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Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της
από 07.07.2021 διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης 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.
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1

Εισαγωγή

Στις 07.07.2021, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε κείμενο Δημόσιας 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+
μοντέλου/-ων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής.
Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει στην Ενότητα 2 τη σύνοψη των σχολίων των συμμετεχόντων
στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα βασικότερα
σημεία των παρατηρήσεων των ως άνω συμμετεχόντων. Ακολούθως, στην Ενότητα 3 της
παρούσας αναφοράς παρουσιάζονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις/ ενημερώσεις που η
ΕΕΤΤ προτίθεται να πραγματοποιήσει στη μεθοδολογία, την οποία η ΕΕΤΤ θα κοινοποιήσει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, στην Ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων
των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση.

Σελίδα 3 από 14

2

Ανάλυση Απαντήσεων

Δύο συμμετέχοντες συμφωνούν επί της αρχής με τη μεθοδολογία προσδιορισμού των
χονδρικών τιμών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1Gbps και τις
σχετικές τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή της.

2.1

Προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps

2.1.1

Παρατήρηση 1: Οι κανόνες για τον υπολογισμό των τιμών δεν διασφαλίζουν την
κοστοστρέφειά τους

των

κυκλωμάτων

Ethernet

Ένας συμμετέχων θεωρεί ότι οι κανόνες που έχει θέσει η ΕΕΤΤ για τον υπολογισμό των τιμών
δεν διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής πρόκλησης του κόστους, καθώς:
• Ο ΟΤΕ μπορεί να προτείνει τιμές που είναι σημαντικά πάνω από το κόστος ή τιμές
οριακά χαμηλότερες τιμές ανά Mbps, κάμπτοντας στην ουσία τον κανόνα να μειώνεται
η χρέωση ανά Mbps καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα.
• Ο ΟΤΕ μπορεί να προτείνει για τα κυκλώματα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1 Gbps
οριακά μικρότερη χρέωση από το άθροισμα χρέωσης των μικρότερων χωρητικοτήτων
που αθροίζουν στη ίδια συνολική χωρητικότητα, η οποία δεν βασίζεται στο κόστος των
κυκλωμάτων.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ σημειώνει το σχόλιο του συμμετέχοντα και υπενθυμίζει ότι η προτεινόμενη
μεθοδολογία θέτει κανόνες καθορισμού των τιμών για το διάστημα μέχρι η ΕΕΤΤ να αναπτύξει
το μοντέλο bottom-up LRIC+, από το οποίο θα προκύψουν οι κοστοστρεφείς τιμές, σύμφωνα
με την σχετική της απόφαση (ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020). Σε σχέση με τον καθορισμό
μεθοδολογίας και τιμών για κυκλώματα με χωρητικότητα μικρότερη από 1 Gbps, ο καθορισμός
μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τιμών για τα κυκλώματα με χωρητικότητα
μεγαλύτερη από 1 Gbps είχε την επιπρόσθετη δυσκολία ότι τα συγκεκριμένα κυκλώματα δεν
προσφέρονταν ούτε σε επίπεδο λιανικής, ούτε χονδρικής. Στόχος δε της μεθοδολογίας ήταν ο
καθορισμός τιμών, οι οποίες να χαρακτηρίζονται από συνέπεια όσον αφορά το ύψος τους
κυρίως σε σχέση με τις τιμές χαμηλότερης χωρητικότητας, για τις οποίες υπάρχουν επαρκή
δεδομένα. Παράλληλα, η μεθοδολογία εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν φαινόμενα
συμπίεσης περιθωρίου, καθώς καθορίζει συγκεκριμένη απόσταση τιμών μεταξύ της λιανικής
και της χονδρικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι σαφής
και καθορίζει με διάφανο τρόπο τιμές, οι οποίες είναι συνεπείς μεταξύ τους. Καλεί δε τους
παρόχους να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την ΕΕΤΤ στο έργο ανάπτυξης του μοντέλου
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bottom-up LRIC+, ώστε να μεταβεί η αγορά όσο το δυνατόν ταχύτερα στις κοστοστρεφείς
τιμές.

2.1.2

Παρατήρηση 2: Σημαντική αύξηση τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες
κυκλωμάτων (Ι)

Ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές είναι σημαντικά
υψηλότερες από τις τιμές των μισθωμένων γραμμών χονδρικής άλλων χωρών, ειδικά για τα
κυκλώματα υψηλής χωρητικότητας. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του, ο συμμετέχων
υπέβαλε συνοδευτικό κείμενο με τίτλο «Consultation on regulated prices of leased line service
above 1Gbps», το οποίο συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων «Frontier Economics Ltd»
για λογαριασμό του.
Σημειώνει επίσης, η δομή κόστους όπως αποτυπώνεται στα bottom-up μοντέλα που
εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ως άνω μελέτης, δείχνει ότι τα κόστη δεν επηρεάζονται
σημαντικά από τις μεταβολές της χωρητικότητας, γεγονός που εξηγεί την απότομη πτώση της
τιμής ανά Mbps όσο η χωρητικότητα αυξάνεται, το οποίο ωστόσο δεν αποτυπώνεται στις
προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι, όπως πιο αναλυτικά αναφέρει την απάντησή της στην προηγούμενη
παρατήρηση, οι τιμές που προτείνει ο ΟΤΕ είναι σύμφωνες με την μεθοδολογία που η ίδια
όρισε και ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προδιαγραφεί διαφορετική μεθοδολογία
που να οδηγεί σε κοστοστρεφείς τιμές. Η μέθοδος της συγκριτικής τιμολόγησης δεν επιλέχθηκε
στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί τα κυκλώματα πολύ υψηλής χωρητικότητας παρέχονται
αποκλειστικά πάνω από δίκτυα οπτικών ινών, των οποίων η κάλυψη διαφέρει μεταξύ των
Κρατών, με την Ελλάδα να υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τα άλλα Κράτη. Η ΕΕΤΤ καλεί
όλους τους παρόχους να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να ολοκληρωθεί το μοντέλο
bottom-up LRIC+ όσο το δυνατό πιο γρήγορα, έτσι ώστε να οριστούν οι κοστοστρεφείς τιμές
σε όλα τα προϊόντα.

2.1.3

Παρατήρηση 3: Σημαντική αύξηση τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες
κυκλωμάτων (ΙΙ)

Ένας συμμετέχων θεωρεί ότι στην παρούσα φάση οι εν λόγω τιμές αποτελούν μία εύλογη
προσέγγιση που εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο την αγορά για την ενδιάμεση περίοδο
μέχρι την ολοκλήρωση του BU LRIC+ μοντέλου. Ωστόσο, ο συμμετέχων εκφράζει επιφυλάξεις
ως προς την τυχόν ανάγκη επικαιροποίησης των εν λόγω προσωρινών τιμών, βάσει των
δεδομένων της αγοράς, καθώς και επισημαίνει ότι δεν είναι σαφείς οι λόγοι της τόσο
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σημαντικής αύξησης των τιμών βάσει μόνο της απόστασης των υπεραστικών κυκλωμάτων
Ethernet, ειδικά στη Ζώνη 4. Με το συγκεκριμένο σχόλιο συμφωνεί και άλλος συμμετέχων.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ παραπέμπει στην απάντησή της στην προηγούμενη παρατήρηση.

2.1.4

Παρατήρηση 4: Ασυμφωνία τιμών μεταξύ κυκλωμάτων χωρητικότητας 1000
Μbps και 1500 Mbps

Ένας συμμετέχων σημειώνει ότι η τιμή των κυκλωμάτων χωρητικότητας 1500 Mbps στη Ζώνη
3 (4.192€) είναι χαμηλότερη αυτής του αντίστοιχου κυκλώματος χωρητικότητας 1000 Mbps
(4.467,02€) και κατά συνέπεια δεν ακολουθεί τον κανόνα που έχει θέσει η ΕΕΤΤ ότι τα τέλη
πρέπει να αυξάνονται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι εκ παραδρομής στο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης γράφτηκε η τιμή
4.192€, αντί της τιμής 4.912€ που είχε υποβάλει ο ΟΤΕ στην πρότασή του για τα κυκλώματα
χωρητικότητας 1500 Mbps στη ζώνη 3 και θα προβεί στη σχετική διόρθωση.

2.2

24-μηνη δέσμευση για κυκλώματα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1
Gbps

2.2.1

Παρατήρηση 5: Μη αποδεκτή η πρόβλεψη 24-μηνης δέσμευσης

Τρεις συμμετέχοντες, δεν θεωρούν αποδεκτή την πρόταση για 24μηνη δέσμευση, δεδομένου
ότι δεν εξηγείται από τον ΟΤΕ ο λόγος για τον οποίο προτείνεται μεγαλύτερη (24μηνη)
δέσμευση για τα κυκλώματα αυτά ούτε εάν και πως αυτή έχει επηρεάσει τις προτεινόμενες
τιμές.
Δύο συμμετέχοντες αναφέρουν ότι η αύξηση στην ελάχιστη διάρκεια παραμονής θα έχει
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική πολιτική των Εταιρειών, καθώς σημαντικό
ποσοστό της πελατειακής βάσης λειτουργεί με εποχικότητα και κατά βάση με συμβάσεις
λιανικής 12μηνης διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό ο ένας συμμετέχων προτείνει να τεθεί υπό
διαβούλευση αντίστοιχος τιμοκατάλογος για τα κυκλώματα Ethernet χωρητικότητας άνω του
1Gbps με ελάχιστη διάρκεια παραμονής τους 12 μήνες, ενώ ο άλλος προτείνει να διατηρηθεί
ο τιμοκατάλογος με μείωση της χρονικής διάρκειας σε 12 μήνες και να υπάρχει η δυνατότητα
υποβάθμισης στο αντίστοιχο τίμημα ανά 6-μηνο.
Ο ένας συμμετέχων εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι στην προσφάτως
δημοσιευθείσα επικαιροποιημένη Προσφορά Αναφοράς ΜΓ, (Ενότητα 3.5 «Διάρκεια Παροχής
Υπηρεσιών ΜΓ Ethernet Χονδρικής») έχει τεθεί ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ετών για τα
κυκλώματα χωρητικότητας πάνω από 1 Gbps, χωρίς η συγκεκριμένη πρόταση να έχει
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συμπεριληφθεί στο κείμενο πρότερης διαβούλευσης. Ο συμμετέχων τέλος προτείνει
εναλλακτικά να παρέχεται η δυνατότητα υποβάθμισης της χωρητικότητας κατά τη διάρκεια
της σύμβασης ή να διαμορφωθεί πρόσθετος τιμοκατάλογος μικρότερης διάρκειας.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η συμπερίληψη των κυκλωμάτων με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1
Gbps στην υφιστάμενη προσφορά αναφοράς (ΠΑ) έγινε μετά από τη σχετική δημόσια
διαβούλευση, όταν η ΕΕΤΤ ζήτησε από τον ΟΤΕ να υποβάλει επικαιροποιημένη έκδοση της ΠΑ,
αφού λάβει υπόψη του τα σχόλια των παρόχων. Η ΕΕΤΤ, εξέτασε τις προσθήκες και
τροποποίησε τα σημεία που έκρινε ότι χρήζουν τροποποίησης, αφαιρώντας μη εύλογους ή μη
αναλογικούς όρους. Αναφορικά με το θέμα της ελάχιστης διάρκειας για τα συγκεκριμένα
κυκλώματα, η ΕΕΤΤ θεώρησε εύλογη την πρόβλεψη του χρόνου ελάχιστης διάρκειας 24 μηνών
δεδομένου ότι η παροχή τους γίνεται αποκλειστικά πάνω από δίκτυο οπτικών ινών και μετά
από τεχνική μελέτη του ΟΤΕ. Το διαχειριστικό κόστος παροχής τους καθώς και το κόστος των
απαιτούμενων τεχνικών έργων είναι πολύ μεγαλύτερα συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κόστη
κυκλωμάτων μικρότερης χωρητικότητας.
Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση τουλάχιστον συσχέτιση της παροχής
κυκλωμάτων τέτοιας χωρητικότητας με την εποχικότητα, δεδομένου λ.χ. ότι δεν είναι πιθανό
ένα ξενοδοχείο να αιτηθεί κύκλωμα τόσο μεγάλης χωρητικότητας για περιορισμένο διάστημα.
Τέλος, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια σύμβασης μειώνει το ύψος του μηνιαίου
τέλους για τα κυκλώματα αυτά.
Η ΕΕΤΤ έθεσε το θέμα της ελάχιστης διάρκειας σε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της
παρούσας, ακριβώς επειδή δεν είχε τεθεί σε διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης
της προσφοράς αναφοράς. Ωστόσο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, διατηρεί την
άποψη ότι ο ορισμός της ελάχιστης διάρκειας σύμβασης σε 24 μήνες είναι εύλογος

2.3

Άμεση εφαρμογή των τιμών

2.3.1

Παρατήρηση 6: Αναδρομική εφαρμογή των τιμών από 12/5/2020

Δύο συμμετέχοντες συμφωνούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων τελών μέχρι την έκδοση
της σχετικής Απόφασης.
Ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι οι τιμές που θα προκύψουν πρέπει να εφαρμοστούν
αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των προσωρινών τιμών των
κυκλωμάτων έως 1Gbps, ήτοι από 12/5/2020, δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να λειτουργήσει
σε βάρος της αγοράς το γεγονός ότι η ΕΕΤΤ εκκίνησε την διαδικασία καθορισμού των εν λόγω
τιμών σε μεταγενέστερο χρόνο (Ιούλιος 2021). Ακολούθως, ο συμμετέχων υποστηρίζει ότι η
αναδρομική εφαρμογή είναι επιβεβλημένη και λόγω του γεγονότος ότι οι τρέχουσες τιμές των
κυκλωμάτων άνω του 1Gbps που προκύπτουν από το άθροισμα των χρεώσεων των
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κυκλωμάτων μικρότερης χωρητικότητας, δεν είναι σύμφωνες ούτε με την αρχή της πρόκλησης
του κόστους που θα πρέπει να διέπει τον τρόπο κοστολόγησης των υπό ρύθμιση υπηρεσιών
αλλά ούτε και με τον κανόνα ότι όσο μεγαλώνει η ταχύτητα τόσο η τιμή/Mbps θα πρέπει να
μειώνεται.
Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ διαφωνεί με την πρόταση αναφορικά με την αναδρομική εφαρμογή των τιμών από την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των προσωρινών τιμών των κυκλωμάτων έως 1Gbps
(12/5/2020).
H ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η διαδικασία προσδιορισμού των τιμών των κυκλωμάτων μισθωμένων
γραμμών ήταν απόλυτα διαφανής και σύμφωνη με τη μεθοδολογία που ορίστηκε στο τελικό
μέτρο για τις χονδρικές αγορές μισθωμένων γραμμών. Η καθυστέρηση στον καθορισμό τιμών
για τα κυκλώματα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1 Gbps οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι
τα συγκεκριμένα κυκλώματα δεν παρέχονταν ούτε σε επίπεδο λιανικής, ούτε σε επίπεδο
χονδρικής, με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία που όρισε η ΕΕΤΤ για τον
καθορισμό τιμών σε κυκλώματα χωρητικότητας μικρότερης από 1 Gbps.
Η ΕΕΤΤ, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα των παρόχων, συμπεριέλαβε τα κυκλώματα πολύ
υψηλής χωρητικότητας στην Προσφορά Αναφοράς ΜΓ του ΟΤΕ και διαβουλεύτηκε τις
προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές, με σκοπό τον καθορισμό τιμών για τη διάθεσή τους στην
αγορά.
Τέλος, η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι οι προτεινόμενες τιμές δεν είναι κοστοστρεφείς και καλεί όλους
τους παρόχους να συνεργαστούν αποτελεσματικά στο έργο υλοποίησης του μοντέλου bottomup LRIC+, έτσι ώστε να μεταβεί η αγορά όσο το δυνατόν ταχύτερα στις κοστοστρεφείς τιμές.

2.3.2

Παρατήρηση 7: Μείωση του χρόνου προσαρμογής των υφιστάμενων
κυκλωμάτων

Ένας συμμετέχων επισημαίνει πως υπάρχει σημαντικό χρονικό παράθυρο αναμονής από την
εφαρμογή των τιμών μέχρι την προσαρμογή των κυκλωμάτων του Παρόχου καθώς σύμφωνα
με την ΠΑ ΟΤΕ η αίτηση παροχής νέας πρόσβασης απαιτεί 35 ημέρες ενώ η αίτηση
αναβάθμισης χωρητικότητας 15ημερες, ήτοι σωρευτικά 50ημερες για την ολοκλήρωση των
αιτημάτων σε υφιστάμενα κυκλώματα, οπότε είναι απαραίτητο και τα αιτήματα των παρόχων
να μπορούν να γίνουν από την εφαρμογή των νέων τιμών από τον ΟΤΕ. Ο συμμετέχων
προτείνει την μείωση ων σχετικών χρόνων για τα υφιστάμενα κυκλώματα, καθώς και να
εισαχθεί πρόβλεψη από την ημερομηνία λειτουργίας των νέων κυκλωμάτων να παύουν
οποιαδήποτε χρεώσεις στα παλιά κυκλώματα του Παρόχου από τον ΟΤΕ ώστε να
αποφευχθούν διπλές χρεώσει για την ίδια χρήση.
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Θέση ΕΕΤΤ:
Η ΕΕΤΤ αντιλαμβάνεται το σχόλιο του παρόχου, αλλά σημειώνει ότι αφορά την προσφορά
αναφοράς του ΟΤΕ και όχι την απόφαση καθορισμού τιμών. Σε κάθε περίπτωση,
υπενθυμίζεται ότι τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στην προσφορά αναφοράς αποτελούν
το άνω όριο υλοποίησης και κατά συνέπεια κάποια αιτήματα θα υλοποιούνται σε μικρότερο
διάστημα.
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3

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με βάση την εξέταση από την ΕΕΤΤ των σχολίων στο Κείμενο της Διαβούλευσης και τα στοιχεία
που συνέλλεξε από τους παρόχους μετά το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ δεν
θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιήσει το κείμενο 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. Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η μόνη
αλλαγή του κειμένου αφορά στη διόρθωση της τιμής για τα κυκλώματα χωρητικότητας 1500
Mbps στη ζώνη 3, από 4.192€ σε 4.912€, σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
FORTHNET
VODAFONE
WIND

Σελίδα 11 από 14

4.1

FORTHNET

[CONFIDENTIAL]
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4.2

VODAFONE

[CONFIDENTIAL]
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4.3

WIND

[CONFIDENTIAL]
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