηνπο ελφο θαζεηνπνηεκέλνπ 

Καηεζηεκέλνπ Παξφρνπ (ΔΔΟ) σο ηελ βάζε αμηνιφγεζεο. Ζ κέζνδνο ΔΔΟ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εξεπλεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζψο θαη ηηο Δζληθέο Αξρέο Αληαγσληζκνχ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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ην αλσηέξσ δηάγξακκα ε ηηκή ιηαληθήο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (α). ηελ ηππηθή 

πξνζέγγηζε, ην ηκήκα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ (α) θαη (β) 

αληηπξνζσπεχεη ηα θαηάληε θφζηε ηνπ Καηεζηεκέλνπ Παξφρνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο πεξηζσξίνπ θέξδνπο). Σα θαηάληε θφζηε νξίδνληαη σο 

φια ηα απαξαίηεηα θφζηε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξντφλ ηεο ρνλδξηθήο. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ αμηνινγείηαη 

ζπγθξίλνληαο ηελ ηηκή ρνλδξηθήο κε ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (β). Δάλ ε 

ηηκή ρνλδξηθήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (β), ν 

Καηεζηεκέλνο Πάξνρνο ζεσξείηαη φηη αζθεί πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Δάλ ε 

ηηκή ρνλδξηθήο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (β), ηφηε δελ 

πξνθχπηεη ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Δχινγα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ, αληί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηδία θφζηε ηνπ Καηεζηεκέλνπ Παξφρνπ, ην ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο άζθεζεο ή κε ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ είλαη ηα θαηάληε θφζηε 

ηνπ ππνζεηηθνχ αληαγσληζηή. Θεσξεηηθά, απηφ πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηαζεξά 

θαη κεηαβιεηά θφζηε γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ ιηαληθήο κεηά ηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο ρνλδξηθήο. ην αλσηέξσ δηάγξακκα, ηα θαηάληε θφζηε παξνπζηάδνληαη σο 
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ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ιηαληθήο ηηκήο (α) θαη ηεο ηηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (γ). 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Δχινγα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ, ζεσξείηαη φηη 

αζθείηαη πξαθηηθή ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ εάλ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ρνλδξηθήο ηελ 

νπνία ν Δχινγα Απνδνηηθφο Πάξνρνο αγνξάδεη απφ ηνλ Καηεζηεκέλν Πάξνρν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (γ). 

ην αλσηέξσ δηάγξακκα, ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (γ) θαίλεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξε ηεο ηηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (β), φκσο απηφ δελ είλαη πάληνηε 

απαξαίηεην: εάλ ν Δχινγα Απνδνηηθφο Πάξνρνο είλαη πην απνδνηηθφο απφ ηνλ 

πάξνρν κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ζρεηηθή αγνξά, ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν 

(γ) δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (β). 

Παξφια απηά ζε κηα αγνξά φπσο απηή ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, δχλαηαη ηα θαηάληε θφζηε ηνπ Δχινγα 

Απνδνηηθνχ Παξφρνπ λα είλαη πςειφηεξα απφ απηά ηνπ παξφρνπ κε δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηελ ζρεηηθή αγνξά, ζηελ πεξίπησζε δειαδή πνπ ν REO ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθφο. πλεπψο κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔΣ ηεο αξρήο ηνπ 

Δχινγα Απνδνηηθνχ Παξφρνπ, δηαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ε αλάιπζε λα 

νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα πεξί χπαξμεο πξαθηηθήο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ, αθνχ 

δχλαηαη λα πηνζεηήζεη ηα θφζηε ελφο κε απνδνηηθνχ παξφρνπ. 

Παξφια απηά ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ REO θξίζεθε θαηαιιειφηεξε απφ ηελ ΔΔΣΣ, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε. Χζηφζν ε ΔΔΣΣ δελ αξθέζηεθε ζηελ 

ιαλζαζκέλε επηινγή κεζφδνπ αιιά φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα, ε ΔΔΣΣ 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ REO, ππέπεζε ζε ζεηξά ιαζψλ κε απνηέιεζκα λα ηεζνχλ 

ππφ ακθηζβήηεζε ε νξζφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ ηεο. 
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Σα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην ηερληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη απφ ην πνζνηηθφ ππφβαζξν ηεο αλάιπζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν εληνπηζκφο θάπνηνπ ζθάικαηνο ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, ζα έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

αθνινπζνχκελεο απφ ηελ ΔΔΣΣ αλάιπζεο, θαη θαη’ επέθηαζε, ηελ νξζφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο επί ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ε Απφθαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ΟΣΔ 

αλέζεζε ζηελ PricewaterhouseCoopers Business Advisors ηελ ζχληαμε κηα έθζεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθν-νηθνλνκηθή αλάιπζε  ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ απφ ηελ PricewaterhouseCoopers αλέδεημε 

κηα ζεηξά δπλεηηθψλ αδπλακηψλ ζηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο 

θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ κε ινγηθψλ ππνζέζεσλ ζηηο ηερληθν-νηθνλνκηθέο παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Απφθαζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε 

θαη κηα ζεηξά απφ νπζηαζηηθά ζθάικαηα θαη αζπλέπεηεο ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο ΔΔΣΣ. 

πλνιηθά, ε PricewaterhouseCoopers εληφπηζε είθνζη ηέζζεξα (24) δεηήκαηα ή/θαη 

ζθάικαηα ζην κνληέιν ηεο ΔΔΣΣ πνπ ρξήδνπλ δηφξζσζεο. Δθαξκφδνληαο ηηο 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ε PricewaterhouseCoopers θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε ΚΠΑ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ REO απμάλεηαη απφ αξλεηηθή θαη 

κε ηηκή ίζε κε -4,5 εθ. € ζε ζεηηθή κε ηηκή 55,6 εθ. €, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα 6. 
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-4,5 0,0 5,6 9,0 55,6 

 

Καηά ηελ άπνςε ηεο PricewaterhouseCoopers, ν αλσηέξσ πίλαθαο θαηαδεηθλχεη φηη ε 

αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο πξαθηηθψλ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ, 

είλαη ζεκειησδψο εζθαικέλε. Απηφ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ, θαη θαη’ επέθηαζε, ηελ νξζφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε Απφθαζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ αλήθνπλ ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Τπνινγηζκφο 

πξνεμνθιεκέλσλ 

αδέζκεπησλ 

ρξεκαηνξνψλ βάζεη 

πξν-θφξσλ WACC αληί 

κεηά-θφξσλ WACC  

Τπνινγηζκφο θφξνπ 

βάζεη πξντνληηθήο 

θεξδνθνξίαο αληί 

εηαηξηθήο θεξδνθνξίαο 

 

Τπνινγηζκφο ησλ 

ρξεκαηνξνψλ βάζεη πξφζζεζεο 

ηεο κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ζηα θαζαξά θέξδε αληί 

αθαίξεζεο ηεο απφ απηά 

 

Τπνινγηζκφο νγθν-

εθπηψζεσλ ΑΡΤ 

βάζεη ιαλζαζκέλεο 

απνηχπσζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ 

εθπησηηθνχ παθέηνπ 

(δειαδή ν ππνινγηζκφο 

ηεο έθπησζεο δελ είλαη 

ζχκθσλνο κε ηελ 

εθπησηηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΟΣΔ) 

 

Τπνινγηζκφο 

απαηηήζεσλ εχξνπο 

δψλεο βάζεη ηεο 

ππφζεζεο φηη 

1Mbps=1000Kbps αληί 

1Mbps=1024 Kbps 

 

Τπνινγηζκφο θφζηνπο 

ΟΚΤΑ βάζεη αξρηηεθηνληθήο 

πεξηθεξεηαθήο δηαζχλδεζεο αληί 

θεληξηθήο δηαζχλδεζεο 

 

Τπνινγηζκφο 

θφζηνπο πεξηθεξεηαθήο 

ΟΚΤΑ βάζεη 

ρξεψζεσλ θεληξηθήο 

ΟΚΤΑ αληί 

πεξηθεξεηαθήο 

ΟΚΤΑ. 

Τπνινγηζκφο 

θφζηνπο κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ βάζεη ηεο 

ππφζεζεο φηη ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζε 

Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε είλαη 520 

ρικ αληί ηεο 

απφζηαζεο επζείαο 

γξακκήο (ε νπνία είλαη 

300 ρικ) 

 

Τπνινγηζκφο ρσξεηηθφηεηαο  

κηζζσκέλσλ γξακκψλ βάζεη 

πιενλάδνπζαο θαηά 15% ππέξ-

δηαζηαζηνπνίεζεο (over-

dimensioning) 

 

Τπνινγηζκφο 

θφζηνπο ελεξγνπνίεζεο 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

βάζεη ελφο αληί δχν 

άθξσλ 

 

Τπνινγηζκφο 

απαηηήζεσλ γηα ζχξεο 

ΟΚΤΑ θαη 

κηζζσκέλεο γξακκέο 

κε βέιηηζηνπ 

αιγνξίζκνπ 

 

Τπνινγηζκφο απαηηήζεσλ γηα 

δξνκνινγεηέο: παξάιεηςε ηεο 

δηεζλνχο θίλεζεο θαζψο θαη 

κεξηθψο ηεο θίλεζεο ΑΗΥ 
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Με 

ζπκπεξηιακβαλφκελα 

θφζηε εμνπιηζκνχ 

ζρεηηδφκελνπ κε 

δξνκνινγεηέο 

 

Καζνξηζκφο εηήζηαο 

πεξηφδνπ αλαβάζκηζεο 

δηεζλψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ θαηά ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο αληί ηεο 

αξρήο ηξηκήλνπ ή 

εμακήλνπ 

 

Τπνινγηζκφο θφζηνπο 

θηήζεο πειαηψλ (SAC) βάζεη 

θαζαξνχ αληί κεηθηνχ αξηζκνχ 

λέσλ ζπλδξνκεηψλ 

Σα επηηφθηα WACC 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ ΔΔΣΣ είλαη 

αζχκβαηα κε ηα 

πξαγκαηηθά 

ξπζκηδφκελα επηηφθην 

WACC ηνπ ΟΣΔ 

Πξνβιεθζείζεο 

ρξεψζεηο ρνλδξηθήο 

ΑΡΤ 2007 αζχκβαηεο 

κε πξαγκαηηθέο 

ρξεψζεηο ρνλδξηθήο 

ΑΡΤ 

Πξνβιεθζείζεο ρξεψζεηο 

ρνλδξηθήο ΟΚΤΑ 2007- γηα 

ρσξεηηθφηεηεο >2 Gbps – 

αζχκβαηεο κε πξαγκαηηθέο 

ρξεψζεηο ρνλδξηθήο ΟΚΤΑ 

2007 

Πξνβιεθζείζεο 

ρξεψζεηο δηεζλψλ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

2007 αζχκβαηεο κε 

πξαγκαηηθέο ρξεψζεηο 

δηεζλψλ κηζζσκέλσλ 

γξακκψλ 2007 

  

Οξηζκφο ξπζκνχ 

απνζχλδεζεο βάζεη 

κέζνπ αξηζκνχ 

ζπλδξνκεηψλ ηέινπο ή 

πξνεγνχκελνπ έηνπο 

(Απφθαζε ΔΔΣΣ ζην 

retail minus) 

Παξαδνρή ξπζκνχ 

απνζπλδέζεσλ 25% 

αληί 20% (Απφθαζε 

ΔΔΣΣ ζην retail minus) 

Υακειά θαη κε ξεαιηζηηθά 

θφζηε έθδνζεο θαη 

ηαρπδξφκεζεο ινγαξηαζκψλ 

Τπνινγηζκφο  

εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ βάζεη 

κεγάιεο πεξηφδνπ 

είζπξαμεο (45 κέξεο), 

κε ξεαιηζηηθήο γηα 

πξνπιεξσκέλα 

επξπδσληθά πξντφληα 

  

Τπνινγηζκφο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο 

βάζε κε ξεαιηζηηθνχ 

κνληέινπ 
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Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην πζσξεπηηθφ Απνηέιεζκα ηεο δηφξζσζεο 

φισλ ησλ δηαπηζησζέλησλ δεηεκάησλ ή/θαη ζθαικάησλ ζηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία 

ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ REO. Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα γίλεηαη ζαθέο φηη κεηά ηηο 

δηνξζψζεηο φισλ ησλ δεηεκάησλ ή/θαη ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ ηεο ΔΔΣΣ, ην 

πζσξεπηηθφ Απνηέιεζκα ζηελ ΚΠΑ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ REO απμάλεηαη απφ  -

4,5 εθ επξψ (αξρηθή ΚΠΑ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ΔΔΣΣ) ζε 55,6 εθ επξψ. 
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ΚΠΑ κεηά ηελ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ 

κνληεινπνίεζεο θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ αζπλεπεηψλ  

ΚΠΑ κεηά ηελ δηφξζσζε ηνπ κε ινγηθνχ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ  ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο 

ΚΠΑ κεηά ηελ δηφξζσζε ησλ κε ινγηθψλ ή/θαη ιαλζαζκέλσλ ππνζέζεσλ 

ΚΠΑ κεηά ηελ δηφξζσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ κνληέινπ πνπ 

έρνπλ εκπεηξηθά δηαςεπζεί 
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Δθηφο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ βαξαίλνπλ ηνλ ΟΣΔ πεξί ζπκπίεζεο ησλ ηηκψλ, ε 

ΔΔΣΣ θαηεγφξεζε ηελ εηαηξία θαη γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ε νπνία ζπλίζηαην ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο πξφζβαζεο. 

Χο πξνο ηελ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  ησλ ιηαληθψλ πειαηψλ ζε βάξνο ησλ πειαηψλ 

ρνλδξηθήο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ χπαξμε 

παξάβαζεο, θαζφζνλ:  

i. δελ πξφθεηηαη γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, αθνχ θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

επηζηήκεο, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ πειαηψλ ιηαληθήο θαη πειαηψλ ρνλδξηθήο. Ζ 

εκπνξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πειαηψλ ιηαληθήο θαη ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη εηδηθφηεξα, νη ζρέζεηο απηέο είλαη κε ζπγθξίζηκεο, δηφηη (α) ε ζρέζε 

κε ηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο έρεη ζπλήζσο άιιε δηάξθεηα, (β) νη πειάηεο ρνλδξηθήο 

επσθεινχληαη κε εθπηψζεηο φγθνπ (ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν) θαη (γ) γηα ηνπο 

πειάηεο ρνλδξηθήο είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο, ε νπνία απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο, κε ζπλέπεηα ν θίλδπλνο 

απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ρνλδξηθήο λα είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ ιηαληθήο. 

ii. δελ πξφθεηηαη γηα άληζνπο φξνπο, αθνχ ν ΟΣΔ επηβαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ κε 

ην θφζηνο θαη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδχζεσλ ηεο ππνδνκήο γηα ηε γξήγνξε πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν, ελψ νη πειάηεο ηνπ ηεο ρνλδξηθήο (νη πάξνρνη ππεξεζηψλ γξήγνξνπ 

internet), ρσξίο θαλέλα θίλδπλν θαη θφζηνο βξίζθνπλ πξψηα πειάηεο θαη κεηά θάλνπλ 

ζηνλ ΟΣΔ παξαγγειίεο, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε γξακκή γηα ηελ εμππεξέηεζε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπλδξνκεηή. 
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χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εληαία επξσπατθή 

αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ oη θαηαλαισηέο, νη επηρεηξήζεηο θαη ε νηθνλνκία 

ηεο ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο δελ κπνξνχλ λα δξέςνπλ πιήξσο ηα νηθνλνκηθά νθέιε κηαο 

πξαγκαηηθά εληαίαο θαη αληαγσληζηηθήο παλεπξσπατθήο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ 

εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγελνχο εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο,. Οη αγνξέο ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ έγηλαλ 

αληαγσληζηηθφηεξεο, αιιά παξακέλνπλ εζληθέο σο πξνο ηε δηάζηαζή ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Μνινλφηη ν ηνκέαο ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Δπξψπεο άληεμε ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαηαηγίδα ηνπ 2009 (0% κεγέζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ην 4,2% ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν), ε νκνηνγελήο επηβνιή ησλ 

πθηζηάκελσλ θαλφλσλ θαη νη επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο απνηεινχλ ην 

θιεηδί ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

Σν γεγνλφο είλαη φηη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κεγάιεο δηαθνξέο ηηκψλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηφζν ζε επίπεδν ιηαληθήο φζν θαη ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. Απηή ε 

θαηάζηαζε νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο δηαθνξεηηθέο ξπζκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο εληφο ηεο 

ΔΔ. Οη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 27 

θαηαθεξκαηηζκέλεο εζληθέο αγνξέο. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηειεπηθνηλσληψλ 

ζπρλά θαζπζηεξνχλ, ελίνηε ρξφληα, λα επηβάινπλ ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηηο αγνξέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, νξηζκέλεο 

εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηα δίθηπα ηλψλ ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο, ελψ άιιεο πεξηνξίδνπλ ηε ξχζκηζε ζηελ παιαηά ηερλνινγία πνπ 

βαζίδεηαη ζην ραιθφ. Ζ ξχζκηζε ησλ αγνξψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο 
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δηακνξθψλεη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαζνξίδεη έηζη ηελ ηηκή θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ επξπδσληθψλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο.  

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ πνπ κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδφζεθαλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, o ΟΣΔ δελ κπνξνχζε λα έρεη ηε 

δεζπφδνπζα ζέζε πνπ ηνπ απνδφζεθε γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί ε 

αγνξά γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη είλαη αλππφζηαηε θαη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απφ ηηο 

αγνξέο ηεο ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεχηεξνλ, γηαηί ε 

ΔΔΣΣ γηα λα θζάζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε θαηάξγεζε ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ, ελνπνηψληαο ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ ΟΣΔnet. Καη ηξίηνλ, 

γηαηί ην κεξίδην ηνπ νκίινπ ΟΣΔ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΟΣΔ, κεηψζεθε ηαρχηαηα, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη φηη ν ΟΣΔ δελ είρε δεζπφδνπζα ζέζε.  

Απνδείρζεθε επίζεο φηη κε ηελ θαηάιιειε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηνπ REO ζην νπνίν βαζίζηεθε ε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ε θαζαξή 

παξνχζα αμία κεηαζηξέθεηαη απφ αξλεηηθή ζε ζεηηθή. Με ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζην ππφδεηγκα ηεο ΔΔΣΣ, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ 

απηαπφδεηθηα θαη θξαπγαιέα ιάζε πνπ έγηλαλ ζηνπο νξηζκνχο θαη ηε κέηξεζε 

κεξηθψλ θεληξηθψλ κεηαβιεηψλ, δείρζεθε φηη ν REO έρεη θαζαξή παξνχζα αμία 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ. Ζ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ πξέπεη λα αθπξσζεί σο 

νπζία αβάζηκε. 
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