
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τις τιμές των 

χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet 

χωρητικότητας έως και 1 Gbps, για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών,  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. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της από το ν.47270/2020, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις 

αποφάσεις ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27-04-2020, 977/03/25-01-2021, 1016/06/22-11-2021 

και 1023/04/28-03-2022. 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι η συλλογή των απόψεων των 

ενδιαφερομένων παρόχων σχετικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές των 

αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων Ethernet χονδρικής με χωρητικότητα έως 

και 1 Gbps για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών.  

Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η Τετάρτη, 1 Ιουνίου 

2022 και λήξης η Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 3:00 μμ. Οι απαντήσεις 

πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή 

μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες 

απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και 

επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν 

εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, 

προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

«Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τις τιμές των χονδρικών 

αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας έως 

και 1 Gbps, για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών,  που θα εφαρμοστούν κατά το 

διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων 

καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 (ΦΕΚ 1836/Β/13.05.2020), σε 

συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 977/03/25.01.2021 (ΦΕΚ 625/Β/17.02.2021)» 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου: rllo@eett.gr  

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την 

ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες 

πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: rllo@eett.gr. Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την 

ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 

 

2. Εισαγωγή 

Η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 1016/06/22-11-2021 απόφασή της, όρισε τη μεθοδολογία 

υπολογισμού των τιμών για κυκλώματα μισθωμένων γραμμών με χωρητικότητα 

μεγαλύτερη από 1 Gbps, καθώς και τις τιμές των εν λόγω κυκλωμάτων για 
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δέσμευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που θα εφαρμοστούν στην αγορά έως την 

υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των 

τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. 

Ακολούθως, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 1023/04/28-03-2022, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

την πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά με τον τιμοκατάλογο των κυκλωμάτων 

μισθωμένων γραμμών με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1 Gbps, 12-μηνης και 36-

μηνης δέσμευσης.  

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά με τις 

τιμές των κυκλωμάτων μισθωμένων γραμμών με χωρητικότητα έως και 1 Gbps, για 

δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών, κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας 

εγκεκριμένης μεθοδολογίας της ΑΠ ΕΕΤΤ 977/03/25-01-2021. 

 

3. Προτεινόμενες τιμές και μεθοδολογία προσδιορισμού των τιμών των χονδρικών 

αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας 

έως και 1 Gbps για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών  

Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές αναφορικά με τα αστικά και υπεραστικά 

κυκλώματα χονδρικής χωρητικότητας έως και 1 Gbps, είναι οι ακόλουθες:  

 

Πίνακας 1: Πίνακας μηνιαίων τελών με δέσμευση 36 μηνών (προ ΦΠΑ)  

Χωρητικό
τητα EVC 

(Mbps) 
Metro Wide 1 Wide 2 Wide 3 Wide 4 

1 3,55 € 5,26 € 6,61 € 9,08 € 11,16 € 

2 5,54 € 8,40 € 10,37 € 13,38 € 17,56 € 

4 10,73 € 15,68 € 18,79 € 25,34 € 34,71 € 

6 10,76 € 23,52 € 27,86 € 37,31 € 50,59 € 

8 14,27 € 31,08 € 36,29 € 48,58 € 65,47 € 

10 17,78 € 38,75 € 45,36 € 60,54 € 81,84 € 

15 26,65 € 58,13 € 68,04 € 90,11 € 121,27 € 

20 35,43 € 77,45 € 90,72 € 108,42 € 161,45 € 

25 44,05 € 95,76 € 111,46 € 133,76 € 200,14 € 

30 52,79 € 114,58 € 133,17 € 160,16 € 217,99 € 

35 61,45 € 133,62 € 155,26 € 186,56 € 236,59 € 

40 68,66 € 152,04 € 177,36 € 212,33 € 261,89 € 

45 75,05 € 163,52 € 189,86 € 238,66 € 292,77 € 

50 77,75 € 173,60 € 202,82 € 265,13 € 324,02 € 

60 78,38 € 174,16 € 204,12 € 317,50 € 388,37 € 

70 89,97 € 195,44 € 226,80 € 369,60 € 452,73 € 

80 101,26 € 220,08 € 257,90 € 382,98 € 496,25 € 

90 103,14 € 238,56 € 288,36 € 419,58 € 557,26 € 

100 114,59 € 241,14 € 315,58 € 453,38 € 614,54 € 

150 157,69 € 360,36 € 459,43 € 675,14 € 921,07 € 

200 210,14 € 465,36 € 606,53 € 894,08 € 1.227,60 € 

250 262,65 € 579,60 € 712,80 € 1.091,20 € 1.525,20 € 
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300 315,00 € 666,55 € 841,75 € 1.288,32 € 1.807,92 € 

350 359,23 € 759,34 € 975,24 € 1.478,40 € 2.083,20 € 

400 407,84 € 857,37 € 1.101,60 € 1.661,44 € 2.351,04 € 

450 452,75 € 952,78 € 1.224,72 € 1.805,76 € 2.611,44 € 

500 492,92 € 1.036,00 € 1.334,88 € 1.971,20 € 2.864,40 € 

600 583,40 € 1.176,27 € 1.594,08 € 2.323,20 € 3.392,64 € 

800 767,07 € 1.542,22 € 2.099,52 € 2.891,76 € 4.464,00 € 

1000 945,33 € 1.895,10 € 2.559,60 € 3.573,62 € 5.505,60 € 

 

Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος έχει διαμορφωθεί με βάση τα υφιστάμενα και 

εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤΤ τέλη αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων Ethernet 

χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης του 1 Gbps, τα οποία παρέχονται με ελάχιστη 

διάρκεια παραμονής 6 μηνών καθώς και τον υπό έγκριση τιμοκατάλογο 

κυκλωμάτων Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1 Gbps με δέσμευση 36 

μηνών. Συνοπτικά, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω κανόνες:  

• Η χρέωση ανά Mbps μειώνεται όσο αυξάνεται η χωρητικότητα,  

• Τα τέλη αυξάνονται όσο αυξάνεται η χωρητικότητα, ενώ η χρέωση είναι μικρότερη 

από το άθροισμα χρέωσης των μικρότερων χωρητικοτήτων που αθροίζουν στην 

ίδια συνολική χωρητικότητα,  

• Λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα ελάχιστη διάρκεια παραμονής (6 ή 36 

μήνες).  

Ο ΟΤΕ προτείνει την εφαρμογή των προτεινόμενων τελών  από την ημερομηνία 

υποβολής τους στην ΕΕΤΤ, ήτοι από τις 19/05/2022, μέχρι την έκδοση της σχετικής 

εγκριτικής απόφασης από την ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που η έγκριση τιμών από 

την ΕΕΤΤ των ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της μεταβατικής 

περιόδου, είναι χαμηλότερη από τις προτεινόμενες ο ΟΤΕ θα προχωρήσει σε 

πίστωση της τυχόν διαφοράς. 

 

4. Ερωτήσεις διαβούλευσης 

i. Συμφωνείτε με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές των κυκλωμάτων Ethernet 

χωρητικότητας έως και 1 Gbps για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών;    

ii. Συμφωνείτε με την άμεση εφαρμογή των τιμών; 

 


