
Α. Απόυεις/προηάζεις ηης εηαιρείας Forthnet AE επί ηης Δημόζιας 

Διαβούλεσζης για ηο μονηέλο Bottom Up Pure LRIC σπολογιζμού ηφν ηελών 

ηερμαηιζμού τονδρικής ζε ζηαθερά δίκησα 

 

Γενική παρατήρηςη: 

Η ειςαγωγι τθσ μεκοδολογίασ BU-LRIC για τον υπολογιςμό των τελϊν τερματιςμοφ 

χονδρικισ ςτα ςτακερά δίκτυα δθμιουργεί νζεσ απαιτιςεισ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ 

ςτοιχείων κόςτουσ. Συνεπϊσ κεωροφμε ότι είναι ςκόπιμο να υπάρχει ζνα επαρκζσ χρονικό 

διάςτθμα προετοιμαςίασ των Παρόχων ςτισ νζεσ απαιτιςεισ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ 

ϊςτε να εξάγονται τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για το μοντζλο BU-LRIC. Συνεπϊσ τα 

ηθτοφμενα ςτοιχεία κα πρζπει να κοινοποιθκοφν ςτουσ Παρόχουσ το ςυντομότερο δυνατό 

προκειμζνου να ξεκινιςει προςαρμογι των ςυςτθμάτων ςτθν εξαγωγι των ςτοιχείων 

αυτϊν. 

Απαντήςεισ επί των ερωτημάτων: 

Αρχή 1: Η μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ/υπολογιςμοφ που ακολουκείται από τθν ΕΕΤΤ είναι θ 
μοντελοποίθςθ ολοκλιρου του δικτφου ενόσ αποδοτικοφ παρόχου μζςα από το οποίο 
διατίκενται μια ςειρά από υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν 
τερματιςμοφ κλιςεων. Τελικόσ ςτόχοσ είναι να υπολογιςτεί το κόςτοσ των υπθρεςιϊν του 
χονδρικοφ τερματιςμοφ κλιςεων, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία Pure-LRIC 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη μοντελοποίηςησ; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ μοντελοποίθςθσ 

 

Αρχή 2: Η ΕΕΤΤ προτείνει να μοντελοποιθκεί ζνασ υποκετικόσ αποδοτικόσ υφιςτάμενοσ 
πάροχοσ για τθν Ελλθνικι αγορά. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ μοντελοποίθςθσ 

 

Αρχή 3: Με βάςθ τα ανωτζρω, θ ΕΕΤΤ κεωρεί ότι θ καταλλθλότερθ μζκοδοσ 
μοντελοποίθςθσ του δικτφου είναι θ ΤΔΔΚ (Modified Scorched Node). 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ  

 

Αρχή 4: Η ΕΕΤΤ κεωρεί ότι κα πρζπει να μοντελοποιθκεί ζνα δίκτυο Εκνικισ κάλυψθσ. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ  

 
 



Αρχή 5: Με βάςθ τα ανωτζρω, θ ΕΕΤΤ κεωρεί ότι το δίκτυο του αποδοτικοφ παρόχου κα 
πρζπει να χρθςιμοποιεί NGN τεχνολογία ςε επίπεδο κορμοφ και FTTC ςε επίπεδο 
πρόςβαςθσ. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προχπόκεςθ ότι κα επιλεγεί θ 2θ προςζγγιςθ 

μοντελοποίθςθσ του δικτφου, ςφμφωνα με τθν Αρχι 6, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται κατωτζρω.  

 

Αρχή 6: Η ΕΕΤΤ εξετάηει δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ όςον αφορά τθν υλοποίθςθ του 
δικτφου: 
- Τθ μοντελοποίθςθ του δικτφου αποκλειςτικά ωσ NGN-FTTC, κακϊσ και τθ μοντελοποίθςι 
του ωσ TDM (λαμβάνοντασ υπόψθ για το δίκτυο πρόςβαςθσςτοιχεία δικτφου ΟΤΕ ςφμφωνα 
με τθ scorched node approach) για λόγουσςφγκριςθσ και ελζγχου. 
- Τθ μοντελοποίθςθ του δικτφου αρχικά ωσ TDM και τθ ςταδιακι μετάβαςι του ςε NGN με 
ολοκλιρωςθ τθσ μετάβαςθσ μζχρι το 2015-2016. Το ποςοςτό τθσ κίνθςθσ που κα 
εξυπθρετείται από NGN υποδομζσ κα αυξάνεται ανάλογα με τθν μετάβαςθ ςτο κακαρό 
NGN δίκτυο. 
Ερώτηςη: Με ποια από τισ δφο προςεγγίςεισ ςυμφωνείτε και γιατί; 

Απάντηςη: Θεωροφμε ότι θ βζλτιςτθ προςζγγιςθ είναι θ 2θ, δθλαδι θ μοντελοποίθςθ του 

δικτφου αρχικά ωσ TDM και θ ςταδιακι μετάβαςθ ςε NGN περιβάλλον μζχρι το 2016, κακϊσ 

αυτι απεικονίηει ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό τόςο τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των δικτφων 

των παρόχων όςο και τθν ςταδιακι ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν. 

 
 

Αρχή 7: Η ΕΕΤΤ προτείνει ο μοντελοποιθμζνοσ αποδοτικόσ πάροχοσ να εμφανίηει μερίδιο 
αγοράσ τθσ τάξεωσ του 20% επί των ςυνδζςεων, κατά το πρϊτο ζτοσ μοντελοποίθςθσ, το 
οποίο κα εξελίςςεται ςταδιακά μζχρι το ανϊτατο ποςοςτό του 25% μεςοπρόκεςμα, 
απεικονίηοντασ μια ανταγωνιςτικι αγορά τεςςάρων κυρίωσ παρόχων με αξιόλογθ παρουςία 
ςτο ςφνολο τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

 
Απάντηςη: Όχι δεν ςυμφωνοφμε. Θεωροφμε ότι το μερίδιο αγοράσ που προτείνεται για τον 

μοντελοποιθμζνο αποδοτικό πάροχο είναι κατά πολφ μεγαλφτερο από το πραγματικό 

μερίδιο αγοράσ των μεγαλφτερων εναλλακτικϊν παρόχων. Ουςιαςτικά, προςεγγίςει το 

άκροιςμα των μεριδίων αγοράσ των δφο μεγαλφτερων εναλλακτικϊν παρόχων. Μάλιςτα, 

παρακολουκϊντασ τθν πορεία και τον ρυκμό αφξθςθσ των μεριδίων αγοράσ των 

εναλλακτικϊν παρόχων τθν τελευταία τετραετία, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει ότι ακόμθ 

και οι μεγαλφτεροι εναλλακτικοί πάροχοι κα χρειαςτοφν πάρα πολλά χρόνια (περίπου 190) 

για να προςεγγίςουν το μερίδιο του 20%.  Θεωροφμε πιο ρεαλιςτικό ο αποδοτικόσ πάροχοσ 

να εκκινιςει με μερίδιο αγοράσ 15% και ςταδιακά να προςεγγίςει το 20%. Επίςθσ, 

κεωροφμε ότι μακροπρόκεςμα δεν είναι βζβαιο ότι κα οδθγθκοφμε προσ μία αγορά 

τεςςάρων παρόχων με ιςοδφναμα μερίδια αγοράσ. Η πορεία των μεριδίων αγοράσ του ΟΤΕ 

τα τελευταία χρόνια καταδεικνφει ότι είναι ςχεδόν αδφνατον μεςοπρόκεςμα να 

προςεγγίςει το ποςοςτό του 25%. 

 

 



 

 

Αρχή 8: Η ΕΕΤΤ προτείνει τθ χριςθ δφο μεγάλων επαυξιςεων (πρόςβαςθσ και κορμοφ) για 
τα δικτυακά κόςτθ, μία επαφξθςθ για τθ λιανικι υπθρεςία και μία επαφξθςθ για το ςφνολο 
των λοιπϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ κα περιζχουν τισ μοντελοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ του 
υποκετικοφ αποδοτικοφ παρόχου. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθ χριςθ 2 μεγάλων επαυξιςεων.  

 

Αρχή 9: Η ΕΕΤΤ προτείνει τισ υπθρεςίεσ προσ μοντελοποίθςθ. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με τον κατάλογο των υπηρεςιών, οι οποίεσ κρίνεται απαραίτητο να 
μοντελοποιηθοφν; 

 
Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε. Θεωροφμε ότι μεςοπρόκεςμα ο τερματιςμόσ απλισ και 

διπλισ διαβίβαςθσ κα εξιςωκεί με τον τοπικό τερματιςμό, κακϊσ θ διάκριςθ αυτι ιςχφει 

μόνο για τον ΟΤΕ. Οι εναλλακτικοί πάροχοι ιδθ διαςυνδζονται ςε ζνα ι το πολφ 2 ςθμεία, 

ςυνεπϊσ κεωροφμε ότι και θ διαςφνδεςθ με τον ΟΤΕ κα ακολουκιςει τθν ίδια πρακτικι. 

 

 

Αρχή 10: Η ΕΕΤΤ προτείνει να χρθςιμοποιιςει τθ μελλοντικι πρόβλεψθ ηιτθςθσ των 
μοντελοποιοφμενων υπθρεςιϊν, θ οποία κα βαςίηεται ςτα ιςτορικά ςτοιχεία ηιτθςθσ 
αυτϊν, βάςει τθσ αρχισ του προςανατολιςμοφ προσ το μζλλον (forward looking), ωσ βαςικό 
παράγοντα ειςόδου για τθ διαςταςιοποίθςθ των δικτυακϊν δομϊν του μοντελοποιθμζνου 
υποκετικοφ αποδοτικοφ παρόχου. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε ότι θ πρόβλεψθ κα πρζπει να βαςίηεται ςε ιςτορικά ςτοιχεία 

βάςει τθσ αρχισ του προςανατολιςμοφ προσ το μζλλον αλλά κεωροφμε ότι υπάρχουν 

εξωγενείσ παράγοντεσ (όπωσ πχ θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν VoIP) που κα ζχουν ωσ ςυνζπεια ο 

γραμμικόσ ρυκμόσ αφξθςθσ (CAGR) να μθν είναι ο πλζον ενδεδειγμζνοσ για τθν πρόβλεψθ 

τθσ μελλοντικισ κίνθςθσ. 

 

Αρχή 11: Η ΕΕΤΤ κεωρεί ότι οι καταλλθλότερεσ μζκοδοι απόςβεςθσ και αποτίμθςθσ των 
πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι θ Γραμμικι/Στακερι Μζκοδοσ και θ Τρζχουςα Τιμι 
Αγοράσ αντίςτοιχα. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ 

 

 

  



Αρχή 12: Με βάςθ τα ανωτζρω, θ ΕΕΤΤ κεωρεί ότι θ διάρκεια μοντελοποίθςθσ κα είναι 25 
ζτθ, 5 πριν το ζτοσ βάςθσ (Τ0) και 20 μετά το ζτοσ βάςθσ. 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη; 

Απάντηςη: Ναι, ςυμφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ προςζγγιςθ 

 
 

Αρχή 13: Η ΕΕΤΤ προτίκεται να χρθςιμοποιιςει το WACC του εγκατεςτθμζνου παρόχου 
βάςει τθσ παροφςασ ανάλυςθσ. 

Απάντηςη: Όχι, δεν ςυμφωνοφμε ςτθ χριςθ του WACC του εγκατεςτθμζνου παρόχου. Ο 

Εγκατεςτθμζνοσ Πάροχοσ (δθλαδι ο ΟΤΕ) απολαμβάνει ςθμαντικά μικρότερο κόςτοσ 

κεφαλαίου ωσ ςυνζπεια του μεγζκουσ του, τθσ κζςθσ του ςτθν αγορά (incumbent) αλλά και 

τθσ διαςφάλιςθσ που του προςφζρουν οι κφριοι μζτοχοί του (Deutsche Telecom, Ελλθνικό 

Δθμόςιο). Συνεπϊσ, ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ κεφαλαίου με αυτό το WACC δεν 

ανταποκρίνεται ςτο μζγεκοσ και ςτο ρίςκο του μοντελοποιθμζνου παρόχου. Θεωροφμε ότι 

ο μζςοσ όροσ WACC των 2 μεγαλφτερων εναλλακτικϊν παρόχων, μπορεί να προςεγγίςει 

καλφτερα το κόςτοσ κεφαλαίου του μοντελοποιθμζνου παρόχου.  

 

Αρχή 14: Για τισ μοναδιαίεσ τιμζσ κόςτουσ (κακϊσ και τθν εξζλιξθ αυτϊν μζςα ςτο χρόνο) 
κακϊσ και τουσ ςυντελεςτζσ προςαφξθςθσ (mark-up factors), θ ΕΕΤΤ κα χρθςιμοποιιςει, 
κατά το δυνατό, τα ςτοιχεία των παρόχων όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ απαντιςεισ τουσ 
ςτα ςχετικά ερωτθματολόγια. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία, τότε αυτά 
κα προςδιοριςτοφν βάςει διεκνϊν πρακτικϊν και ςυγκρίςιμων ςτοιχείων (benchmarking). 
Ερώτηςη: Συμφωνείτε με την παραπάνω προςζγγιςη για τισ μοναδιαίεσ τιμζσ κόςτουσ και 
τουσ ςυντελεςτζσ επιβάρυνςησ; 

Απάντηςη: Ναι ςυμφωνοφμε, αρκεί τα ςχετικά ερωτθματολόγια να είναι εγκαίρωσ 

διακζςιμα ςτου Παρόχουσ ϊςτε να ζχουν το απαιτοφμενο χρόνο για να εξάγουν τα ςχετικά 

ςτοιχεία.  

 


