Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του σχεδίου τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό της
μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των χονδρικών αστικών και
υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης
από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από
την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής

ΕΕΤΤ, Σεπτέμβριος 2021

1. Εισαγωγή
Η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2021 απόφασή της, υιοθέτησε, στο πλαίσιο
του τρίτου κύκλου ανάλυσης των αγορών, το τελικό μέτρο αναφορικά με τις αγορές
Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ). Στον συγκεκριμένο κύκλο ανάλυσης
συμπεριελήφθησαν και ρυθμίζονται πλέον τα κυκλώματα Ethernet με χωρητικότητα
μεγαλύτερη από 200 Mbps.
Ακολούθως, η ΕΕΤΤ, με σχετικές της αποφάσεις, αρχικά πήρε άμεσα αναλογικά
και προσωρινά μέτρα αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού
των τιμών και τις τιμές των προϊόντων των αγορών ΜΓΧ και ενέκρινε τις
προσωρινές τιμές των υπό ρύθμιση προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέλος, η ΕΕΤΤ, με σχετική απόφασή της, οριστικοποίησε τα προσωρινά μέτρα
καθορίζοντας τόσο τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών χονδρικής για τα
κυκλώματα μισθωμένων γραμμών, όσο και τις τιμές για αστικά και υπεραστικά
κυκλώματα Ethernet με χωρητικότητα έως και 1 Gbps. Για τον υπολογισμό των
τιμών των συγκεκριμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία retailminus, η οποία ορίστηκε στην ίδια απόφαση.
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί στην περίπτωση των
κυκλωμάτων χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1 Gbps δεδομένου ότι δεν είχαν
διατεθεί κυκλώματα τόσο μεγάλης χωρητικότητας σε επίπεδο λιανικής, αλλά ούτε
και υπήρχαν εγκεκριμένες τιμές σε επίπεδο χονδρικής, καθώς, σύμφωνα με τα
συμπεράσματα του προηγούμενου κύκλου ανάλυσης, τα εν λόγω κυκλώματα δεν
ρυθμίζονταν.
Αναφορικά με τον προσδιορισμό των τιμών των ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet,
DIA και IP VPN για τα οποία δεν υπάρχουν προϊόντα χονδρικής (Ενότητα 1,
Υποενότητα 1.2, Παράγραφος ΙΙΙ, Σημείο 5), η απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζει:
«5.
Για τις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να προσδιοριστούν μέσες τιμές
λιανικής από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ υποβάλλει στην ΕΕΤΤΤ προς έγκριση τιμές
χονδρικής ακολουθώντας την αρχή ότι οι τιμές πρέπει να αυξάνουν όσο αυξάνει η
ταχύτητα και το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο των προσφορών του η χαμηλότερη
αποδεκτή τιμή λιανικής πρέπει να είναι υψηλότερη ή ίση από την προτεινόμενη τιμή
χονδρικής αυξημένη κατά ποσοστό ίσο με το retail increment.».
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2. Προτεινόμενες τιμές και μεθοδολογία προσδιορισμού τους
Οι τιμές αναφορικά με τα αστικά και υπεραστικά κυκλώματα χονδρικής
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, είναι οι ακόλουθες:

Mbps

Metro

Wide 1

Wide 2

Wide 3

Wide 4

1500

€1.664

€2.552

€3.483

€4.912

€7.645

2000

€1.668

€2.640

€3.671

€5.274

€8.353

2500

€1.895

€2.983

€4.173

€6.031

€9.609

3000

€2.150

€3.390

€4.753

€6.884

€10.995

4000

€2.601

€4.123

€5.813

€8.465

€13.593

5000

€3.044

€4.845

€6.857

€10.024

€16.158

7000

€3.989

€6.241

€8.883

€13.058

€21.162

10000

€5.121

€8.247

€11.806

€17.450

€28.431

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα ισχύουν για 24-μηνη δέσμευση.
Οι ανωτέρω τιμές, οι οποίες αφορούν εισαγωγή νέων χωρητικοτήτων σε
υφιστάμενο προϊόν (κυκλώματα Ethernet), υπολογίστηκαν με βάση τα υφιστάμενα
και εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ τέλη αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων
Ethernet χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης του 1Gbps, στα οποία εφαρμόστηκαν οι
παρακάτω κανόνες:


Η χρέωση ανά Mbps μειώνεται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα.



Τα τέλη αυξάνονται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα, ενώ η χρέωση είναι
μικρότερη από το άθροισμα χρέωσης των μικρότερων χωρητικοτήτων που
αθροίζουν στη ίδια συνολική χωρητικότητα.



Λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ελάχιστη διάρκεια παραμονής η οποία
αντιστοιχεί σε διάστημα 24 αντί για 6 μηνών.

Οι ανωτέρω τιμές, σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ, θα ισχύσουν μέχρι την
έκδοση της σχετικής Απόφασης έγκρισης της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που η
έγκριση τιμών από την ΕΕΤΤ των ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
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της μεταβατικής περιόδου, είναι χαμηλότερη από τις προτεινόμενες ο ΟΤΕ θα
προχωρήσει σε πίστωση της τυχόν διαφοράς.
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