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Ο ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ.
• Η κρισιμότητα εξασφάλισης κανονιστικής
βεβαιότητας σε ένα περιβάλλον οικονομικής
ανασφάλειας
• Ανάπτυξη ανταγωνισμού και προσπάθεια
ανάδειξης επενδύσεων με την ταυτόχρονη
μέριμνα μη απαξίωσης των ήδη υπαρχουσών
προς όφελος τελικά του καταναλωτή - χρήστη
• Ανάδειξη του δυναμικού ρόλου του Ρυθμιστή vs
απορρύθμισης
• Η έννοια του “regulatory holiday”και η ad hoc
παρερμηνεία του

Ν. 4070/2012
Βασικοί άξονες του νόμου
•Διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου της εκ των προτέρων
κανονιστικής ρύθμισης, με βάση την ανάλυση αγορών
•Δυνατότητα επιβολής λειτουργικού διαχωρισμού
•Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
Ευελιξία όσον αφορά την τεχνολογία που θα επιλέξουν και
τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι επιχειρήσεις.
•Ταχύτερη αδειοδότηση κατασκευών κεραιών μέσω
μονοαπευθυντικής διαδικασίας (one-stopshop) με κομβικό
σημείο εξυπηρέτησης την ΕΕΤΤ.
•Επικαιροποίηση και ενίσχυση διατάξεων που αφορούν
την προστασία των καταναλωτών, μέσω αναθεωρήσεων
στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.

Τέλη Τερματισμού Κλήσεων
• Βασικές κατευθυντήριες γραμμές από την Σύσταση
(2009/396/ΕΚ) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
• Στόχος της Σύστασης η σύγκλιση των τελών τερματισμού
κλήσεων σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Βασικός άξονας η μοντελοποίηση του τρέχοντος κόστος
ενός αποδοτικού παρόχου με χαρακτηριστικά που
καθορίζει η εκάστοτε αγορά, εφαρμόζοντας την από τα
κάτω προς τα πάνω προσέγγιση (bottom-up approach)
του καθαρού μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους
(pure-LRIC), για την παροχή της υπηρεσίας τερματισμού
κλήσεων χονδρικής, αντί της προηγούμενης μεθόδου
LRIC+.

Τέλη Τερματισμού Κλήσεων
Βασική αρχή του μοντέλου
• Για τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνονται υπόψη
μόνο δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω κίνηση
φωνητικών κλήσεων στη χονδρική και άρα δύνανται να
ανακτηθούν από το τέλος τερματισμού κλήσεων, ενώ οι
δαπάνες που δεν σχετίζονται με την κίνηση αποκλείονται
από τη συγκεκριμένη ανάλυση (δηλαδή εμπορικές
δαπάνες και κοινές λειτουργικές δαπάνες δικτύου)

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου
• Αποφυγή σταυροειδούς επιδότησης τομέων
δραστηριοτήτων των εταιρειών κινητής από το έσοδο
που προκύπτει από τη διασύνδεση σε επίπεδο
χονδρικής αγοράς.

Τέλη Τερματισμού Κλήσεων
Χρονική
περίοδος
ΤΤΚ
(c€/min)

Μέχρι 2012

2013

2014

2015

4,95

1,269

1,168

1,099

• Κάθε Πάροχος κινητού δικτύου ο οποίος έχει ορισθεί ότι
κατέχει ΣΙΑ στη σχετική αγορά χονδρικής για τον
τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο του φέρει
την υποχρέωση να εφαρμόσει τέλη τερματισμού
κλήσεων στο δίκτυό του τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις
τιμές του Πίνακα από το 2013 και εφεξής
• Οι τιμές του 2014 και 2015 θα αναπροσαρμοσθούν
αντίστοιχα βάσει του εκάστοτε πληθωρισμού των
μετέπειτα ετών, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στο
παρόν μοντέλο.

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς
Βασικές κατευθυντήριες γραμμές από την Σύσταση
2010/572/ΕΕ
• Μετάβαση από χάλκινα δίκτυα σε δίκτυα οπτικής ίνας
• Ασφάλεια ρυθμιστικού πλαισίου – μετριασμός
αβεβαιότητας
• Ανάπτυξη ανταγωνισμού στις λιανικές αγορές
• Συνεπής και συμμετρική ρύθμιση από Κράτη Μέλη
• Επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων, χαμηλότερων τιμών,
υψηλότερης διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών

Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Χρονικό της ρύθμισης του VDSL
•Η ΕΕΤΤ λαμβάνει προσωρινά μέτρα κατά του ΟΤΕ σχετικά με τη
διάθεση λιανικών υπηρεσιών VDSL (Μάρτιος 2011)
•Η ΕΕΤΤ ολοκληρώνει τη σχετική ανάλυση αγοράς εντός
τεσσάρων μηνών (Μάρτιος – Ιούλιος 2011).
•Εγκρίνει εγκαίρως κοστοστρεφείς τιμές χονδρικής διάθεσης
υπηρεσιών VDSL από τον ΟΤΕ (Δεκέμβριος 2011).
•Εγκρίνει δύο τιμολογιακές προτάσεις για τις αγορές χονδρικής,
στο πλαίσιο του ετήσιου κοστολογικού ελέγχου (Φεβρουάριος
2012).
•Εκδίδει τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης
Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης (Μάρτιος 2012).

Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Χρονικό της ρύθμισης του VDSL

•Εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς για την παροχή
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης από τον ΟΤΕ σε
εναλλακτικούς παρόχους (Ιούλιος 2012).
•Συνάντηση ΕΕΤΤ-ΟΤΕ-εναλλακτικών παρόχων (Ιούλιος
2012).
•Εγκρίνει την υπό όρους διάθεση, λιανικών προϊόντων
VDSL στην ελληνική αγορά από τον ΟΤΕ (Σεπτέμβριος
2012).
•Η ΕΕΤΤ εγκρίνει τα πρώτα προϊόντα VDSL του ΟΤΕ για
λιανική διάθεση, σε ταχύτητες 30 και 50 Mbps (Οκτώβριος
2012).
•26 Νοεμβρίου 2012: Λανσάρονται υπηρεσίες VDSL στην
ελληνική αγορά.

Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς
Η υπό διαμόρφωση Σύσταση της Επιτροπής
(COMMISSION RECOMMENDATION on consistent
non-discrimination obligations and costing
methodologies)
Βασικά Χαρακτηριστικά
•Ενδυνάμωση της υποχρέωσης περί μη διακριτικής
μεταχείρισης
•Άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας
•Εφαρμογή μεθοδολογίας κοστολόγησης μόνο για
δίκτυα χαλκού

Καταναλωτές – Γενικές Άδειες
• Έκδοση νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών από
ΕΕΤΤ (αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ)
Βασικές αλλαγές
1. Καθιέρωση ευέλικτων διαδικασιών για την παροχή
υπηρεσιών στην Ελλάδα. Μείωση των απαιτούμενων
εγγράφων για την καταχώρηση στο Μητρώο και την
έναρξη δραστηριότητας
2. Διαφάνεια και δημοσιότητα πληροφοριών σχετικά με
τιμολόγια
3. Προστασία του καταναλωτή σε περιπτώσεις υψηλών
χρεώσεων λόγω απάτης κλπ.

Σας ευχαριστώ πολύ

