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1.  Δηζαγσγή 

1.1  ηόρνη βάζεη ηνπ Νένπ Καζεζηώηνο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

Ζ Οδεγία Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ 

Οδεγία 2009/140/ΔΚ1, ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο, (άξζξν 3 ηνπ λ. 4070/2012, ΦΔΚ 

82/Α/2012) ζέηεη σο ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο ΔΔΣΣ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ: 

(i) ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ, 

(ii) ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη  

(iii) ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Ζ παξνχζα πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο, θαζψο ε 

ΔΔΣΣ επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ δηαζθαιίδνληαο ην 

κέγηζην φθεινο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγψλ θαη πνηφηεηαο.  

1.2  Ζ Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε EETT  

Ζ ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο βάζεη ηνπ 

Νφκνπ 4070/2012 ‘Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο’ [ΦΔΚ 82/Α΄] (ν «Νφκνο») πνπ απνηειεί ην λέν Διιεληθφ 

Νφκν γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 10ε Απξηιίνπ, 2012. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λενζεζπηζζέληνο λφκνπ ξπζκίδεηαη εθ λένπ ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα, α) κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

                                                 

1 Οδεγία 2009/140/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 

Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηώλ 2002/21/ΕΚ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην 

γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, 2002/19/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε δίθηπα 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζώο θαη κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΕΚ 

γηα ηελ αδεηνδόηεζε δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, L 337/37, 18.12.2009  
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πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 

2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά 

δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά 

κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», (EE 

L 337/11, 18.12.2009), θαη 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, 

θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ», L 337/37, 18.12.2009, θαη β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006 «πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ν νπνίνο θαηαξγήζεθε δηα ηνπ λένπ σο άλσ λφκνπ2. 

Σν άξζξν 41 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4070/2012 παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή 

αξκνδηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ 

ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο 

αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ 

Παξφρσλ κε ΗΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα νξηζκέλε 

ζρεηηθή αγνξά), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 1 θαη 

23 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην: 1. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε ησλ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ βαζηδφκελεο ζηηο αγνξέο πνπ ηαπηνπνηνχληαη ζηε ζχζηαζε θαη 

                                                 

2 Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4070/2012, θαηαξγήζεθε ν λ. 3431/2006 (Α’/13), φπσο είρε 

ηξνπνπνηεζεί θαη ίζρπε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4070/2012, κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 70, ην άξζξν 73 θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

3 Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθαλ δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ 

(18), ζηνηρείνπ α) ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/ 37, 

18.12.2009 
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ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηνπο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα θξάηε κέιε 

κεξηκλνχλ ψζηε ε αλάιπζε απηή λα δηεμάγεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αληαγσληζκνχ. 2. Όηαλ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή, 

δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 3 ή 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 

2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 

2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα επηβιεζνχλ, ζα 

δηαηεξεζνχλ, ζα ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αξζνχλ ππνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη 

κε βάζε ηελ αλάιπζε αγνξάο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά 

πφζνλ κία ζρεηηθή αγνξά είλαη φλησο αληαγσληζηηθή». 

Ζ Οδεγία Πιαίζην (άξζξα 15 θαη 16), φπσο ηζρχεη, θαη ν Ν.4070/2012 (άξζξα 

41 θαη 43) νξίδνπλ πεξαηηέξσ φηη θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ε ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη 

λα δηεμάγεη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο σο άλσ αγνξέο 

ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε [(Δ(2007) 5406, (OJ 

L344/65, 28-12-2007)] (εθεμήο «Νέα χζηαζε»). 

Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ 

θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 16, παξ. 4 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ εθφζνλ δηαπηζηψζεη, 

κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά δελ 

είλαη επαξθψο αληαγσληζηηθή, νξίδεη ηελ επηρείξεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο κε ΗΑ ζηελ ελ 

ιφγσ αγνξά θαη επηβάιιεη ηηο ελδεδεηγκέλεο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηιέγνληαη απφ κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα άξζξα 9, 10, 11 θαη 13 ηεο 

νδεγίαο 2002/19/ΔΚ (Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε) ή δηαηεξεί ή ηξνπνπνηεί ηηο ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απηέο πθίζηαληαη ήδε. χκθσλα κε ην Άξζξν 8, παξ. 2 ηεο 

Οδεγίαο γηα ηελ Πξφζβαζε, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα, θαη ην Ν. 4070/2012, ε 

ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα επηβάιεη θάπνηα ππνρξέσζε ή ππνρξεψζεηο ζε επηρεηξήζεηο κε 

εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά (ΗΑ)4 ζηηο πξνζδηνξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο. Δηδηθά ην 

άξζξν 47 παξ. 4 ηνπ Ν. 4070/2012 νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη: «4. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ., κεηά απφ 

                                                 

4 Βιέπε ζρεηηθά θαη παξάγξαθν 114 ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρώλ. 
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αλάιπζε ηεο αγνξάο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ 

παξφληνο, κπνξεί λα επηβάιεη, θαηά πεξίπησζε, ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε 

ζεκαληηθή ηζρχ ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 50, 51 θαη 52 

ηνπ παξφληνο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο θαη 

επηβάιινληαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16, 17 θαη 45 ηνπ 

παξφληνο». 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ζηνηρείν ηβ θαη ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012, ε 

ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζε δηαβνχιεπζε ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηε ιήςε κέηξσλ πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ζρεηηθή αγνξά, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, δίδνληαο 

ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην 

πξνηεηλφκελν κέηξν, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

1.3  Ηζηνξηθό 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο αγνξψλ, θαη’ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3431/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην (2002/21/ΔΚ), 

ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε (2002/19/ΔΚ), φπσο ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο 

ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο, ηε «Νέα χζηαζε» Δ(2007) 5406, (OJ L344/65, 28-12-2007), 

ηελ ππ’ αξηζ. 2009/396/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή 

ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηηο 

«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 165/03), ε ΔΔΣΣ 

φξηζε ηηο αθφινπζεο ζρεηηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ: 

i. Υνλδξηθή Αγνξά Δθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε. 

ii. Γηαθξηηέο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο 

ρξήζηεο ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε: 

• Μία αγνξά ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο 

ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη 

• Γηαθξηηέο ρνλδξηθέο αγνξέο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο αλά 

δίθηπν θάζε εηαηξείαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο 

αλάιπζεο αγνξψλ (573/017/2010/ ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010). 



 

8 

 

iii. Υνλδξηθή Αγνξά Γηαβηβαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ζην δεκφζην ζηαζεξφ 

ηειεθσληθφ δίθηπν. 

Σν γεσγξαθηθφ εχξνο ησλ αλσηέξσ αγνξψλ θξίζεθε φηη είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Ζ αλάιπζε ησλ σο άλσ αγνξψλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη νξίζηεθαλ σο 

Δπηρεηξήζεηο κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο σο άλσ ρεηηθέο Αγνξέο («ΗΑ»): 

i. Ζ εηαηξεία Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδαο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.), 

ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα α) ηελ εθθίλεζε θιήζεσλ ζην δεκφζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, β) ηηο δηαβηβαζηηθέο ππεξεζίεο 

ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θαη γ) ηνλ 

ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπ πνπ 

παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, 

ii. νη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Απφθαζεο ηεο 

αλάιπζεο ησλ αγνξψλ δηαζχλδεζεο (δεχηεξνο θχθινο) ζηελ αγνξά ηεξκαηηζκνχ 

ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πξνο ηειηθνχο ρξήζηεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηνπο 

πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

573/017/2010 αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκφ Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην 

ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, ηνλ Καζνξηζκφ Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή 

Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010.  

ην πιαίζην ηεο Κνηλνπνίεζεο θαη Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ αλσηέξσ 

αλάιπζε αγνξάο, ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη: 

«Η ΕΕΣΣ ζεκεηώλεη ηέινο όηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή έρεη εθδώζεη επίζεο κηα 

ύζηαζε5 ζρεηηθά κε ην ρνλδξηθό ηεξκαηηζκό θιήζεσλ, ε νπνία, εθηόο ηνπ όηη έρεη 

απεπζείαο επίδξαζε ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ρνλδξηθώλ ηειώλ  ηεξκαηηζκνύ ζηαζεξήο, 

έκκεζα ζα επεξεάζεη θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θαη 

                                                 

5Σύζηαζε ηεο Επηηξνπήο κε αξηζκό 2009/396 ηεο 7.5.2009 ζρεηηθά κε ηελ Καλνληζηηθή 

Ρύζκηζε ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ζηελ ΕΕ. 
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δηαβίβαζεο. ύκθσλα κε ηε ύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ε ΕΕΣΣ ζθνπεύεη λα εμεηάζεη ηελ 

εθαξκνγή ελόο λένπ κνληέινπ bottom-up γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ ζηαζεξήο, ην νπνίν ζα 

αληαλαθιά ην θόζηνο πνπ επηβαξύλεη έλαλ απνδνηηθό πάξνρν.»  

Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

Πιαίζην (2002/21/ΔΚ), ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε (2002/19/ΔΚ), φπσο 

ηξνπνπνηεζείζεο ηζρχνπλ, ηε «Νέα χζηαζε» Δ(2007) 5406, (OJ L344/65, 28-12-

2007), ηελ ππ’ αξηζ. 2009/396/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

θαζψο θαη ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 

165/03), ε ΔΔΣΣ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε λέα δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ 

ζρεηηθψλ αγνξψλ δηαζχλδεζεο (ηξίηνο θχθινο) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο 

ζπλζήθεο. ηε λέα αλάιπζε ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 

2009/396/ΔΚ χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ 

ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηηο 

«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 165/03), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο ελφο 

απνδνηηθνχ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα είλαη ζπκκεηξηθά, ελψ ε αμηνιφγεζε ησλ 

δαπαλψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξέρνλ θφζηνο θαη ζηε ρξήζε πξνζέγγηζεο απφ ηα 

θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom up) κε κνληέια καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ/επαπμεηηθνχ 

θφζηνπο (LRIC) σο ζρεηηθή κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο.  

1.4  Πεξηερόκελα ηνπ θεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο 

ην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ γχξνπ αλάιπζεο ησλ αγνξψλ δηαζχλδεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζ. 2009/396/ΔΚ χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε ΔΔΣΣ πινπνηεί 

έξγν δεκηνπξγίαο θνζηνινγηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα θαηά ην νπνίν νξίδνληαη ζπκκεηξηθά ηέιε 

ηεξκαηηζκνχ πνπ ζα βαζίδνληαη ζην θφζηνο ελφο εληαίνπ, απνδνηηθνχ παξφρνπ κε 

ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «θαζαξνχ επαπμεηηθνχ» θφζηνπο ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ 

θιήζεσλ εμαηξψληαο ηα θνηλά θφζηε. 

ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε, πεξηιακβάλνληαη: 

α) νη απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκφζηα 

δηαβνχιεζε αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ νηθνλνκνηερληθνχ 
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κνληέινπ Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) 

ππνινγηζκνχ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζχκθσλα κε ηε 

χζηαζε 2009/396/ΔΚ (ΔΔ L 124/67, 20/5/2009)  

β) νη αξρέο, ε κεζνδνινγία θαη νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ 

ηελ ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ «θαζαξνχ επαπμεηηθνχ» θφζηνπο 

ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή 

ζέζε,  

γ) ην θνζηνινγηθφ κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ 

ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα, θαη 

δ) ην ηερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ κνληέινπ. 

ην παξφλ θείκελν παξαηίζεληαη ηα α) θαη β) ελψ ηα γ) θαη δ) ζα απνζηαινχλ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ζηνπο παξφρνπο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

 

1.5  Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή απαληήζεσλ επί ηεο δηαβνύιεπζεο 

Ζ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε δηαξθεί 30 (ηξηάληα) εκέξεο θαη εθθηλεί ζηηο 4-9-

2013 θαη ιήγεη ζηηο 4-10-2013. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο γξαπηψο θαη επψλπκα ζηε δηεχζπλζε ηεο ΔΔΣΣ (ιεσθ. Κεθηζίαο 

60, 15125 – Μαξνχζη Αζήλα) θαζψο θαη ειεθηξνληθά (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) ζηε 

δηεχζπλζε ftr@eett.gr, κέρξη θαη ηηο 4-10-2013. 

Ζ ΔΔΣΣ εθηηκά φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ έγγξαθν 

πηζαλφλ λα απαηηνχλ ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ππνζηήξημε ησλ 

παξαηεξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ην ηκήκα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη, εάλ είλαη εθηθηφ, λα ην παξέρνπλ ζε ρσξηζηφ 

παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο 

απζηεξά εκπηζηεπηηθέο. 
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2. Πεξηγξαθή ηνπ Μνληέινπ Bottom Up (Pure LRIC) 

2.1  Κνζηνινγηθό Μνληέιν ΔΔΣΣ 

Ζ χζηαζε (2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

παξέρεη ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ. χκθσλα κε ηε χζηαζε, 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αζπκκεηξίεο ζηα επίπεδα ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ 

πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, 

νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ππφ 

ξχζκηζε θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζχγθιηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ηφζν 

ζε εζληθφ, φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο χζηαζεο.  

Σν ελ ιφγσ θνζηνινγηθφ κνληέιν εμεηάδεη ηα θφζηε θαη ηα επίπεδα ηζηνξηθήο 

δήηεζεο φισλ ησλ Παξφρσλ Γηθηχσλ ηαζεξήο (ΠΓ). Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ ην νπνίν κνληεινπνηείηαη εθηηκάηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

δηθηχσλ ησλ παξφρσλ, αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε «modified scorched-node»6, 

ελψ ηα θεθαιαηνπρηθά θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε (capex θαη opex) ειέγρνληαη σο πξνο ηε 

ζπκθσλία κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θφζηνπο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο 

παξφρνπο, εθφζνλ απηά πξνζθνκίζζεθαλ.  

 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ απνηειεί ε πηνζέηεζε 

ηεο κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο βάζεη ηνπ θνζηνινγηθνχ πξνηχπνπ ηνπ «Καζαξνχ» 

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Bottom-Up-Pure LRIC), θαηά ηελ νπνία ε 

ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή είλαη ε ρνλδξηθή ππεξεζία παξνρήο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ 

ζε ζηαζεξή ζέζε πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ην θφζηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. 

Ζ πξνζέγγηζε LRIC εμαζθαιίδεη ηελ αλάθηεζε φινπ ηνπ ζηαζεξνχ θαη κεηαβιεηνχ 

θφζηνπο (θαζψο ζεσξείηαη φηη ην ζηαζεξφ θφζηνο καθξνπξφζεζκα ζα θαηαζηεί 

κεηαβιεηφ) πνπ δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ παξνρή ησλ ρνλδξηθψλ 

                                                 

6 Ζ κέζνδνο modified scorched-node ιακβάλεη ππφςε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ δηθηχνπ αιιά 

ζηε ζπλέρεηα ηελ ηξνπνπνηεί θαηάιιεια ψζηε λα πξνθχςεη έλα πην απνδνηηθφ δίθηπν απφ απηφ πνπ 

πθίζηαηαη ήδε. 
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ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ (επαπμεηηθφ θφζηνο). Γειαδή, ε ξχζκηζε εμαηξεί 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο, θνηλφ ή κεκνλσκέλν, ην νπνίν δελ αθνξά ζηελ ππεξεζία 

παξνρήο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ δηαηήξεζεο πςειψλ 

ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ε χζηαζε θαιεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αλάγθε πξνψζεζεο 

απνηειεζκαηηθήο εηζφδνπ ηνπ ζηελ αγνξά, αλαγλσξίδνληαο φηη, ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, κηθξφηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ κε ρακειφ κνλαδηαίν θφζηνο. Δπηπιένλ, νη κηθξφηεξνη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θιίκαθαο ησλ κεγαιχηεξσλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

αγνξάδνπλ ρσξεηηθφηεηα ρνλδξηθήο αληί λα παξέρνπλ νη ίδηνη ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνχ. 

ην πιαίζην απηφ, ε EETT αλέζεζε ζε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

bottom-up pure LRIC θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ 

ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηε χζηαζε 

(2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

ζηελ ΔΔ. Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο εζληθέο ζπλζήθεο 

θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ ΠΓ επί ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο εζηάιζεζαλ απφ 

ηελ ΔΔΣΣ.  

 

3. Κνζηνινγηθό Πξόηππν Pure LRIC  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

«Καζαξνχ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο» (Pure LRIC) ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο ελ ιφγσ χζηαζεο ηεο ΔΔ. 

χκθσλα κε ηε χζηαζε ζπληζηάηαη ην αθφινπζν: 

Εληόο ηνπ κνληέινπ LRIC, ε ζρεηηθή πξόζζεηε παξνρή πξέπεη λα νξηζηεί σο 

ππεξεζία ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο πνπ παξέρεηαη ζε ηξίηνπο. Σνύην 

ζπλεπάγεηαη όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο νη ΕΡΑ πξέπεη λα 
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θαζνξίζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ζπλνιηθνύ καθξνπξόζεζκνπ θόζηνπο ελόο θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο πνπ παξέρεη ην πιήξεο θάζκα ησλ ππεξεζηώλ θαη ην ζπλνιηθό 

καθξνπξόζεζκν θόζηνο ηνπ ελ ιόγσ θνξέα ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ζε ηξίηνπο ηεο 

ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ρνλδξηθήο. Πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ 

δαπαλώλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη δαπαλώλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε, από ηηο 

νπνίεο νη ηειεπηαίεο δελ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ηειώλ 

ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο. Η ζπληζηώκελε πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ 

νξηαθνύ θόζηνπο ζα ήηαλ λα απνδνζνύλ νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπθινθνξία 

θαηαξράο κε ππεξεζίεο εθηόο ησλ ππεξεζηώλ ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ 

ρνλδξηθήο, κε ηειηθό θαηαινγηζκό ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ 

ρνλδξηθήο κόλν ηνπ ελαπνκέλνληνο θόζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε. Σνύην 

ζπλεπάγεηαη όηη ζηηο ξπζκηδόκελεο ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ 

ινγίδεηαη κόλν ην θόζηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί εάλ ε ππεξεζία ηεξκαηηζκνύ 

θσλεηηθώλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο δελ παξερόηαλ πιένλ ζε ηξίηνπο. Οη εθαξκνζηέεο αξρέο 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο ζε 

ζηαζεξά θαη θηλεηά δίθηπα ηεξκαηηζκνύ αληίζηνηρα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ ζην 

παξάξηεκα. 

3.1. Αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε 

ζηαζεξά δίθηπα 

Σν νξηαθφ/επαπμεηηθφ θφζηνο7 (δειαδή ην θφζηνο πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί, 

avoidable cost, AC) ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ 

παξέρεη ην πιήξεο θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ 

                                                 

7 Σύζηαζε 2009/396/ΕΚ EL ζει 71 §5α  «Οριακό κόζηος» είναι εκείνο ποσ μπορεί να 

αποθεστθεί, εθόζον δεν παρέτεηαι πλέον μια ζσγκεκριμένη πρόζθεηη παροτή (γνωζηό ως κόζηος ποσ μπορεί 

να αποθεστθεί). Ο νξηζκόο «Οξηαθό» αληηζηνηρεί ζηελ έθθξαζε Incremental. Η έλλνηα ηνπ επαπμεηηθνύ 

θόζηνπο δελ είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο (marginal cost). Τν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κηθξόηεξε δπλαηή επαύμεζε είλαη ίζν κε ην νξηαθό θόζηνο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ε αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο ην νπνίν πξνθαιείηαη από ηελ εηζαγσγή κηαο επηπιένλ κνλάδαο ζηελ παξαγσγή. 
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θφζηνπο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα ρσξίο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ 

ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο. 

Ο καθξνπξφζεζκνο νξίδνληαο αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν φινη 

νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο (inputs) θαζίζηαληαη κεηαβιεηνί. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (ΜΔΚ) ζεσξεί 

φηη ε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ βέιηηζηε ή επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερλνινγία ζε απνηειεζκαηηθφ επίπεδν. 

 

ε καζεκαηηθή έθθξαζε ην «θαζαξφ» θφζηνο κηαο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο-

πξντφληνο (i) είλαη: 

 

Pure_LRIC(i) = TC – TCWO(i) 
Εξ. 3-1 

Όπνπ: 

TC: Δίλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο  

TCWO(i): Δίλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο-πξντφληνο (i)  

Καη ηα δχν αλσηέξσ θφζηε έρνπλ πινπνηεζεί κε έλα bottom up κνληέιν θαη 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Καζαξνχ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο 

(ΚΜΔΚ- Pure LRIC). 

 

Δπνκέλσο ην κνλαδηαίν θφζηνο UC (ΜΚ-Unit Cost) ζα είλαη  

 

UC(i) = Pure_LRIC(i)/Volume(i) = ( TC – TCWO(i) )/Volume(i) 

 

Εξ. 3-2 

 

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δαπαλψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε θσλήο θαη εθείλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ απηήλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σν 

θφζηνο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο. Απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε, κφλν 

νη δαπάλεο νη νπνίεο ζα απνθεχγνληαλ ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο ινγίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή 

ηεξκαηηζκνχ. Καηαλέκνληαη αξρηθά νη ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε δαπάλεο ζε ππεξεζίεο 
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εθηφο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο (γηα παξάδεηγκα εθθίλεζε θιήζεσλ, 

ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, IPTV), ελψ κφλν ην ππφινηπν θφζηνο ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε ζα θαηαλεκεζεί ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ 

θιήζεσλ ρνλδξηθήο. Απφ ην νξηαθφ/επαπμεηηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ 

θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο πξέπεη λα εμαηξείηαη ην θφζηνο ηεο ηεξκαηηθήο 

ζπζθεπήο θαη ην θφζηνο πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεο απφ νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξφζζεηεο δαπάλεο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε απμεκέλνπ επηπέδνπ θίλεζεο, 

ζην βαζκφ πνπ νθείινληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ 

ρνλδξηθήο. 

Σν πξνεπηιεγκέλν ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε θαη εθείλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ, βξίζθεηαη θαηά 

θαλφλα εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη ην πξψην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο.  

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θφζηε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξφζζεηε παξνρή ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ 

αθνξνχλ ζηελ πξφζζεηε ρσξεηηθφηεηα δηθηχνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά 

επηπιένλ θίλεζεο ηεξκαηηζκνχ (γηα παξάδεηγκα πξφζζεηε ππνδνκή δηθηχνπ ζην 

βαζκφ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ζθνπνχο 

κεηαθνξάο ηεο επηπιένλ θίλεζεο ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο), θαζψο θαη ζε πξφζζεηεο 

εκπνξηθέο δαπάλεο ρνλδξηθήο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο. 

3.2. Αλάιπζε κεζνδνινγίαο LRIC  

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ΜΔΚ ζπλαληψληαη δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επαπμήζεσλ, αλάινγα κε ηε 

κέηξεζε ή νκαδνπνίεζε κεκνλσκέλσλ ή πνιιαπιψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, 

ζπζηαηηθψλ ή ζηνηρείσλ δηθηχνπ.  

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί δχν βαζηθά πξφηππα LRIC: α) πλνιηθφ αλά 

ππεξεζία καθξνπξφζεζκν επαπμεηηθφ (Total Service Long Run Incremental Cost -

TSLRIC) θαη β) ζπλνιηθφ αλα ζηνηρείν καθξνπξφζεζκν επαπμεηηθφ θφζηνο (Total 

Element Long Run Incremental Cost - TELRIC). χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε 
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TSLRIC νη επαπμήζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ελψ κε ηελ 

πξνζέγγηζε TELRIC νη επαπμήζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία δηθηχνπ. Καζψο 

ζθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ είλαη ε θνζηνιφγεζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, ε 

πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηεζεί είλαη απηή ηνπ TSLRIC.  

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ επαπμεηηθνχ θφζηνπο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θνηλφ 

θφζηνο. Δπνκέλσο ην θφζηνο κέζσ κεζνδνινγίαο ΜΔΚ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο θνηλνχ θφζηνπο.  Ζ ρξήζε ηεο 

κεζνδνινγίαο LRIC+ ιακβάλεη ππφςε θαη ην θνηλφ θφζηνο επηηξέπνληαο ηελ 

αλάθηεζή ηνπ. Κνηλφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία επαπμήζεηο. Δπνκέλσο ηα θνηλά θφζηε δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ εθηφο εάλ 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θνηλέο πάςνπλ λα πθίζηαληαη.  

ην ζρήκα 1 απεθνλίδεηαη ε κεζνδνινγία TSLRIC+ ζηελ νπνία έζησ φηη 

νξίδεηαη Ν ην πιήζνο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Δδψ έρεη γίλεη ε  παξαδνρή 

φηη ζε θάζε πξντφλ/ππεξεζία αληηζηνηρεί κία επαχμεζε (increment).  

Καζέλα απφ ηα πιαίζηα παξηζηάλεη έλα ζηνηρείν θφζηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ 

πιαηζίσλ παξηζηάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ππν κνληεινπνίεζε δηθηχνπ. Ο φξνο 

CC: (Common Costs) παξηζηάλεη ηα θνηλά θφζηε ηνπ παξφρνπ ηα νπνία νθείινπλ λα 

επηκεξηζζνχλ κεηαμχ φισλ ησλ πξντφλησλ (φπσο θηίξηα θιπ.). Ο φξνο JC (i,j) (Joint 

Costs) παξηζηά ηα ζπλδεδεκέλα θφζηε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ i θαη j δειαδή ηα θνηλά 

θφζηε κεηαμχ κφλν ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ (γηα λα απνθεχγεηαη ε 

πηζαλφηεηα ζχγρπζεο κε ηα θνηλά θφζηε πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο φια ηα πξντφληα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζπλδεδεκέλα θφζηε).  

πλήζσο θάζε πξντφλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα ζηαζεξφ θφζηνο ην νπνίν είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηνλ φγθν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ην νπνίν επσκίδεηαη ν 

πάξνρνο αθφκα θαη εάλ πσιεί κεδεληθφ φγθν απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Έλα ηέηνην 

θφζηνο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο αζηηθνχ θέληξνπ 

ην νπνίν νθείιεη ππνρξεσηηθά λα αλαπηπρζεί γηα λα θαιχςεη κηα πεξηνρή, αλεμάξηεηα 

εάλ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη 100, 200, 300 πειάηεο/θιήζεηο. Απηφ ην θφζηνο ην 

νπνίν ζπλδέεηαη / αληηζηνηρίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζπκβνιίδεηαη κε ISFC(i) 

(Increment Specific Fixed Cost for product-i, ηαζεξφ Δηδηθφ Δπαπμεηηθφ Κφζηνο γηα 

ην πξντφλ-i, κε ηελ πξνχπφζεζε φηη πξντφλ θαη επαχμεζε ηαπηίδνληαη). 
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Σέινο, έλα ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπ θφζηνπο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

φγθν ηνπ πσινχκελνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα έλα ηέηνην θφζηνο είλαη θαη ην ίδην 

ην ππφ κειέηε πξντφλ δειαδή ην ρνλδξηθφ θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηαζεξφο 

πάξνρνο ν νπνίνο ηεξκαηίδεη έλα ιεπηφ θίλεζεο ζε έλαλ άιιν πάξνρν νθείιεη λα ηνπ 

θαηαβάιιεη πιεξσκή ίζε κε 1 x (ηέινο ηεξκαηηζκνχ). Δάλ ηεξκαηίδεη 100.000 ιεπηά 

θίλεζεο νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιιεη πιεξσκή ίζε κε 100.000 x (ηέινο ηεξκαηηζκνχ). 

Απηφ ην θφζηνο ζπλήζσο είλαη γξακκηθά εμαξηψκελν απφ ηνλ φγθν αιιά ππάξρνπλ 

θαη πεξηπηψζεηο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ 

φγθν κε γξακκηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ζπκβνιίδεηαη σο ISVC(i) (Increment 

Specific Variable Cost for product-i,/Δηδηθφ Δπαπμεηηθφ Μεηαβιεηφ Κφζηνο  (δειαδή 

εμαξηψκελν απφ ηνλ φγθν)   γηα ην πξντφλ-i).    

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο-i 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

TC(i) = ISFC(i) + ISVC(i) + ( x(i) % ) * JC(i,j) + ( y(i) % ) 

* CC 

 

Εξ. 3-3 

 

φπνπ TC(i) είλαη ην πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο-i (Total Cost of product-

i,) θαη x(i)%, y(i)% είλαη ηα πνζνζηά (θιείδεο) επηκεξηζκνχ θφζηνπο.  

Οη θιείδεο απνηεινχλ ηε βάζε (ζπλήζσο πνζνηηθή) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη θαζνξίδνληαη απφ νδεγνχο φπσο έζνδα, πειάηεο-

γξακκέο, ιεπηά θίλεζεο, Mbps. Οη νδεγνί είλαη θνηλά απνδεθηέο παξάκεηξνη νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη (πάληα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξφθιεζεο θφζηνπο) γηα λα 

επηκεξίζνπλ ηα θνηλά θαη ζπλδεδεκέλα θφζηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ ηα έζνδα ησλ ππεξεζηψλ 1, 2 είλαη αληίζηνηρα R(1), 

R(2) ηφηε ηα πνζνζηά είλαη: 

x(1)=R(1)/(R(1)+R(2))  Εξ. 3-4 

 

θαη  

x(2) =R(2)/(R(1)+R(2)) Εξ. 3-5 
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ρήκα 1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεζνδνινγίαο  LRIC+, αλά πξντόλ θαη επηκέξνπο 

ζηνηρεία θόζηνπο: Κνηλά θόζηε, ζπλδεδεκέλα θόζηε, ηαζεξά εηδηθά επαπμεηηθά θόζηε θαη 

κεηαβιεηά εηδηθά επαπμεηηθά θόζηε.  

 

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζηνχλ νη 

επαπμήζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν δηαρσξηζκφο ηνπ θνηλνχ θφζηνπο αθνινπζεί δπν βήκαηα: α) γίλεηαη 

πξψηα ζε επαπμήζεηο θαη β) ζηα επηκέξνπο πξντφληα ηεο ίδηαο επαχμεζεο.  
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ρήκα 2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεζνδνινγίαο LRIC+, αλά πξντόλ θαη επηκέξνπο 

ζηνηρεία θόζηνπο: Κνηλά θόζηε, ζπλδεδεκέλα θόζηε, ηαζεξά εηδηθά επαπμεηηθά θόζηε θαη 

κεηαβιεηά εηδηθά επαπμεηηθά θόζηε.  

Όπνπ PSFC(i): Product Specific Fixed Cost for product-i, ηαζεξφ εηδηθφ 

θφζηνο γηα ην πξντφλ-i (ππνζέηνληαο φηη κία επαχμεζε πεξηέρεη πνιιά πξντφληα) θαη 

PSVC(i): Product Specific Variable Cost for product-i, Μεηαβιεηφ Eηδηθφ θφζηνο γηα 

ην πξντφλ-i. 

3.3. Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζύκθσλα κε ην 

θνζηνινγηθό πξόηππν Pure LRIC 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη πξνθαλέο φηη ην θφζηνο ηνπ (i) πξντφληνο 

βάζεη ηνπ πξνηχπνπ Pure-LRIC είλαη ην κεηαβιεηφ εηδηθφ θφζηνο δειαδή ην ISVC(i) 

(ή PSVC(i)).   

Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ηελ κνληεινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ ηειεθσλίαο κε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ 

απηφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επαπμήζεσλ θαη 

αλαιχνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία. Τπνινγίδεηαη απφ ην κνληέιν ην ζπλνιηθφ 
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θφζηνο ηνπ δηθηχνπ (TC). Αθνινχζσο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν φγθνο ησλ ρνλδξηθά 

ηεξκαηηδνκέλσλ ιεπηψλ θίλεζεο ηζνχηαη κε ην κεδέλ θαη επαλαυπνινγίδεηαη ην 

πξνθχπηνλ ζπλνιηθφ θφζηνο δηθηχνπ. Απηή είλαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ  ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία Pure LRIC (TCWO) θαη θαηά 

επέθηαζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο, βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ ηεξκαηηδνκέλσλ ιεπηψλ 

θίλεζεο. Σν κνληέιν, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία Pure LRIC γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ, ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ 

εμεξρφκελσλ θιήζεσλ off-net θαη on-net. Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θαη ην κνλαδηαίν 

θφζηνο, ζχκθσλα κε ηε Pure-LRIC πξνζέγγηζε πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

εμηζψζεηο.  

Ζ κέζνδνο απηή πεξηέρεη φιν ηνλ απαξαίηεην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, ψζηε νη 

ππνινγηζκνί λα είλαη αληηθεηκεληθνί, δίθαηνη θαη ζχκθσλνη κε ηηο αξρέο ηεο 

πξφθιεζεο θφζηνπο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Ζ κέζνδνο απηή απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 

 

Traffic 

related

Non 

Traffic 

related

 

ρήκα 3: Μέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηνπ πξνηόληνο-1 ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία Pure-LRIC 

 
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί ηε κέζνδν απηή σο ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε. Δηδηθφηεξα θξίλεη φηη 

πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί νιφθιεξν ην δίθηπν ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ κε φιεο ηηο 
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ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ θαη λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

δηθηχνπ (TC). ηε ζπλέρεηα λα επαλαυπνινγηζηεί ην πξνθχπηνλ ζπλνιηθφ θφζηνο 

δηθηχνπ κε ηελ παξαδνρή φηη ν φγθνο ησλ ρνλδξηθά ηεξκαηηδφκελσλ ιεπηψλ θίλεζεο 

ηζνχηαη κε ην κεδέλ. 

Ζ αλσηέξσ κέζνδνο κνληεινπνίεζεο απνηππψλεη θαιχηεξα ηηο επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο θφζηνπο πέξαλ ηνπ Δπαπμεηηθνχ Δηδηθνχ Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο 

(ISVC(i)) φπσο ην Δπαπμεηηθφ Δηδηθφ ηαζεξφ θφζηνο (ISFC (i)), ηα ζπλδεδεκέλα 

θφζηε (JC(i,j)), θαζψο θαη ηα θνηλά θφζηε (CC). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θαηαζηεί 

εθηθηή θαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ δελ αλαθηάηαη πιένλ απφ ην ηέινο 

ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ (FTR). 

Καηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο, ηέζζεξηο εθ 

ησλ πέληε ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζαλ/δελ δηαθψλεζαλ κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο Pure LRIC. Δπηθπιάμεηο εθθξάζηεθαλ ζρεηηθά κε ην 

ζπλνιηθφ εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ιφγσ ηεο κε αλάθηεζεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θφζηνπο ηνπ ππνζεηηθνχ 

παξφρνπ. Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο πνπ εμαηξείηαη ιφγσ ηεο 

πηνζέηεζεο ηεο κεζνδνινγίαο BU Pure LRIC, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο 

ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε (ηξίηνο 

θχθινο) ε νπνία βξίζθεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε εζληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε.  

Κάπνηνη πάξνρνη δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα  θαζπζηεξήζεη ε ελ 

ιφγσ ξχζκηζε κέζσ επηβνιήο αζχκκεηξσλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ γηα 2 κε 3 

ρξφληα, ιφγσ ηδηνκνξθηψλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

παξφρσλ ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ θαηεζηεκέλνπ πάξνρνπ. Σέινο, έλαο πάξνρνο ζεσξεί 

φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν ε ΔΔΣΣ λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ χζηαζε θαη λα δηαηεξήζεη 

ηελ κεζνδνινγία LRIC+, φπσο έθαλε θαη ε Γεξκαληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή. 

Ζ ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

επηβνιήο ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο Pure LRIC γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπκκεηξηθψλ 

ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζχκθσλα θαη κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ. Ζ ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ε σο άλσ κεζνδνινγία είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο 

κνληεινπνίεζεο θαη εμαζθαιίδεη φηη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη αληηθεηκεληθά, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξφθιεζεο θφζηνπο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Πεξαηηέξσ, ε 

ΔΔΣΣ ππελζπκίδεη φηη ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο χζηαζεο είλαη ε εμάιεηςε ησλ 
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δηαθνξψλ κεηαμχ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, αιιά θαη ησλ αζπκκεηξηψλ νη νπνίεο ππάξρνπλ ηφζν εληφο φζν θαη 

εθαηέξσζελ εζληθψλ ζπλφξσλ. Ο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ είλαη ε 

πηνζέηεζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο θνζηνιφγεζεο απφ ηηο ΔΡΑ, αιιά θαη κηαο 

θνηλήο πξνζέγγηζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ κεζνδνινγίαο. Απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη εμάιινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηηο 

ρψξεο νη νπνίεο αθνινπζνχλ πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθή απφ ηηο αξρέο ηεο χζηαζεο, 

ζηηο νπνίεο δελ επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπλ κε νξηζηηθνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

ξχζκηζεο, ρσξίο ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο χζηαζεο. 

 

 

 

4. Μνληεινπνίεζε Απνδνηηθνύ Παξόρνπ 

χκθσλα κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ, πξνηείλεηαη ε κνληεινπνίεζε ελφο 

απνδνηηθνχ παξφρνπ ρσξίο λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε χζηαζε αλαθέξεη: 

«Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, θαζώο θαη ζπλεπνύο εθαξκνγήο ζε όια ηα 

θξάηε κέιε, ηα ξπζκηδόκελα ηέιε ηεξκαηηζκνύ πξέπεη ην ηαρύηεξν δπλαηό λα θηάζνπλ 

ζην θόζηνο ελόο απνδνηηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο.» 

«Όζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθή ηάμε κεγέζνπο, εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο 

εθηηκήζεηο ζε αγνξέο ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ. Η επίηεπμε ηεο εθάζηνηε ειάρηζηεο 

απνδνηηθήο θιίκαθαο ζηνπο ηνκείο ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο εμαξηάηαη 

από ηα δηάθνξα ξπζκηζηηθά θαη εκπνξηθά πεξηβάιινληα.» 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε κνληεινπνίεζε ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ (ΟΣΔ), ελφο απφ 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ή ελφο κέζνπ παξφρνπ, παξνπζηάδεη απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλσλ εθηηκήζεσλ, δελ δηαζθαιίδεη ηελ 

απεηθφληζε ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ θαη ηέινο 

ελέρεη θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

Αξρή 1: Ζ κέζνδνο κνληεινπνίεζεο/ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ 

είλαη ε κνληεινπνίεζε νινθιήξνπ ηνπ δηθηχνπ ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ κέζα απφ ην 

νπνίν δηαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ. 
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ησλ δηθηχσλ ηνπο. Αληίζεηα, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε κνληεινπνίεζε ελφο ππνζεηηθνχ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ εζηηάδεη ζηηο απνδνηηθέο επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία θαη 

ζπλάδεη κε ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο ξχζκηζεο πεξί κε ζηξέβισζεο ή πεξηνξηζκνχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Eθ ησλ σο άλσ, ε ΔΔΣΣ πξνθξίλεη, ζχκθσλα θαη κε ηε χζηαζε, ηε 

κνληεινπνίεζε ελφο ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ν νπνίνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ κε αμηνζεκείσηε παξνπζία ζην ζχλνιν ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ παξφρνπ ζα πεξηιακβάλεη λέεο 

επελδχζεηο θαη λένπο θαλφλεο δηαζηαζηνπνίεζεο ψζηε λα κελ απνθιείνληαη 

κειινληηθέο ηερλνινγίεο, ππεξεζίεο θαη αξρηηεθηνληθέο δηθηχνπ. Δπηπξφζζεηα, ε 

πηνζέηεζε ελφο ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο, κέζσ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο ηεξκαηηζκνχ ζηε ρνλδξηθή,  ψζηε νη 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί πάξνρνη λα σζεζνχλ πξνο ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο, ελψ νη πην απνηειεζκαηηθνί πάξνρνη λα «αληακεηθζνχλ» κέζσ 

ηεο ελίζρπζεο ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία. Σειηθά, ε 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξφρσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο χζηαζεο ν 

κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο είλαη έλαο ππνζεηηθφο πθηζηάκελνο (hypothetical existing) 

απνδνηηθφο πάξνρνο, ν νπνίνο ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πξνεξρφκελα απφ ηνπο 

πξαγκαηηθνχο παξφρνπο ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Αληηζέησο, ε πηνζέηεζε ελφο 

ππνζεηηθνχ λέν-εηζεξρφκελνπ παξφρνπ δελ ζα αληαλαθινχζε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη ελδερνκέλσο λα κελ θάιππηε επαξθψο ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. 

πλεπψο, ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ 

παξφρνπ (ΟΣΔ) θαη ησλ ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα ηε κνληεινπνίεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα πηνζεηψληαο αλάινγεο 

ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαη ηε ρξνληθή δηάζηαζε αλάπηπμεο 

απηνχ. Γειαδή, ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ ππνζεηηθνχ παξφρνπ πξνζνκνηάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε πιήζνο κε απηά ησλ πξαγκαηηθψλ παξφρσλ, αιιά ηα επηκέξνπο 

δνκηθά ζηνηρεία ελδέρεηαη λα είλαη κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε 
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ηνπ απνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ παξφρνπ. Δπίζεο, ην πξνηεηλφκελν πνζνζηφ ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ θαη ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ 

ηνπ βαζίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο ρσξίο φκσο λα 

απεηθνλίδνπλ επαθξηβψο θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν πθηζηάκελν πάξνρν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ άπνςή ηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο 

ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ πθηζηάκελνπ παξφρνπ, κε ηελ νπνία άιισζηε ζπκθψλεζαλ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε. 

 

 

 

5. Δπηκέξνπο Υαξαθηεξηζηηθά Απνδνηηθνύ Παξόρνπ  

 

5.1. Γηαζηαζηνπνίεζε δηθηύνπ απνδνηηθνύ παξόρνπ 

Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί γηα ηε δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ελφο απνδνηηθνχ 

παξφρνπ ηελ Σξνπνπνηεκέλε Γηαζηαζηνπνίεζε Γεδνκέλσλ Κφκβνπ (ΣΓΓΚ).  

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν πάξνρνο δηαηεξεί ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

αιιά νη ηερλνινγίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αληηθαζίζηαληαη κε ηηο βέιηηζηεο ηερληθά. 

Ζ ΣΓΓΚ βειηηζηνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαη ηε ινγηθή αξρηηεθηνληθή (δειαδή ηε 

ζπλδεζηκφηεηα) κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη πνιιέο θνξέο ηξνπνπνηεί ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκψλ κεηάδνζεο (ηερλνινγία, 

ρσξεηηθφηεηα). Ζ δνκή ησλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ιακβάλνληαη ππφςε, 

απνηειψληαο ην βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ.  

πλεπψο, θαηά ηε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ε πιεξνθνξία ζέζεο ησλ 

θφκβσλ ζηα πθηζηάκελα δίθηπα είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη ππνζέηεη φηη νη 

ηζηνξηθέο ηνπνζεζίεο ησλ πξαγκαηηθψλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

θαη δεδνκέλεο ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ (long run). Γεδνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ν πάξνρνο 

κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε ηερλνινγία γηα λα ξπζκίζεη ην δίθηπν κεηαμχ απηψλ 

ησλ θφκβσλ κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο δήηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ κε κηα καθξφπλνε (forward looking, long run) ινγηθή θαη απνδνηηθφηεηα 

Αξρή 2: Ζ ΔΔΣΣ  κνληεινπνηεί έλαλ ππνζεηηθφ απνδνηηθφ πθηζηάκελν πάξνρν γηα ηελ 

Διιεληθή αγνξά. 
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γηα ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν. Γηα παξάδεηγκα, απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηφηεξνπ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ θφκβνπ κε λεφηεξν 

εμνπιηζκφ.  

Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη επίζεο θαιχηεξε 

ζχγθξηζε/ζπκθηιίσζε (reconciliation) κε ηε κεζνδνινγία top-down. Ωο εθ ηνχηνπ, 

θαζνξίδεηαη ην απνηειεζκαηηθφ θφζηνο ελφο δηθηχνπ πνπ παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο 

φπσο ην πξαγκαηηθφ πθηζηάκελν δίθηπν, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ ηξέρνπζα 

ζέζε ησλ θφκβσλ ηνπ θαηεζηεκέλνπ θνξέα.  

Ζ ΔΔΣΣ, επνκέλσο, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, πηνζεηεί ηε  κεζνδνινγία 

ΣΓΓΚ γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε νπνία 

κεζνδνινγία είλαη ε επξχηεξε ζε ρξήζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλεη ππφςε 

ηα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη 

εθαξκφδεη ζηε ζπλέρεηα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ν 

απνδνηηθφο πάξνρνο ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεί θαη λέεο ηερλνινγίεο. Σα ζεκεία 

παξνπζίαο ηνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα ζε πιήζνο κε απηά ησλ παξφρσλ, 

αιιά ηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο.  

Καηά ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

κνληέινπ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, ελψ έλαο πάξνρνο δηαηχπσζε επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο απνηχπσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, ζην νπνίν, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο, απφ πθηζηάκελα ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο ή κειινληηθά γηα NGN δίθηπα, 

ηα νπνία δελ είλαη αθφκα ιεηηνπξγηθά. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ππνζεηηθνχ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε επαξθψο φια ηα δπλαηά κεηξήζηκα 

κεγέζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ δηθηπαθψλ 

δαπαλψλ.  

 

 

 

 

Αρχή 3: Η ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ζαλ θαηαιιειφηεξε κέζνδν κνληεινπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ 

ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ηελ ΣΓΓΚ (Modified Scorched Node). 
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χκθσλα κε ηε χζηαζε: 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απνδνηηθή θιίκαθα κεγέζνπο ελόο θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ κνληέινπ θόζηνπο, πξέπεη νη ΕΡΑ λα ιάβνπλ ππόςε όηη, ζε 

ζηαζεξά δίθηπα, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά 

ηνπο δίθηπα ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη λα επηθεληξώζνπλ ζε δηαδξνκέο 

πςειήο ππθλόηεηαο ή/θαη λα κηζζώζνπλ ζρεηηθή ρσξεηηθόηεηα από ην δίθηπν ησλ 

θαηεζηεκέλσλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Καηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο εληαίαο απνδνηηθήο 

θιίκαθαο γηα ην ππόδεηγκα θνξέα εθκεηάιιεπζεο πξέπεη επνκέλσο νη ΕΡΑ λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αλάγθε πξνώζεζεο απνηειεζκαηηθήο εηζόδνπ ζηελ αγνξά, 

αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια όηη, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κηθξόηεξνη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κπνξνύλ λα παξάγνπλ κε ρακειό 

κνλαδηαίν θόζηνο. Επηπιένλ, νη κηθξόηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ έρνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θιίκαθαο ησλ κεγαιύηεξσλ θνξέσλ ζε επξύηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αγνξάδνπλ ρσξεηηθόηεηα ρνλδξηθήο αληί λα παξέρνπλ νη ίδηνη 

ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνύ. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, θαζψο ε ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ηελ επηινγή ηεο ΣΓΓΚ 

(modified scorched node approach), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηα πθηζηάκελα δίθηπα 

θαη θαζψο ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απνηειεί δίθηπν Δζληθήο θάιπςεο, ην νπνίν κπνξεί λα 

παξέρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν ζε θάζε ζεκείν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ε ΔΔΣΣ  

κνληεινπνηεί δίθηπν εζληθήο θάιπςεο, γηα ηνλ απνδνηηθφ πάξνρν. ε θάζε πεξίπησζε, 

δηνξζψζεηο απνδνηηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε βάζε ην πξνθίι ηνπ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ πνπ επηιέγεηαη γηα έλα δίθηπν Δζληθήο θάιπςεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηε κνληεινπνίεζε δηθηχνπ Δζληθήο θάιπςεο, εθφζνλ 

πξνβιεθζνχλ επαξθείο πξφζζεηεο επελδχζεηο, ψζηε ην απνδνηηθφ δίθηπν λα παξέρεη 

παλειιαδηθή ππεξεζία πξφζβαζεο. 

 

 

 

Αρχή 4: Η ΕΕΤΤ  κνληεινπνηεί έλα δίθηπν Εζληθήο θάιπςεο γηα ηνλ απνδνηηθό 

πάξνρν.  
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5.2. Μνληεινπνίεζε δηθηύνπ - Σερλνινγία 

χκθσλα κε ηε χζηαζε: 

Σν κνληέιν θόζηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδνηηθέο ηερλνινγίεο δηαζέζηκεο 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην κνληέιν. Καηά ζπλέπεηα ην θεληξηθό 

ηκήκα ησλ ζηαζεξώλ θαη ησλ θηλεηώλ δηθηύσλ ζα κπνξνύζε θαηαξρήλ λα βαζίδεηαη ζε 

δίθηπν επόκελεο γεληάο (NGN). 

Σν πξνεπηιεγκέλν ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμύ ησλ δαπαλώλ πνπ είλαη ζρεηηθέο 

κε ηελ θίλεζε θαη εθείλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο από απηήλ, βξίζθεηαη θαηά θαλόλα 

εθεί όπνπ εκθαλίδεηαη ην πξώην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο. ε έλα δίθηπν PSTN 

ηνύην ζπλήζσο ζεσξείηαη όηη είλαη ε αλάληε πιεπξά ηεο θάξηαο γξακκήο ζηνλ 

(απνκαθξπζκέλν) ζπγθεληξσηή. Σν επξπδσληθό ηζνδύλακν ησλ NGN είλαη ε θάξηα 

γξακκήο ζηνλ DSLAM/MSAN (1). Εθόζνλ ν DSLAM/MSAN βξίζθεηαη ζε εξκάξην 

νδνύ, πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πόζνλ ν πξνεγνύκελνο βξόρνο κεηαμύ ηνπ εξκαξίνπ θαη 

ηνπ θέληξνπ/MDF είλαη κεξηδόκελν κέζν θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο 

θαηεγνξίαο θόζηνπο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

ζεκείν νξηνζέηεζεο ζρεηηθό/αλεμάξηεην από ηελ θίλεζε ζα εληνπίδεηαη ζην εξκάξην 

νδνύ. Αλ ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ θαηαλέκεηαη απνθιεηζηηθή 

ρσξεηηθόηεηα, αλεμάξηεηα από ηε ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία, ηόηε ην ζεκείν 

νξηνζέηεζεο παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ (απνκαθξπζκέλνπ) ζπγθεληξσηή. 

ην θεθάιαην απηφ πξνδηαγξάθεηαη ε ηερλνινγία ε νπνία  ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ηφζν ζε επίπεδν θνξκνχ 

(core) φζν θαη ζε επίπεδν πξφζβαζεο (access), θαζψο επίζεο θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ 

κέξνπο ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν εκπιέθεηαη ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ 

θιήζεσλ. 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, ηα δίθηπα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ππεξεζίεο θσλήο, 

πινπνηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο δηθηχσλ: ν θπξίαξρνο πάξνρνο ΟΣΔ δηαζέηεη 

παξαδνζηαθφ δίθηπν TDM, ελψ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη σο επί ην πιείζηνλ 

ιεηηνπξγνχλ κία πβξηδηθή κνξθή δηθηχνπ NGN/TDM. πγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, πινπνηνχλ δίθηπν NGN γηα ηελ εζσηεξηθή ζην δίθηπφ ηνπο 

κεηάδνζε ηεο θσλήο, κεηαηξέπνληαο (ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξέρνπλ ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο POTS ηειεθσλία) ηελ POTS ηειεθσλία ζε IP ακέζσο κεηά ην 
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DSLAM, ελψ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαζχλδεζεο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη TDM 

δίθηπν.  

Ζ δηαζχλδεζε ησλ παξφρσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ IP ηερλνινγία κε ηνλ 

ΟΣΔ, γίλεηαη αθνχ πξψηα νη ίδηνη κεηαηξέςνπλ ηελ θίλεζή ηνπο ζε TDM πξηλ ηελ 

παξαδψζνπλ ζην ζεκείν δηαζχλδεζεο. Δπίζεο, ε δηαζχλδεζε ησλ παξφρσλ κεηαμχ 

ηνπο, αθφκα πινπνηείηαη σο TDM δηαζχλδεζε κε θάπνηεο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο γηα 

πινπνίεζε IP δηαζχλδεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία πξφζβαζεο, ζηελ Διιάδα ζήκεξα αθνξά ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ππνδνκέο ραιθνχ, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ν κφλνο 

πάξνρνο πνπ επελδχεη ζε NGA ζε κεγάιε θιίκαθα είλαη ν ΟΣΔ, κε πξντφληα 

δηαζέζηκα ζε εκπνξηθή ρξήζε πάλσ απφ ηε λέα ππνδνκή απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2012. 

Ζ πινπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία FTTCab-

VDSL εγθαζηζηψληαο λέεο θακπίλεο ζηε ζέζε ησλ ππαξρφλησλ KV. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ δελ εγθαζηζηά εμνπιηζκφ ηειεθσλίαο κέζα ζηηο λέεο 

θακπίλεο. Δπνκέλσο ε ηειεθσλία εμαθνινπζεί λα εμππεξεηείηαη κέζα απφ ηα 

ππάξρνληα ΑΚ.  

Με ηελ ηξέρνπζα πινπνίεζε δηαζχλδεζεο ζηελ Διιάδα, νη πάξνρνη κπνξνχλ 

λα δηαζπλδεζνχλ κε ηνλ ΟΣΔ ηνπηθά ζε πεξίπνπ 200 αζηηθά θέληξα, είηε ζε 11 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (single transit ή double transit). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ε ΔΔΣΣ, ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη δηαζπλδένληαη κε ηνλ ΟΣΔ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ζε φια ηα θέληξα ζηα νπνία αλακέλεηαη λα έρνπλ κεγάιν φγθν 

θίλεζεο πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο ΟΣΔ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ. Μηθξφηεξν κέξνο 

ηεο θίλεζεο αθνξά ζε single transit θαη αθφκα κηθξφηεξν ζε double transit. Δπίζεο, 

ζηε πιεηνςεθία ηνπο, νη πάξφρνη δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο επί ην πιείζηνλ, ζε 

έλα ή δχν ζεκεία.   

Ο κέρξη ζήκεξα ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ αθνξνχζε ην θφζηνο γηα 

ηε κεηαθνξά ηεο θιήζεο απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην δίθηπν φπνπ 

ζπκβαίλεη ε πξψηε ζπγθέληξσζε (RCU-remote concentrator unit ή ην αζηηθφ θέληξν), 

ελψ αλάινγα ε απιή δηαβίβαζε (single transit) θαη ε δηπιή δηαβίβαζε (double transit) 

αθνξνχζε θαη ηε δηαβίβαζε ζηα αληίζηνηρα πςειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. Γηα λα 
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ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεξκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ην πψο ζα ιεηηνπξγεί ε 

δηαζχλδεζε ζε έλα απνδνηηθφ NGN δίθηπν. 

ε έλα NGN δίθηπν αλακέλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο λα είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξνο, κε ζπλέπεηα λα είλαη κεγαιχηεξεο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ 

ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν θαη ηνπ ζεκείνπ δηαζχλδεζεο. Σν 

θφζηνο ηεξκαηηζκνχ ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ην κέξνο ηνπ δηθηχνπ απφ ην ζεκείν 

ζχλδεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν φπνπ ζπκβαίλεη θαη ην πξψην επίπεδν 

ζπγθέληξσζεο (δειαδή ην MSAN ή DSLAM) κέρξη θαη ην ζεκείν δηαζχλδεζεο.  

Πξάγκαηη, απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ν αξηζκφο ησλ 

ζεκείσλ δηαζχλδεζεο ζε έλα NGN δίθηπν κπνξεί λα είλαη πνιχ κηθξφο (γηα 

παξάδεηγκα Ζλσκέλν Βαζίιεην 20 ζεκεία, Ηηαιία 16 ζεκεία, Απζηξία 2 ζεκεία, 

Γαιιία 5 ζεκεία) θαη λα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο αιιά θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο 

ρψξαο.  

Αλ θαη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, είλαη παξαδνζηαθήο 

ηερλνινγίαο, σζηφζν, κε ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιιεη ν ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ, ηεο 

γλσζηνπνίεζε φηη, κειεηάεη ηα ζελάξηα κεηάβαζεο ζε ηερλνινγία ΗΡ, θαζψο επίζεο 

φηη απφ ηηο κέρξη ηψξα ηερληθέο κειέηεο είλαη ζαθέο φηη κία ηέηνηα κεηάβαζε ζε θάζε 

πεξίπησζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 5 έηε.  

χκθσλα κε ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή θαη ην νπνίν 

ζπλνδεχεη ηε χζηαζε (SEC(2009) 600)8, θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ BU κε 

ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην δίθηπν θνξκνχ βαζίδεηαη ζε 

ηερλνινγία NGN, εθφζνλ ηα θφζηε ηα νπνία ζπλδένληαη κε έλα ηέηνην δίθηπν, 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ αμηφπηζηα. 

                                                 

8 From a forward-looking perspective, a new operator would choose a packet-switched 

network with all services delivered over an IP core network. Given that regulating termination rates at 

the level of efficient costs aims at reflecting a situation which would prevail under competitive 

circumstances, this implies the selection of the most efficient technologies subject to the availability of 

such technologies in the timeframe considered by the model. In a competitive market, a new entrant 

would opt for the most efficient available technology, i.e. one based on NGN, for the purposes of 

building a core network. Hence, a BU model built today could assume that the core network is NGN-

based, to the extent that the costs of such a network can be reliably identified 



 

30 

 

Οη εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, νδήγεζαλ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ εθηίκεζε 

φηη ε NGN ηερλνινγία γηα ην core δίθηπν είλαη ε ηερλνινγία πνπ πξέπεη λα 

κνληεινπνηεζεί γηα ηνλ απνδνηηθφ πάξνρν θαη θαηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη σο ε 

εθαξκνζζείζα ηερλνινγία δηθηχνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ 

ηεξκαηηζκνχ. Παξάιιεια, θαη δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ αθφκα ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα, ν ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, ζα ιακβάλεη ππφςε κηα 

κεηαβαηηθή πνξεία απφ ην TDM δίθηπν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα πξνο ην NGN δίθηπν, 

κε παξάιιειε ζηαδηαθή κεηαθνξά ηνπ φγθνπ θίλεζεο απφ ηε κία ηερλνινγία δηθηχνπ 

ζηελ άιιε. Ζ ΔΔΣΣ, ζεσξεί φηη ε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αξρηθά σο TDM θαη ε 

ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπ ζε NGN κε νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην 2022, είλαη 

κία πξνζέγγηζε ξεαιηζηηθή γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη πξνζεγγίζεηο άιισλ θξαηψλ κειψλ, δείρλνπλ φηη νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο 

επέιεμαλ λα κνληεινπνηήζνπλ NGN δίθηπν ή κεηάβαζε απφ παξαδνζηαθφ TDM ζε 

NGN δίθηπν, γηα ηνλ απνδνηηθφ πάξνρν, αλεμάξηεηα αλ ην δίθηπν ηνπ θπξίαξρνπ 

παξφρνπ είλαη TDM, NGN ή πβξηδηθφ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ ε κνληεινπνίεζε δηθηχνπ ηνπ ππνζεηηθνχ, απνδνηηθνχ 

παξφρνπ λα ρξεζηκνπνηεί NGN ηερλνινγία ζε επίπεδν θνξκνχ θαη ηέζζεξηο απφ ηνπο 

πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ κε ηελ πινπνίεζε FTTC ζε επίπεδν πξφζβαζεο.  

Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί δίθηπν γηα έλαλ απνδνηηθφ πάξνρν κέρξη ην επίπεδν 

FTTC φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ έθηαζε απηνχ ηνπ δηθηχνπ θαη 

νη ιχζεηο δηαζχλδεζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα θαη αλαιπηηθά ζην 

ππφ δηαβνχιεπζε κνληέιν, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη ππφ κνληεινπνίεζε πεξηνρέο αλά 

εθαξκνδφκελε ηερλνινγία γηα ηα επίπεδα ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαηχπσζε ηελ επηθχιαμε φηη ζε επίπεδν 

πξφζβαζεο ε κνληεινπνίεζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο 

πέξαλ ηνπ FTTC νη νπνίεο απνηεινχλ απνηέιεζκα ηεο πνηθίιεο γεσκνξθνινγίαο ηεο 

ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλδπαζκφο FTTC (VDSL), ADSL/VDSL (απφ ην Α/Κ) 

ή/θαη POTS δηεπαθψλ ζε MSAN θαη πηζαλψο ζην κέιινλ θαη FTTB/H, ελψ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αζπξκαηηθέο ιχζεηο, φπσο 

Ethernet ή Wimax γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ MSAN. Έλαο άιινο πάξνρνο 
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δηαηχπσζε επίζεο ηελ πιήξε δηαθσλία ηνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία 

πξφζβαζεο σο κε ξεαιηζηηθή γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη παξάιιεια 

πξφηεηλε ηε ρξήζε δηθηχνπ θνξκνχ ηερλνινγίαο FFTCO (Fibre to the Central Office). 

Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ιχζε FTTC γηα έλαλ απνδνηηθφ πάξνρν ππεξθαιχπηεη 

ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην επίπεδν ηνπ θφζηνπο. Ζ κεηάβαζε ζε λέν δίθηπν NGN ζα 

νδεγήζεη ζε αληηθαηάζηαζε παιαηφηεξνπ εμνπιηζκνχ κε ηνπηθά MSAN. 

Ζ πξνζέγγηζε FTTCO δελ απνηειεί ηερλνινγηθή ιχζε γηα ην άκεζν κέιινλ γηα ηνλ 

απνδνηηθφ πάξνρν πνπ ζα επεθηαζεί ηα επφκελα έηε ζηελ Διιεληθή αγνξά. ην 

κνληέιν πνπ ηίζεηαη γηα δηαβνχιεπζε ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ πιάλν γηα 

αλαβάζκηζε ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ ζε MSAN αλά πεξηνρή.   

 

 

 

Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

• Σε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ απνθιεηζηηθά σο NGN-FTTC, θαζψο θαη 

ηε κνληεινπνίεζή ηνπ σο TDM (ιακβάλνληαο ππφςε γηα ην δίθηπν 

πξφζβαζεο ζηνηρεία δηθηχνπ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηε scorched node 

approach) γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο θαη ειέγρνπ. 

• Σε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αξρηθά σο TDM θαη ηε ζηαδηαθή 

κεηάβαζή ηνπ ζε NGN κε νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην 2015-

2016. Σν πνζνζηφ ηεο θίλεζεο πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ NGN ππνδνκέο 

ζα απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ κεηάβαζε ζην θαζαξφ NGN δίθηπν. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηέζζεξηο απφ 

ηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο 

πινπνίεζεο κνληεινπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ππνζεηηθνχ παξφρνπ, δειαδή ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο απφ ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία TDM ζε NGN 

απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ θίλεζε πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ NGN ππνδνκέο. Δθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απηψλ, ηξεηο πάξνρνη εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο σο πξνο ην 

πξνηεηλφκελν έηνο πιήξνπο κεηάβαζεο ζε ηερλνινγία NGN, πξνηείλνληαο σο 

Αξρή 5: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη φηη ην δίθηπν ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

NGN ηερλνινγία ζε επίπεδν θνξκνχ θαη FTTC ζε επίπεδν πξφζβαζεο. 
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θαηαιεθηηθφ έηνο ην 2017 ή ην 2018 επηθαινχκελνη ην πξψηκν ζεκεξηλφ ζηάδην 

κεηάβαζεο θαζψο θαη ηα πςειφηεξα θφζηε επέλδπζεο, θαηαζθεπήο θαη αδεηνδφηεζεο, 

πνπ ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγνχλ ηελ κεηάβαζε ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζε 

βάζνο 5-εηίαο. Δπηπξφζζεηα, ν ΟΣΔ γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ φηη απφ ηηο κέρξη ηψξα 

ηερληθέο κειέηεο είλαη ζαθέο φηη κία ηέηνηα κεηάβαζε ζε θάζε πεξίπησζε απαηηεί 

ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. Πεξαηηέξσ, έηεξνο πάξνρνο, γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ φηη δελ 

πξνηίζεηαη επί ηεο παξνχζεο ζε βάζνο πεληαεηίαο λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο TDM 

θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ ηνπ απφ λένπο ή πθηζηάκελνπο θφκβνπο NGN. Ο πέκπηνο 

πάξνρνο ηάρζεθε ππέξ ηεο κνληεινπνίεζεο εμαξρήο ελφο δηθηχνπ απνθιεηζηηθά 

ηερλνινγίαο NGN-FTTC κε ηελ επηθχιαμε ηεο, εθ ησλ πξνηέξσλ, δηεπθξίλεζεο, ζε 

πεξίπησζε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ κεηαμχ 

ησλ δχν κεζνδνινγηψλ. 

Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί ην δίθηπν ηνπ ππνζεηηθνχ, απνδνηηθνχ παξφρνπ 

ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, δειαδή ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηε ζεκεξηλή 

ηερλνινγία TDM ζε NGN απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ θίλεζε πνπ ζα εμππεξεηείηαη 

απφ NGN ππνδνκέο, πξνθξίλνληάο ηελ, σο ηελ πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, βάζεη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πθηζηάκελσλ παξφρσλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, 

εμεηάδεη πξνζεθηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πιήξνπο κεηάβαζεο ζε δίθηπν NGN, 

ζχκθσλα θαη κε ηε δηεζλή, επξσπατθή πξαθηηθή αιιά θαη ηελ βαζηθή ππφζεζε 

εξγαζίαο πεξί κνληεινπνίεζεο δηθηχνπ ελφο ππνζεηηθνχ, απνδνηηθνχ παξφρνπ, 

απαιιαγκέλνπ απφ ζηξεβιψζεηο θαη νδεγνχκελνπ ζε ηερλνινγηθέο ιχζεηο αλάπηπμεο 

δηθηχνπ forward-looking. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ 

παξφρνπ ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ (TDM) δηθηχνπ ηνπ μεθηλά 5 ρξφληα πξηλ ην 

αξρηθφ έηνο βάζεο (αξρή 12), ελψ απφ ην επφκελν ηνπ αξρηθνχ έηνπο βάζεο αξρίδεη ε 

ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπ δηθηχνπ ζε ηερλνινγία IP, ε ΔΔΣΣ εθηηκά φηη απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 8 έηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο απηήο, έηζη ψζηε λα έρεη 

απνζβεζζεί ην πςειφ θφζηνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ TDM. Μηθξφηεξνο ρξφλνο 

κεηάβαζεο ζε NGN δίθηπν απαμηψλεη ηηο αξρηθέο επελδχζεηο θαη κία ηέηνηα 

ζηξαηεγηθή θξίλεηαη σο κε απνηειεζκαηηθή. πκπεξαζκαηηθά, ε νινθιήξσζε ηεο 

κεηάβαζεο ηνπ δηθηχνπ ζε NGN ηνπνζεηείηαη έσο ην ηέινο ηνπ 2022. 
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Βάζεη ησλ αξρψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ, ην δίθηπν ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ζα αθνινπζεί ηηο εμήο βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ μεθηλάεη ην 2008 (βιέπε αξρή 12) κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ TDM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο.  
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ρήκα 4: Ηεξαξρηθή δνκή TDM δηθηύνπ θσλήο 

Σν θαηψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ δηθηχνπ είλαη ην δίθηπν 

πξφζβαζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο θφκβνπο θαη ηα ηνπηθά 

θέληξα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ είηε απφ 

απνκαθξπζκέλνπο θφκβνπο (remote nodes – RN) είηε θαηεπζείαλ απφ ηα ηνπηθά 

θέληξα (local switches – LS). Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη 

απνκαθξπζκέλνη θφκβνη αλαπηχζζνληαη κφλν ζηηο εκηαζηηθέο θαη ζηηο αγξνηηθέο 

Αξρή 6: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη  ηε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αξρηθά σο TDM θαη ηε 

ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπ ζε NGN κε νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην 2022. Σν πνζνζηφ 

ηεο θίλεζεο πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ NGN ππνδνκέο ζα απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ κεηάβαζε 

ζην θαζαξφ NGN δίθηπν. 
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πεξηνρέο, ελψ ηνπηθά θέληξα θαζψο επίζεο θαη νη θφκβνη Tandem ππάξρνπλ ζε φιεο 

ηηο πεξηνρέο πιελ ησλ αγξνηηθψλ. Σέινο, νη θφκβνη double Tandem αλαπηχζζνληαη 

κφλν ζηηο ππθλά αζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο. ηνπο θφκβνπο ησλ αλψηεξσλ 

επηπέδσλ (δίθηπν δηαλνκήο θαη δίθηπν θνξκνχ) πεξηέρνληαη Media Gateways 

(MGWs). 

 

TDM Network Remote Nodes Local Switches 

Nodes 

Tandem Nodes Trunk Nodes 

Dense Urban 0 65 5 11 

Urban 0 107 35 4 

Suburban 522 23 1 0 

Rural 1.049 0 0 0 

 

Πίλαθαο 1: Κόκβνη δηθηύνπ TDM αλά ηύπν πεξηνρήο 

 

  Παξάιιεια, ν απνδνηηθφο πάξνρνο γηα λα παξάζρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ αλαπηχζζεη έλα IP δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζέζεηο ηνπ TDM δηθηχνπ.  



 

35 

 

DSLAM

Edge 
Router

Edge 
Router

Edge 
Router

Distribution 
Router

Core 
router

DSLAM

DSLAM

Distribution 
Router

DSLAM

Edge 
Router

Edge 
Router

Edge 
Router

Distribution 
Router

Core 
router

DSLAM

DSLAM

Distribution 
Router

 

ρήκα 5: Ηεξαξρηθή δνκή δηθηύνπ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπνζεηεί αξρηθά DSLAM ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζε κέξνο 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ θφκβσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη ε 

αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο DSLAM chassis εγθαζίζηαηαη κεηαγσγέαο 

ζπγθέληξσζεο επηπέδνπ 2 (layer 2 aggregation switch – L2AS). 

 RN with DSLAMs 

RN Dense Urban 0 

RN Urban 0 

RN Suburban 332 

RN Rural 350 

 

Πίλαθαο 2: Απνκαθξπζκέλνη θόκβνη κε DSLAM 

 

ην IP δίθηπν θαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηα local switches ηνπ TDM δηθηχνπ 

αλαπηχζζνληαη δξνκνινγεηέο αθκήο (edge routers - L3ER) γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο 

θίλεζεο IP. ηνπο θφκβνπο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο εγθαζίζηαληαη 
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δξνκνινγεηέο δηαλνκήο (distribution routers – L3DR) θαη θνξκνχ (core routers – 

L3CR).  

NGN/IP Network Edge nodes Distribution Nodes Core Nodes 

Dense Urban 65 5 11 

Urban 107 35 4 

Suburban 23 1 0 

Rural 0 0 0 

  

Πίλαθαο 3: Κόκβνη δηθηύνπ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

 

ηε ζπλέρεηα, απφ ην 2014 θαη κεηά γίλεηαη ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε έλα δίθηπν 

επφκελεο γεληάο (Next Generation Network – NGN) ηνπ νπνίνπ ν θνξκφο είλαη 

ακηγψο IP.   
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ρήκα 6: Ηεξαξρηθή δνκή δηθηύνπ επόκελεο γεληάο (NGN) 

Καηά ηελ κεηάβαζε απηή, φινη νη απνκαθξπζκέλνη θφκβνη θαζψο επίζεο θαη 

ηα DSLAM ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο αληηθαζίζηαληαη απφ MSAN. Σαπηφρξνλα, ηα 

DSLAM ζηνπο ηνπηθνχο θφκβνπο ησλ ππθλά αζηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ 
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θαηαξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη MSANs ζε εμσηεξηθέο θακπίλεο πιεζηέζηεξα ζηνπο 

ρξήζηεο.  

 

NGN Network MSAN 

Dense Urban 14.000 

Urban 9.300 

Suburban 545 

Rural 1.049 

 

Πίλαθαο 4: Πιήζνο θόκβσλ MSAN αλά ηύπν πεξηνρήο 

 

ην δίθηπν επφκελεο γεληάο NGN, ε δηαζχλδεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ κε 

άιινπο παξφρνπο γίλεηαη ζε δχν ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο 

δηαηάμεηο I-SBC (Interconnection Session Border Controller). Δπίζεο, ζηνπο θφκβνπο 

δηαλνκήο εγθαζίζηαληαη Session Border Controllers (D-SBCs). 

5.3.    Μεξίδην αγνξάο κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ 

χκθσλα κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ, πξνηείλεηαη ε κνληεινπνίεζε ελφο 

παξφρνπ κε εληαία απνδνηηθή θιίκαθα. πγθεθξηκέλα, ε χζηαζε αλαθέξεη: 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απνδνηηθή θιίκαθα κεγέζνπο ελόο θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ κνληέινπ θόζηνπο, πξέπεη νη ΕΡΑ λα ιάβνπλ ππόςε όηη, ζε 

ζηαζεξά δίθηπα, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά 

ηνπο δίθηπα ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη λα επηθεληξώζνπλ ζε δηαδξνκέο 

πςειήο ππθλόηεηαο ή/θαη λα κηζζώζνπλ ζρεηηθή ρσξεηηθόηεηα από ην δίθηπν ησλ 

θαηεζηεκέλσλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Καηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο εληαίαο απνδνηηθήο 

θιίκαθαο γηα ην ππόδεηγκα θνξέα εθκεηάιιεπζεο πξέπεη επνκέλσο νη ΕΡΑ λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αλάγθε πξνώζεζεο απνηειεζκαηηθήο εηζόδνπ ζηελ αγνξά, 

αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια όηη, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κηθξόηεξνη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κπνξνύλ λα παξάγνπλ κε ρακειό 

κνλαδηαίν θόζηνο. Επηπιένλ, νη κηθξόηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ έρνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θιίκαθαο ησλ κεγαιύηεξσλ θνξέσλ ζε επξύηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αγνξάδνπλ ρσξεηηθόηεηα ρνλδξηθήο αληί λα παξέρνπλ νη ίδηνη 

ππεξεζίεο ηεξκαηηζκνύ. 

Ζ χζηαζε δελ θαζνξίδεη επαθξηβψο ην επίπεδν θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ. Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη σο πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ πξφηαζε θαηάξηηζεο κεξηδίνπ αγνξάο βάζεη ηνπ ηχπνπ 1/Ν φπνπ 

Ν ην πιήζνο ησλ παξφρσλ κε αμηνζεκείσηε παξνπζία ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο 

επηθξάηεηαο, Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο απνηειεί θνηλή πξαθηηθή κεηαμχ άιισλ Δπξσπαηθψλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, θαη πξνζεγγίδεη πην απνηειεζκαηηθά κία αληαγσληζηηθή αγνξά 

κεηάβαζεο ζε NGN δίθηπα φπνπ φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θίλεζεο ζα 

ηθαλνπνηείηαη απφ NGN ζπκβαηά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξφρσλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά πξνηείλεηαη 

λα ηεζεί ίζνο κε Ν = 5, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ηα κεξίδηα αγνξάο 

βάζεη ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε θπκαίλνληαη σο εμήο:  

  

Πάξνρνη 2009 2010 2011 2012 

ΟΣΔ 81% 73% 66% 62% 

Πάξνρνο 1 6% 8% 10% 11% 

Πάξνρνο 2 5% 7% 9% 10% 

Πάξνρνο 3 4% 5% 7% 8% 

Πάξνρνο 4 1% 2% 5% 6% 

Λνηπνί 3% 4% 4% 3% 

ύλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 5: Μεξίδηα αγνξάο βάζεη ησλ γξακκώλ πξόζβαζεο  πνπ παξέρεηαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε 
 

εκείσζε: Λακβάλνληαη ππφςε γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη ISDN PRA ηνπ ΟΣΔ, γξακκέο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ πιήξνπο ΑΠΣΒ θαη ΥΔΓ 

Πεγή: ηνηρεία ΔΔΣΣ 
 

Καη’ αλαινγία, ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ πθηζηάκελσλ παξφρσλ βάζεη ηνπ φγθνπ 

θίλεζεο εμεξρφκελσλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ, δειαδή νη αζηηθέο, νη ππεξαζηηθέο, νη 

θιήζεηο πξνο θηλεηφ θαη νη δηεζλείο θιήζεηο, γηα ην έηνο 2012, θπκαίλεηαη γηα ηνλ 

ΟΣΔ ζηελ πεξηνρή ηνπ 52%, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ επφκελσλ ζε κέγεζνο 

Παξφρσλ,  ζηελ πεξηνρή ηνπ 12%. Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ, 

ν ππνζεηηθφο πάξνρνο ζα επηηχρεη ζηαδηαθή εμέιημε ηνπ ηειηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο, 

φληαο ε πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 
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ηειεθσλίαο. Σν ηειηθφ κεξίδην αγνξάο ζα θπκαλζεί έσο 25% κέζν-καθξνπξφζεζκα, 

θαη’ αλαινγία κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξφρσλ, ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί 

ε αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, νξίδνληαο κηα αληαγσληζηηθή αγνξά κε ηειηθφ αξηζκφ 

ηεζζάξσλ παξφρσλ. 

πλνςίδνληαο, πξνηείλεηαη ν απνδνηηθφο πάξνρνο λα μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πέληε έηε πξν ξχζκηζεο, κε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο επίηεπμεο 

πνζνζηνχ 17% επί φγθνπ θίλεζεο θαηά ην έηνο βάζεο (Σ0). Καηφπηλ ην κεξίδην 

αγνξάο ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ ηηκή ζηφρν (25% επί φγθνπ θίλεζεο) γηα ηελ 

ππφινηπε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ κνληέινπ, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ππφδεηγκα: 

 

 

Έηνο Βάζεο Σ0 Σ0+1 Σ0+2 Σ0+3 Σ0+4 Σ0…+15 

Μεξίδην 

Αγνξάο 
17% 19% 21% 22% 23% …25% 

 

Πίλαθαο 6: Δμέιημε κεξηδίνπ αγνξάο ππνζεηηθνύ απνδνηηθνύ παξόρνπ (όγθνο θίλεζεο) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηξεηο πάξνρνη 

δηαθσλνχλ κε ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ πξφηεηλε ε ΔΔΣΣ. Τπνζηεξίδνπλ, φηη ε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιεληθή αγνξά δελ ζεκαηνδνηεί ξεαιηζηηθή εμέιημε 

κεξηδίσλ αγνξάο έσο 25%, εθφζνλ ν θπξίαξρνο πάξνρνο δηαηεξείηαη ζηα ησξηλά 

επίπεδα ηνπ 50% έσο 60%, ελψ θαηά κέζν φξν νη ελαιιαθηηθνί θπκαίλνληαη ζε 9%-

10%.  

Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 2009/396/ΔΚ, ε 

κνληεινπνίεζε αθνξά έλαλ ππνζεηηθφ απνδνηηθφ πάξνρν. Ζ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ηνπ ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ νθείιεη λα θαηαιήγεη ζην θαη’ αλψηαην 

κεξίδην αγνξάο πνπ ππαγνξεχεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξφρσλ, ήηνη 1/Ν. Δθφζνλ, 

ε ππφζεζε εξγαζίαο νξηνζεηεί πιήξσο αληαγσληζηηθή αγνξά ηεζζάξσλ παξφρσλ ζε 

επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εηψλ, είλαη εχινγν ν ππνζεηηθφο απνδνηηθφο πάξνρνο 

λα θαηαιήμεη κε κεξίδην αγνξάο 25% έσο ηα ηειεπηαία έηε κνληεινπνίεζεο, φληαο 

απνδνηηθφο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ παξνπζία, ζηελ Διιεληθή 

αγνξά. 
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5.4. Οξηζκόο ησλ επαπμήζεσλ 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Καζαξνχ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (Pure 

LRIC) δχλαηαη λα νξηζηεί σο ην καθξνπξφζεζκν θφζηνο εμππεξέηεζεο κηαο 

νξηζκέλεο επαχμεζεο δήηεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Τπνινγίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο δηθηχνπ, ην νπνίν 

παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο δηθηχνπ, ην νπνίν 

παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηελ ελ ιφγσ επαχμεζε. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξάο ηνπ θφζηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επαχμεζεο ηεο 

ππεξεζίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο 

επσθειείηαη απφ ηηο εθηεηακέλεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θνηλά ή ζπλδεδεκέλα δηθηπαθά θφζηε αιιά θαη νχηε γεληθά 

έμνδα ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, εθφζνλ, πηνζεηεζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ Pure LRIC γηα 

φιεο ηηο ππεξεζίεο δηθηχνπ, ηα ελ ιφγσ θνηλά ή γεληθά έμνδα ζα πξέπεη λα 

αλαθηεζνχλ απφ ππεξεζίεο πνπ δελ θνζηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ην θνζηνινγηθφ 

πξφηππν Pure LRIC. πλεπψο, ν νξηζκφο ησλ επαπμήζεσλ πνπ ζα θιεζεί λα 

ππνινγίζεη ην κνληέιo είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο Pure LRIC, δχλαηαη λα νξηζηνχλ 

επαπμήζεηο είηε κε ζηελφ πξνζαλαηνιηζκφ, δειαδή κία «κηθξή» ζρεηηθά επαχμεζε 

αλά κία ή ην πνιχ ιίγεο ζην πιήζνο ηειηθέο ππεξεζίεο, είηε κε επξχ πξνζαλαηνιηζκφ 

δειαδή κία «κεγάιε» ζρεηηθά επαχμεζε πνπ λα πεξηέρεη πνιιέο ππεξεζίεο. 

Ζ ρξήζε κεγάισλ επαπμήζεσλ κεγηζηνπνηεί ην νξηαθφ/επαπμεηηθφ θφζηνο θαη 

ειαρηζηνπνηεί ηα ζπλδεδεκέλα ή θνηλά θφζηε. πγθεθξηκέλα, ην κεγελζπκέλν 

επαπμεηηθφ θφζηνο επηκεξίδεηαη ζηηο κεγάιεο επαπμήζεηο θαη θαηά επέθηαζε ζηηο 

εκπεξηερνκέλεο ππεξεζίεο βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ νδεγψλ. Αληίζεηα, ε ρξήζε 

Αξρή 7: Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί έλαλ ππνζεηηθφ απνδνηηθφ πάξνρν κε κεξίδην αγνξάο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 17% επί ηνπ φγθνπ θίλεζεο, θαηά ην πξψην έηνο βάζεο, ην νπνίν ζα 

εμειίζζεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 25% ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 

εηψλ, απεηθνλίδνληαο κηα αληαγσληζηηθή αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηέζζεξηο 

θχξηνη πάξνρνη κε ζεκαληηθή παξνπζία ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. 
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κηθξψλ επαπμήζεσλ ειαρηζηνπνηεί ην νξηαθφ/επαπμεηηθφ θφζηνο θαη κεγηζηνπνηεί ηα 

ζπλδεδεκέλα ή θνηλά θφζηε. 

 

 

ρήκα 7:  Οξηζκόο Δπαπμήζεσλ  

Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη λα θαζνξηζηνχλ δχν βαζηθέο επαπμήζεηο (πξφζβαζε-access 

θαη θνξκφο-core) γηα ηα δηθηπαθά θφζηε θαη κία γηα ηε ιηαληθή ιεηηνπξγία. Γηα ηηο 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξφρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε επαχμεζε «Γηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο» κε κηθξφ πιήζνο ππεξεζηψλ.  

 

Πρόσβαση

(access)

Κορμός

(core)

Λιανική 

λειτοσργία 

(retail 

operation)

Διάυορες λειτοσργίες (all other)

Τερματισμός

 

ρήκα 8: Οξηζκόο Δπαπμήζεσλ  

Ζ επηινγή ρξήζεο δχν βαζηθψλ επαπμήζεσλ (πξφζβαζε-access θαη θνξκφο-

core) γηα ηα δηθηχαθα θφζηε απνηειεί θνηλή πξαθηηθή θαη άιισλ Ρπζκηζηηθψλ αξρψλ 

θαη ζπκθηιηψλεηαη (reconciliated) κε ηε κέζνδν top-down πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
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ηελ ΔΔΣΣ (ζηε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ πνπ έρεη 

εθδψζεη κε ηελ 482/051/26-05-2008, ΦΔK 1151/Β/24-06-2008 Απφθαζή ηεο). ηε 

ζπλέρεηα, έλαο πιήξεο θαηάινγνο ππεξεζηψλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο ζα επηκεξηζηεί 

ζηηο πξνηεηλφκελεο επαπμήζεηο, ψζηε λα δηαζηαζηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ην δίθηπν, 

λα επηκεξηζηεί ζσζηά ην θφζηνο απφ ηελ θίλεζε θσλήο ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο θαη λα κνληεινπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ην θαζαξφ επαπμεηηθφ θφζηνο γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηέζζεξηο 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ. Έλαο πάξνρνο δηαηχπσζε 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επαπμήζεσλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

κνληεινπνίεζεο ηεο ιηαληθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία θαη απνθιείεηαη εμ’ νξηζκνχ απφ 

ηε κνληεινπνίεζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θσλήο ζηε ρνλδξηθή.  

Ζ ΔΔΣΣ δηεπθξηλίδεη φηη νη επαπμήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ επαπμεηηθνχ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

χζηαζε θαη κφλν. Κάζε κία απφ ηηο νξηδφκελεο πξνο κνληεινπνίεζε ππεξεζίεο ζα 

απνξξνθά θαη απφ ηηο δχν επαπμήζεηο ην δηθηπαθφ θφζηνο πνπ ηεο αλαινγεί, ρσξίο 

απψιεηα θφζηνπο ή πιεξνθνξίαο.   

 

 

Αξρή 8: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ηε ρξήζε δχν κεγάισλ επαπμήζεσλ (πξφζβαζεο θαη 

θνξκνχ) γηα ηα δηθηπαθά θφζηε, κία επαχμεζε γηα ηε ιηαληθή ππεξεζία θαη κία 

επαχμεζε γηα ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηηο 

κνληεινπνηεκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ. 
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5.5. Τπεξεζίεο  

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία Pure LRIC, γηα ηε κνληεινπνίεζε ηφζν ηνπ 

δηθηχνπ θνξκνχ φζν θαη ελφο κέξνπο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο πξνηείλεηαη λα 

κνληεινπνηεζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δχν ηκήκαηα 

δηθηχνπ. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη: 

– Τπεξεζίεο δηαζχλδεζεο  

• ηνπηθφο ηεξκαηηζκφο,  

• απιφο δηαβηβαζηηθφο (single transit) ηεξκαηηζκφο,  

• δηπιφο δηαβηβαζηηθφο (double transit) ηεξκαηηζκφο,  

• πιινγή 

– Τπεξεζίεο ηειεθσληθήο θίλεζεο (ιηαληθήο πξφζβαζεο) 

• Σνπηθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ 

• Δζληθέο θιήζεηο εληφο δηθηχνπ 

• Γηεζλείο εμεξρφκελεο θιήζεηο 

• Δμεξρφκελεο θιήζεηο ζε θηλεηά 

• Δμεξρφκελεο θιήζεηο ζε άιινπο ζηαζεξνχο Παξφρνπο  

•  Δμεξρφκελεο θιήζεηο ζε κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο  

• Dial-up θίλεζε δηαδηθηχνπ. 

– Τπεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο (πιελ ηνπ θφζηνπο βξφρνπ LLU) 

• PSTN, ISDN, PRA 

– Τπεξεζίεο πξφζβαζεο ηχπνπ ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ (ΥΔΓ) 

– Ληαληθέο θαη Υνλδξηθέο Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο (ADSL) 

– Ληαληθέο θαη Υνλδξηθέο Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο επφκελεο γελεάο απφ 

ΑΚ (VDSL) 

– Ληαληθέο θαη Υνλδξηθέο Δπξπδσληθέο ππεξεζίεο επφκελεο γελεάο απφ 

Κακπίλα (VDSL) 

– Μηζζσκέλεο γξακκέο (Ληαληθήο- Υνλδξηθήο) 

– Μηζζσκέλεο γξακκέο (Ληαληθήο -Υνλδηθήο επφκελεο γελεάο, 

ππεξεζίεο Ethernet, NGN) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ππεξεζίεο. Γχν πάξνρνη ζεκείσζαλ 

φηη κεζνπξφζεζκα ν ηεξκαηηζκφο απιήο θαη δηπιήο δηαβίβαζεο ζα εμηζσζεί κε ηνλ 

ηνπηθφ ηεξκαηηζκφ, θαη εθφζνλ πηνζεηεζεί ε δηαζηαζηνπνίεζε δηθηχνπ NGN, νη 

ππεξεζίεο «Σνπηθφο ηεξκαηηζκφο» θαη «Σνπηθέο θιήζεηο εληφο Γηθηχνπ» ζα 

θαηαζηνχλ παξσρεκέλεο. Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 
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νπνίν ε δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ αθνινπζεί ηελ 

πθηζηάκελε κεηαβαηηθή δνκή TDM, νη ππεξεζίεο απηέο πξέπεη λα κνληεινπνηεζνχλ 

αλαιφγσο. Καηά ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο ηνπ δηθηχνπ ζε NGN δνκέο, ην ζπκκεηξηθφ 

ηέινο ηεξκαηηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη σο κηθηφ ηέινο φισλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή δξνκνιφγεζεο (ιεπηψλ θίλεζεο)  

 

 
 

 

5.6. Εήηεζε ππεξεζηώλ  

εκαληηθφο παξάγνληαο εηζφδνπ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε πξνβιεπφκελε 

εμέιημε ηεο θίλεζεο εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ θσλήο. Ζ ηξνθνδφηεζε ηνπ κνληέινπ κε 

ηηο πξνβιέςεηο θίλεζεο ζα θαζνξίζεη ην χςνο ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε 

δηαζηαζηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη επελδχζεσλ ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά φιν ην 

θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ. 

Δθφζνλ, ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε 

δήηεζε γηα πξντφληα ιηαληθήο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνηππσζεί ην επίπεδν ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ν φγθνο ησλ παξερφκελσλ ιηαληθψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά θαζψο θαη ε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπο. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ε 

ηξνθνδφηεζε ηνπ κνληέινπ κε πξνβιέςεηο εμέιημεο ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ θσλήο λα ζηεξηρζεί ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία δήηεζεο 

θαη αλάιπζεο απηψλ ψζηε λα απνηππψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθά ε 

Διιεληθή αγνξά θαη ην επίπεδν αληαγσληζκνχ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζνχλ παξάγνληεο φπσο  ε 

εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ ζε επίπεδν ιηαληθήο. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πνηνηηθνί παξάγνληεο φπσο ε πξφζθαηε ηάζε ηεο 

αγνξάο γηα πξνζθνξά πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνπλ κε έλα δεδνκέλν ζηαζεξφ κεληαίν 

πνζφ (flat fee) απεξηφξηζηα ιεπηά θίλεζεο πξνο φινπο ηνπο ζηαζεξνχο γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δίλεηαη θίλεηξν ζηνπο ιηαληθνχο πειάηεο λα 

Αξρή 9: Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί  ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο . 
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απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη άξα λα απμάλεηαη ε θίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ, 

ππφ κειέηε, ππεξεζηψλ (ρνλδξηθφο ηεξκαηηζκφο ζε ζηαζεξά δίθηπα).  

πλεπψο, γηα θάζε ππεξεζία πνπ κνληεινπνηείηαη γίλεηαη κηα πξφβιεςε 

δήηεζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά, ζχκθσλα θαη κε ην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

ρήκα 9: Ληαληθή εμεξρόκελε θίλεζε από ζηαζεξή ζέζε 

 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρήκα, ζηελ Διιεληθή αγνξά παξαηεξείηαη κείσζε 

ηεο θίλεζεο εμεξρνκέλσλ ιεπηψλ απφ ζηαζεξφ θαηά ηα έηε 2010 (-2%) θαη 2011 (-

3%), ε νπνία επηβξαδχλεηαη  θαηά ην έηνο 2012 (-1%). πκπεξαζκαηηθά, ε ιηαληθή 

ηηκή ησλ θιήζεσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε θαη 

πξνζθνξά λέσλ ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ πξνζθνξψλ (ηειεθσλία, internet, 

ηειεφξαζε), θαηαδεηθλχεη ηελ δηζηαθηηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηε ζηαζεξή ηειεθσλία, θαη λα ζηξαθνχλ απνθιεηζηηθά ζε άιιεο κνξθέο ηειεθσλίαο 

(θηλεηή, θηι), παξά ηε δηαθαηλφκελε πηψζε. Δπηπιένλ, ζηνηρεία, πνπ δηαζέηεη ε 

ΔΔΣΣ, κέζσ ηεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ην 2012, 

αλαδεηθλχνπλ φηη ε δηείζδπζε ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο βξηζθφηαλ ην 2012, ζην 78% 

έλαληη ηνπ 83% ην 2009. ηε κείσζε απηή έρνπλ, θπξίσο, ζπκβάιιεη νηθνλνκηθνί 

ιφγνη.  



 

46 

 

Σέινο, ε δήηεζε ππεξεζηψλ φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπλνιηθή θίλεζε 

εμεξρνκέλσλ ιεπηψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αλψηαηε κέγηζηε θίλεζε, ε 

νπνία ζεκεηψλεηαη ζηηο ψξεο αηρκήο, ψζηε λα πξνβιέπεηαη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

απνδνηηθφ δίθηπν. Γειαδή, ην δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζηαζηνπνηεκέλν θαηά 

ηξφπνλ ψζηε λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζην κέγηζην ζεκείν (busy hour, BH) θαη πάληα 

ηεξψληαο ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ (QoS). Ζ ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ε έληαζε ηνπ BH κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ ή 

θαη   κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ωζηφζν νη παξάκεηξνη ηεο κειινληηθήο δήηεζεο (γηα παξάδεηγκα γξακκηθφο 

ξπζκφο αχμεζεο, Cumulative Annual Growth Rate (CAGR)) ζα απνηειέζνπλ 

παξάκεηξν εηζφδνπ ζην κνληέιν. 

χκθσλα κε ηε απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, φινη νη πάξνρνη 

ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ρξήζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο εμέιημεο δήηεζεο ησλ κνληεινπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια, δηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ 

πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θαηάζηαζε χθεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ζεκεξηλή αγνξά, ελψ ε εμέιημε κειινληηθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ VOIP, ελδερνκέλσο λα θαηαζηήζεη ηνλ ηζηνξηθφ γξακκηθφ 

ξπζκφ αχμεζεο CAGR αλαθξηβή. Ζ ΔΔΣΣ αληηιακβάλεηαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ρξήζεο 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ, θαη 

επηπιένλ ιακβάλεη ππφςε ηεο εθηηκήζεηο γηα κειινληηθέο ππεξεζίεο, πηνζεηψληαο ηελ 

αξρή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην κέιινλ (forward looking).  

 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (απφ ην 2008 κέρξη ην 

2012) θαη νη πξνβιέςεηο (απφ ην 2013 κέρξη ην 2033) γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο 

Αξρή 10: Ζ ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ηε κειινληηθή πξφβιεςε δήηεζεο ησλ 

κνληεινπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δήηεζεο 

απηψλ, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην κέιινλ (forward looking), σο 

βαζηθφ παξάγνληα εηζφδνπ γηα ηε δηαζηαζηνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ δνκψλ ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ. 
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Σειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην κνληέιν, σο πνζνζηά επί ηνπ 

πιεζπζκνχ. Καηά ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ 

ππφζεζε, φηη ν πάξνρνο, αλά εμεηαδφκελε ππεξεζία, θαηέρεη κεξίδην αγνξάο ίζν κε ην 

ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

Γηα ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη γίλεη ε ππφζεζε φηη ζα ππάξρεη εηήζηα 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,09%. Ζ ηηκή απηή πξνέθπςε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο εηήζηαο 

κεηαβνιήο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ εμέιημε παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

ρήκα 10: Δμέιημε πιεζπζκνύ 

 

 

5.6.1. Εήηεζε ζηαζεξώλ γξακκώλ πξόζβαζεο 

Ζ δήηεζε ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί απφ 43,46% 

ην 2012 ζε 39% ην 2033 επί ηνπ πιεζπζκνχ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:  
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ρήκα 11: Εήηεζε ζηαζεξώλ γξακκώλ πξόζβαζεο 

 

5.6.2. Εήηεζε επξπδσληθώλ γξακκώλ 

Ζ δήηεζε επξπδσληθψλ γξακκψλ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ 23,75% ην 2012 

ζε 27% ην 2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:  

 

ρήκα 12: Εήηεζε επξπδσληθώλ γξακκώλ 
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5.6.3. Εήηεζε IPTV (broadcast) 

Ζ δήηεζε IPTV πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ 0,64% ην 2012 ζε 15% ην 2033 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:  

 

ρήκα 13: Εήηεζε IPTV 

 

5.6.4. Πξνθίι Μεηάβαζεο  

5.6.4.1. Μεηάβαζε από ADSL ζε VDSL  

Αλακέλεηαη φηη φινη νη ρξήζηεο ADSL ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ ππεξεζία VDSL 

κέρξη ην 2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

ρήκα 14: Μεηάβαζε από ADSL ζε VDSL 
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5.6.4.2. Μεηάβαζε ζε NGN δίθηπν 

Αλακέλεηαη φηη ε κεηάβαζε ζε NGN δίθηπν ζα μεθηλήζεη ην 2014 απφ ηηο 

ππθλέο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζα νινθιεξσζεί ην 2022 ζηηο αγξνηηθέο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

 Έηνο Έλαξμεο  Έηνο Οινθιήξσζεο 

Dense Urban 2014 2022 

Urban 2015 2022 

Suburban 2016 2022 

Rural 2017 2022 

 
Πίλαθαο 7: Πξνθίι κεηάβαζεο ζε NGN 

 

Σν ζπλνιηθφ πξνθίι κεηάβαζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

ρήκα 15: Πξνθίι κεηάβαζεο ζε NGN 
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5.6.5. Δμέιημε θίλεζεο εθθηλνύκελεο από ζηαζεξά δηθηπα  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (απφ ην 2008 κέρξη ην 

2012) θαη νη πξνβιέςεηο (απφ ην 2013 κέρξη ην 2033) γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο 

Σειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο. Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε 

ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο θίλεζεο εθθηλνχκελεο 

απφ ζηαζεξά δίθηπα ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.5.1. Κίλεζε από ζηαζεξά ζε ζηαζεξά δίθηπα 

Ζ θίλεζε απφ ζηαζεξά ζε ζηαζεξά δίθηπα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ηα 

275,73 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα πεξίπνπ ην 2012 ζε 280 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά 

κήλα ην 2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

 

ρήκα 16: Κίλεζε από ζηαζεξά ζε ζηαζεξά δίθηπα (ιεπηά / ρξήζηε/ κήλα) 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ ζηαζεξά ζε ζηαζεξά 

δίθηπα ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε θίλεζε απηή δηαρσξίδεηαη ζε 

εηζεξρφκελε (local, single tandem termination, double tandem termination) θαη 

εμεξρφκελε (on-net, off-net). Σα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ εμαρζεί απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ παξφρσλ. Δπηπιένλ, ε εμεξρφκελε on-net θίλεζε δηαρσξίδεηαη ζε ζε 
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ηνπηθή θαη εζληθή κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ηζρχεη κφλν 

ζην TDM δίθηπν θσλήο θαη παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

Fixed to 

fixed traffic

x

Efficient 

Operator’s 

Market share (%)

Efficient Operator’s 

Fixed to fixed traffic

Efficient 

Operator’s 

Market share (%)

x x

1 – [Efficient Operator’s 

Market share (%)]

Efficient Operator’s 

incoming traffic

Efficient Operator’s 

outgoing traffic

Efficient 

Operator’s 

Market share (%)

x

Efficient Operator’s 

on-net traffic

1 – [Efficient Operator’s 

Market share (%)]

x

Efficient Operator’s 

off-net traffic

Local
Double 

transit

Single 

transit

62% 35% 3%

Efficient Operator’s 

Local on-net traffic

Efficient Operator’s 

National on-net traffic

80% 20%

 

ρήκα 17: Γηαρσξηζκόο θίλεζεο απνδνηηθνύ παξόρνπ 

 

5.6.5.2. Κίλεζε από ζηαζεξά ζε θηλεηά δίθηπα 

Ζ θίλεζε απφ ζηαζεξά ζε θηλεηά δίθηπα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ηα 31,93 

ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα πεξίπνπ ην 2012 ζε 34 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα ην 

2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:  
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ρήκα 18: Κίλεζε από ζηαζεξά ζε θηλεηά δίθηπα 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ ζηαζεξά ζε θηλεηά δίθηπα 

ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.5.3. Κίλεζε από ζηαζεξά ζε δηεζλή δίθηπα 

Ζ θίλεζε απφ ζηαζεξά ζε δηεζλή δίθηπα πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί απφ  13,86 

ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα ην 2012 ζε 15 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα ην 2033 φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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ρήκα 19: Κίλεζε από ζηαζεξά ζε δηεζλή δίθηπα (ιεπηά / έηνο) 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ ζηαζεξά ζε δηεζλή δίθηπα 

ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.5.4. Κίλεζε dial-up 

Ζ θίλεζε dial-up ζα κεδεληζηεί κέρξη ην 2022 κε ηελ κεηάβαζε ησλ ρξεζηψλ 

ζην NGN δίθηπν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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ρήκα 20: Κίλεζε dial-up (ιεπηά / ρξήζηε / κήλα) 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο dial-up ίζν κε ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.5.5. Κίλεζε από ζηαζεξά ζε κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο 

Ζ θίλεζε πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί απφ 

5,49 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κελα ην 2012 ζε 5 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα ην 2033 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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ρήκα  21: Κίλεζε από ζηαζεξά ζε κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο (ιεπηά / ρξήζε / 

κήλα) 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο πξνο κε γεσγξαθηθνχο 

αξηζκνχο ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.6. Δμέιημε θίλεζεο ηεξκαηηδόκελεο ζε ζηαζεξά δίθηπα  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (απφ ην 2008 κέρξη ην 

2012) θαη νη πξνβιέςεηο (απφ ην 2013 κέρξη ην 2033) γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο 

Σειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο. Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε 

ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε φηη ν πάξνρνο, αλά εμεηαδφκελε ππεξεζία, θαηέρεη κεξίδην 

αγνξάο ίζν κε ην ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.6.1. Κίλεζε από θηλεηά ζε ζηαζεξά δίθηπα 

Ζ θίλεζε απφ θηλεηά ζε ζηαζεξά δίθηπα πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ειάρηζηα απφ 

ηα 35,55 ιεπηά αλά ρξήζε αλά κήλα πεξίπνπ ην 2012 ζε 35 ιεπηά αλά ρξήζε αλά 

κήλα ην 2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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ρήκα 22: Κίλεζε από θηλεηά ζε ζηαζεξά δίθηπα 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ θηλεηά δίθηπα ίζν κε ην 

κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.6.2. Κίλεζε από δηεζλή ζε ζηαζεξά δίθηπα 

Ζ θίλεζε απφ δηεζλή ζε ζηαζεξά δίθηπα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ηα 12,33 

ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα πεξίπνπ ην 2012 ζε 15 ιεπηά αλά ρξήζηε αλά κήλα ην 

2033 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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ρήκα 23: Κίλεζε από δηεζλή ζε ζηαζεξά δίθηπα 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ, ε ΔΔΣΣ θάλεη ηελ ππφζεζε 

φηη ν πάξνρνο θαηέρεη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο απφ δηεζλή ζε ζηαζεξά δίθηπα 

ίζν κε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ. 

 

5.6.7. Μέζνδνη Απνζβέζεσλ θαη Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείσλ 

χκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απόζβεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ε νηθνλνκηθή απόζβεζε όπνπ απηό είλαη 

εθηθηό. Όπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, άιιεο κέζνδνη απόζβεζεο είλαη πηζαλέο, φπσο ε 

ζηαζεξή κέζνδνο απόζβεζεο. 

Μέζνδνη Απφζβεζεο Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Α) Γξακκηθή/ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο (Straight Line Depreciation) 

Σν εηήζην πνζφ ηεο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή επί ηεο 

ηηκήο θηήζεο θαη παξακέλεη ην ίδην γηα ηελ σθέιηκε δσή ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. H  κέζνδνο ηεο γξακκηθήο/ζηαζεξήο απφζβεζεο είλαη απιή θαη 

πξνβιέςηκε θαη δηεπθνιχλεη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ δεδνκέλνπ φηη 
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ε δαπάλε δελ αιιάδεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο  σθέιηκεο δσήο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Β) Οηθνλνκηθή απφζβεζε (Economic Depreciation) 

Σν εηήζην πνζφ ηεο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη σο ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ 

πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη δελ παξακέλεη ην ίδην 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ωο αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνεμνθιεκέλεο παξνχζαο αμίαο ησλ ρξεκαηηθψλ 

εηζξνψλ θαη ηεο πξνεμνθιεκέλεο παξνχζαο αμίαο ησλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ πνπ 

αλακέλνληαη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ νηθνλνκηθή απφζβεζε επηδηψθεη ηελ 

βέιηηζηε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά. Ωζηφζν νη ππνινγηζκνί 

ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο, φζνλ αθνξά πξνβιέςεηο 

κεηαβιεηψλ, φπσο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ε ηηκή ηνπ ζχγρξνλνπ ηζνδχλακνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη νπνίεο πξνβιέςεηο είλαη  πνιχ δχζθνιν λα ππνινγηζζνχλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εμεηάδνληαη νη 

αθφινπζεο κέζνδνη: 

Α) Ηζηνξηθφ Κφζηνο Κηήζεο (Historic Cost Accounting) 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεο. Ζ ρξήζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα παξαπνίεζεο ηεο ηηκήο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ωζηφζν, ην ηζηνξηθφ θφζηνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο θαη φρη κε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε πηζαλφ απνηέιεζκα ε ππνινγηζζείζα ηηκή  λα είλαη αλαθξηβήο.  

B) Σξέρνλ Κφζηνο (Current Cost Accounting) 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ή 

ηηκή αληηθαηάζηαζεο. Ζ ηξέρνπζα ηηκή είλαη θαιχηεξνο δείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ή 

αληηθαηάζηαζεο δελ είλαη δηαζέζηκε ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηηκήζεηο ή 

δείθηεο ζπγθξηηηθήο ηηκνιφγεζεο κε απνηέιεζκα ε ππνινγηζζείζα ηηκή λα κελ είλαη 

ακεξφιεπηε θαη επαιεζεχζηκε. 
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Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη σο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο απφζβεζεο θαη απνηίκεζεο 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ Γξακκηθή/ηαζεξή Μέζνδν θαη ηελ 

Σξέρνπζα Σηκή Αγνξάο αληίζηνηρα.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηέζζεξηο απφ 

ηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ κε ηε ζπλνιηθή πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ, ελψ έλαο 

πάξνρνο δηαηχπσζε ηηο ακθηβνιίεο ηνπ ζρεηηθά κε ρξήζε ηεο Σξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο 

πξνηείλνληαο ην Ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο σο πην θαηάιιειε κέζνδν απνηίκεζεο 

θαζψο δελ αλακέλεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ ρξφλνπ 

δσήο ησλ ζπληζησζψλ ησλ ππνινγηζκψλ.  

Ζ απνηίκεζε ηξέρνληνο θφζηνπο πξνθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαζψο ππεξέρεη 

ζηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ εθφζνλ ιακβάλεη ππφςε  ηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηπρφλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζρεηηθέο θαη κε ηε 

δηαζηαζηνπνίεζε δηθηχνπ NGN, νη νπνίεο δχλαληαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ 

γεληθφηεξε εθηίκεζε θφζηνπο.  

 

 

 

5.6.8. Υξνληθόο Οξίδνληαο κνληεινπνίεζεο 

Ζ κνληεινπνίεζε πεξηιακβάλεη κειινληηθή ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ 

ηνλ πξνβιεπφκελν ρξνληθφ νξίδνληα αλάιπζεο αγνξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε δηάξθεηά 

ηεο πξνζεγγίδεη θαη ηνπο ρξφλνπο δσήο παγίσλ θαη ππνδνκψλ.  

Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ (κε ηελ αηηηνινγία ηεο 

ζπκθηιίσζεο κε ην top-down ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ) ζα απαηηνχζε ρξνληθφ νξίδνληα 

έληνλα παξειζνληνζηξεθή (backward looking), γηα παξάδεηγκα 20 έηε ζην παξειζφλ, 

αιιά πξνθαλψο θαη κειινληνζηξεθή (forward looking). Ζ κνληεινπνίεζε ελφο 

ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ απαηηεί ρξνληθφ νξίδνληα αζζελψο «παξειζνληνζηξεθή» 

(backward looking), γηα παξάδεηγκα 5-10 έηε ζην παξειζφλ, εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε, 

φηη ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη μεθίλεζαλ πξηλ απφ 10 ρξφληα λα 

Αξρή 11: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη σο θαηαιιειφηεξεο κέζνδνπο απφζβεζεο θαη απνηίκεζεο 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ Γξακκηθή/ηαζεξή Μέζνδν θαη ηελ 

Σξέρνπζα Σηκή Αγνξάο αληίζηνηρα. 
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πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, θπξίσο κε ηηο κεζφδνπο ηεο επηινγήο θαη 

πξνεπηινγήο θνξέα. Ωζηφζν, ε θχξηα αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ έρεη ζπκβεί θπξίσο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία [φπνπ ππήξμαλ 

θαη πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ππνδνκέο κε κεγάινπο ρξφλνπο 

δσήο (ράλδαθεο, θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ)]. Με απηφ ην δεδνκέλν αιιά θαη κε ηελ αξρή 

«πξνζαλαηνιηζκνχ ζην κέιινλ» (forward looking) είλαη πξνθαλέο φηη απαηηείηαη έλα 

ηθαλφ ρξνληθφ πεξηζψξην κεινληνζηξέθεηαο γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ ππνζεηηθνχ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ξχζκηζε μεθηλά ην έηνο Σ0=2013 (ζην ηέινο ηνπ έηνπο) 

θαη πεξηιακβάλεη 25 έηε, 5 έηε πξηλ ην έηνο βάζεο θαη 20 έηε κεηά απφ απηφ (Σ0-5 έσο 

T0+20). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηξεηο πάξνρνη 

ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα κνληεινπνίεζεο. 

Έλαο πάξνρνο δηαθψλεζε ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηνπ κνληέινπ ίζεο κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ, ε νπνία δηαθέξεη 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ. Έλαο άιινο πάξνρνο αλέθεξε φηη παξνπζηάδεη 

δπζθνιία  ε κεηαηξνπή ησλ αμηψλ ησλ παγίσλ απφ ηζηνξηθέο ηηκέο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.  

Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη πιήξεηο θχθινπο δσήο θαη άξα αληηθαηάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ παγίσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξφλν δσήο, αιιά παξάιιεια θαη λα εμαζθαιίδεη 

επαξθή κεηάβαζε απφ ηελ ησξηλή ηερλνινγία δηθηχνπ ζε δίθηπν θνξκνχ NGN. Ζ 

εθηίκεζε πεξί ρξνληθήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ κεηάβαζεο απνηειεί ζηνηρείν 

εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ, ιφγσ ηνπ πξψηκνπ βαζκνχ πξαγκαηνπνίεζεο ζηελ Διιεληθή 

αγνξά θαη άξα πξέπεη ην κνληέιν λα πξνβιέπεη επαξθή ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ. 

 

 

 

Αξρή 12: Ζ  ΔΔΣΣ πηνζεηεί σο ρξφλν δηάξθεηαο κνληεινπνίεζεο ηα 25 έηε, 5 πξηλ ην 

έηνο βάζεο (Σ0) θαη 20 κεηά απφ απηφ. 
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5.6.9. Τπνινγηζκόο Κόζηνπο θεθαιαίνπ (WACC) 

Δπεηδή δελ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ γηα κηθξφηεξνπο 

παξφρνπο, θαη κε εηζεγκέλνπο, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην WACC ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ κε ηε κέζνδν πνπ ήδε εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ (Α.Π. 

ΔΔΣΣ 604/011/19-5-2011 «Απνηειέζκαηα θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) έηνπο 2011 (κε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία 2009) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη 

επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» ΦΔΚ 1222/Β/2011).  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ γηα ηνπο παξφρνπο 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεζνδνινγία ηνπ Μνληέινπ Απνηίκεζεο 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Capital Asset Pricing Model, CAPM).  

Σν θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηηο ππφ ξχζκηζε ππεξεζίεο ππνινγίδεηαη σο ην 

γηλφκελν ηνπ απαζρνινχκελνπ, θεθαιαίνπ αλά ππεξεζία επί ην κέζν ζηαζκηθφ 

θφζηνο θεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital - WACC) πξν θφξσλ ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ.  

Σν θφζηνο θεθαιαίνπ αληαλαθιά ην θφζηνο επθαηξίαο ησλ ζπλνιηθψλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θεθαιαίσλ, ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ δαλεηαθψλ. Ζ ζηάζκηζή 

ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ 

Κφζηνπο Κεθαιαίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Αξρψλ Κνζηνιφγεζεο θαη 

Σηκνιφγεζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, είλαη ν εμήο: 
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Εμ. 5-1 

φπνπ:  

re : Κφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

rd : ηαζκηθφο κέζνο φξνο ηνπ θφζηνπο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ δαλεηαθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πάξνρνο.  
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E: Σν πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   

D: Σν πνζφ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Σν re ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ππνινγίδεηαη κε ηνλ 

αθφινπζν ηχπν.  

 

     crpeprwcrpeprwrr fe  221111 )1(   
Εμ. 5-2 

 

Οη αλσηέξσ δχν ηχπνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC ζε 

απνινγηζηηθή θαη πξνυπνινγηζηηθή βάζε φπσο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα.  

φπνπ: 

rf : Δπηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ ηνπ 10εηνχο νκνιφγνπ κεδεληθνχ 

ηνθνκεξηδίνπ κε ηε ρακειφηεξε απφδνζε ην νπνίν είλαη εθθξαζκέλν ζε επξψ. 

w1 : ηάζκηζε ηνπ erp1 (50%).     

β1 : Ο ζπληειεζηήο β ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. 

erp1 : Δθηηκψκελν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο 

ε αλακελφκελε απφδνζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. (ε νπνία ιακβάλεηαη 

απφ ην Bloomberg) κείνλ ην επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

παξαπάλσ (rf). 

β2 : Ο ζπληειεζηήο β ηεο εηαηξείαο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

γεξκαληθφ δείθηε DAX. 

erp2 : Σν αλακελφκελν καθξνρξφλην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο, ην νπνίν 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 4,5% – 5,5%. 

crp : Αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ρψξαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

(Απφδνζε ηνπ 10εηνχο ειιεληθνχ νκνιφγνπ ρσξίο ηνθνκεξίδην – Δπηηφθην 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ) × (Σππηθή απφθιηζε Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Υ.Α. / Σππηθή 

απφθιηζε ειιεληθψλ νκνιφγσλ)  

φπνπ: 

(Σππηθή απφθιηζε Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Υ.Α. / Σππηθή απφθιηζε ειιεληθνχ 

νκνιφγνπ) = ρεηηθή δηαθχκαλζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Υ.Α, ζπγθξηλφκελνο κε 

ηα 10εηή ειιεληθά νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην. 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC θαη ε ηηκή ηνπ 

WACC παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΟΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ( WACC) 

  

2013 

ΔΝΆΡΗΟ 1 ΔΝΆΡΗΟ 2 

Rf 0,56% 2,41% 

Rd 7,025% 7,025% 

ERP1 19,28% 17,43% 

ERP2 5,00% 5,00% 

Beta OTE/ASE 0,757 0,757 

Beta OTE/DAX 0,595 0,595 

CRP 8,71% 20,03% 

Re 15,23% 24,04% 

D / (D+Emv) 72,47% 51,79% 

Emv / (D+Emv) 27,53% 48,21% 

Tax 0,00% 0,00% 

WACC 9,29% 15,23% 

WACC (pre-tax) 9,29% 15,23% 

WACC Pre-Tax Avg 12,26% 

 

Πίλαθαο 8: πληειεζηέο ππνινγηζκνύ Κόζηνπο Κεθαιαίνπ (WACC) 

 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ 

παξακέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC νη νπνίεο δελ 

πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ηνπ ΟΣΔ. 

Μεδεληθόο Κίλδπλνο (Rf) 

Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (Rf ± εηεζηνπνηεκέλε ηππηθή απόθιηζε* Rf) 

Τπνινγίζηεθε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ επηηνθίνπ Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ 

(Rf) γηα ην 2013 κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ δεθαεηνχο γεξκαληθνχ νκνιφγνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1/10/2011 - 30/9/2012. πγθεθξηκέλα, νξίζηεθε ε ηππηθή απφθιηζε ησλ 

εβδνκαδηαίσλ απνδφζεσλ ηνπ γεξκαληθνχ νκνιφγνπ (8,63%) ε νπνία ελ ζπλερεία 

εηεζηνπνηήζεθε (62,23%). Αθνινχζσο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο νξίζηεθε σο εμήο: 

(Rf ηελ 30/9/2012) ± εηεζηνπνηεκέλε ηππηθή απφθιηζε* (Rf ηελ 30/9/2012), 

γηα λα ππνινγηζηεί σο εμήο: 



 

65 

 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΜΖΓΔΝΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 2013 Rf 

Απφδνζε 10εηνχο γεξκαληθνχ νκνιφγνπ (30/9/2012) (α) 1,48% 

Δηεζηνπνηεκέλε ηππηθή απφθιηζε απνδφζεσλ γεξκαληθνχ νκνιφγνπ 

(β) 
62,23% 

ελάξην 1 - Δπηηφθην Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ (α) - (β)*(α) 0,56% 

ελάξην 2 - Δπηηφθην Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ (α) + (β)*(α) 2,41% 

 

Πίλαθαο 9: Δθηίκεζε Δπηηνθίνπ κεδεληθνύ θηλδύλνπ 2013 

Πεγή: Bloomberg 

Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ ειιεληθνχ νκνιφγνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εβδνκαδηαίεο απνδφζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/10/2011 - 30/9/2012 

απνθιείνληαο ηηο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο πξνζέγγηδαλ ηα γεγνλφηα ηνπ PSI θαζψο θαη 

ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ Μαΐνπ 2012, θαηά ηα νπνία ππήξμε έληνλε 

κεηαβιεηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη πσο, σο βάζε γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηφζν ηνπ γεξκαληθνχ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ νκνιφγνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε απφδνζε ηελ 30/9/2012, θαζψο ε απνθιηκάθσζε ησλ απνδφζεσλ 

ηνπ ειιεληθνχ νκνιφγνπ κεηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2012 ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθή. 

Risk Premium (ERP) 

Σν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ιακβάλνληαο 

ππφςε φιεο ηηο δηαζέζηκεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Δλζσκαηψλνληαο κφλν ην 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο ηεο Διιάδαο (ERP1), γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν δπλεηηθφο 

επελδπηήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ κφλν ηηο ειιεληθέο κεηνρέο θαηά ηε ιήςε 

επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Αληίζηνηρα, ελζσκαηψλνληαο κνλάρα ην αζθάιηζηξν 

θηλδχλνπ ησλ αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ (ERP2), γίλεηαη ε παξαδνρή φηη φιεο νη κεηνρέο 

αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε σο ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο. 

Σν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο Διιεληθήο αγνξάο (ERP1) κε βάζε ηηο σο άλσ 

δηαθνξέο ζην επηηφθην Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ (Rf) θαη ηελ ππνινγηζζείζα απφ ην 
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Bloomberg αλακελφκελε απφδνζε αγνξάο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 2013 

 GT (ελάξην 1) GT (ελάξην 2) 

Αλακελφκελε απφδνζε αγνξάο (1) 19,84% 19,84% 

Μείνλ: Δπηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ 

(2) 
0,56% 2,41% 

Πξηκ θηλδύλνπ αγνξάο Διιάδαο 19,28% 17,43% 

 

Πίλαθαο 10: Αζθάιηζηξν θηλδύλνπ Διιεληθήο Αγνξάο (ERP) 

 

πληειεζηήο β 

Ο ζπληειεζηήο β πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαζέζηκεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. πλεπψο, φηαλ ιακβάλεηαη 

ππφςε ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο ειιεληθήο αγνξάο (ERP1), ν ζπληειεζηήο β 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε 

κε ηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Αληίζηνηρα, φηαλ ιακβάλνπκε ππφςε ην 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ (ERP2), ν ζπληειεζηήο β πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο κεηνρήο ζε ζρέζε κε αλεπηπγκέλεο αγνξέο. 

Ωο πην αληηπξνζσπεπηηθή αλεπηπγκέλε αγνξά ζεσξείηαη ε γεξκαληθή, θαζψο απνηειεί 

ηε κεγαιχηεξε αγνξά εληφο ηεο επξσδψλεο. Ο ΟΣΔ ππνιφγηζε ην ζπληειεζηή β ηεο 

κεηνρήο ηνπ σο πξνο ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ Υ.Α. (2011 θαη 2012) θαη σο πξνο ην 

Γείθηε DAX (2012). Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνίεζε εκεξήζηεο παξαηεξήζεηο 

πεληαεηίαο απνθιείνληαο απηέο ηα ζθάικαηα ησλ νπνίσλ απείραλ πέξαλ ησλ ηξηψλ 

ηππηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην κέζν ζθάικα.  

 2012 

πληειεζηήο β ΟΣΔ / Γεληθφο Γείθηεο 

Σηκψλ Υ.Α. 
0,757 

πληειεζηήο β ΟΣΔ / Γείθηεο DAX 0,595 

 

Πίλαθαο 11: πληειεζηήο β 
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Βάζεη κεζνδνινγίαο, νη ζπληειεζηέο β ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (2012) 

εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Re) θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεο (2013). 

Αζθάιηζηξν θηλδύλνπ ρώξαο (Country Risk Premium, CRP) 

Έλα επηπιένλ αζθάιηζηξν θηλδχλνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί ψζηε λα ιεθζεί 

ππφςε ν θίλδπλνο ρψξαο (CRP). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ, ην επηπιένλ απηφ 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ρψξαο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζέγγηζε CAPM είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αλάιπζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ρψξαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί σο 

έλα κέξνο ηνπ αζθαιίζηξνπ γηα θίλδπλν αγνξάο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή β ηεο εηαηξείαο. Ζ κέζνδνο απηή ε νπνία είλαη 

γλσζηή θαη σο "Beta Approach", είλαη θαηάιιειε γηα πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πνπ δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ θίλδπλν ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εηαηξείεο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο β ζα είλαη πην 

επηξξεπείο ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρψξα, ελψ νη εηαηξείεο κε ρακειφηεξνπο 

ζπληειεζηέο β επεξεάδνληαη ιηγφηεξν. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κία 

δεχηεξε κέζνδνο ε νπνία ρεηξίδεηαη ρσξηζηά ην αζθάιηζηξν γηα θίλδπλν ρψξαο (CRP) 

απφ ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη δελ εθαξκφδεη ην ζπληειεζηή β. Ζ 

κέζνδνο απηή ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε γηα εηαηξείεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

θίλδπλν ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΣΔ σο θαηαιιειφηεξε 

κέζνδνο ζεσξείηαη ε "Beta Approach", κηαο θαη είλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη κία 

κεγάιε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ιηγφηεξν επηξξεπήο ζηνλ θίλδπλν ρψξαο απφ 

ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηεο αγνξάο.  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ θηλδχλνπ ρψξαο, ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο 

είλαη ε ζχγθξηζε απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ νκνιφγσλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε έλα 

νκφινγν άλεπ θηλδχλνπ αδπλακίαο απνπιεξσκήο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ζε ίδην 

λφκηζκα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα απφδνζε ησλ ειιεληθψλ 10εηψλ 

νκνιφγσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 10εηή γεξκαληθά ηα νπνία ζεσξνχληαη σο άλεπ 

θηλδχλνπ αδπλακίαο απνπιεξσκήο, ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ αδπλακίαο απνπιεξσκήο 

ηεο Διιάδαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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 2013 

 GT (ελάξην 1) GT (ελάξην 2) 

Απφδνζε 10εηνχο ειιεληθνχ νκνιφγνπ 11,65% 27,93% 

Μείνλ: Απφδνζε 10εηνχο γεξκαληθνχ νκνιφγνπ 0,56% 2,41% 

Αζθάιηζηξν θηλδύλνπ αδπλακίαο 

απνπιεξσκήο 
11,09% 25,52% 

 

Πίλαθαο 12: Αζθάιηζηξν θηλδύλνπ Υώξαο 

 

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ππνινγίδεη κνλάρα ηνλ θίλδπλν ρψξαο ν νπνίνο 

απνηππψλεηαη ζηα ήδε εθδνζέληα νκφινγα. Δλ ζπλερεία, απαηηείηαη πξνζαξκνγή γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηφο ν επηπιένλ θίλδπλνο απνηππψλεηαη ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο ηεο ππφ εμέηαζε ρψξαο. Μεηξψληαο ηε ζρεηηθή δηαθχκαλζε ησλ 

ειιεληθψλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά νκφινγα, ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ιφγσ 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ νκνιφγσλ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε αζθάιηζηξν 

θηλδχλνπ κεηνρψλ.  

Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή δηαθχκαλζε ηνπ 

Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ 10εηψλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ, ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί σο ε εηεζηνπνηεκέλε δηαθχκαλζε ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. δηαηξνχκελε κε ηελ εηεζηνπνηεκέλε δηαθχκαλζε ησλ 

απνδφζεσλ νκνιφγσλ γηα ην δηάζηεκα απφ 30/12/2011 έσο 29/6/2012. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. θαη ησλ 

απνδφζεσλ ησλ 10εηψλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκεξήζηεο 

παξαηεξήζεηο γηα ην ηειεπηαίν εμάκελν κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 30/6/2012. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο δηαθχκαλζεο αλέξρεηαη ζε 0,78 ζηηο 29/6/2012 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε 2013 θαη γηα ηελ απνινγηζηηθή 2012. 
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Σχεηική Διακύμανζη ΓΔ Χ.Α./10εηη Ομόλογα

 

ρήκα 24: ρεηηθή δηαθύκαλζε ΓΓ Υ.Α. / 10εηή Οκόινγα 

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζα αλέκελε θαλείο πσο νη απνδφζεηο ησλ 

νκνιφγσλ ζα παξνπζίαδαλ ρακειφηεξε δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ, έρνληαο έηζη σο απνηέιεζκα κηα ζρεηηθή δηαθχκαλζε κεγαιχηεξε ηνπ 1,0. 

Ωζηφζν, ε θξίζε ρξένπο ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηελ Διιάδα έρεη νδεγήζεη ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηνρέο, 

γεγνλφο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα θαζψο ε ζρεηηθή δηαθχκαλζε είλαη 

κηθξφηεξε απφ 1,0. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ηα νκφινγα ζεσξνχληαη πην επηθίλδπλα 

απφ ηηο κεηνρέο. Αληίζηνηρα, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έλα κέξνο ηνπ θηλδχλνπ ην νπνίν 

έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ηηκέο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζρεηίδεηαη κε θάηη ην νπνίν δελ 

αθνξά θίλδπλν ρψξαο θαη ην νπνίν δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο ειιεληθέο κεηνρέο. Γη’ 

απηφ ην ιφγν, ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ιφγσ αδπλακίαο απνπιεξσκήο πξνζαξκφδεηαη 

πξνο ηα θάησ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζρεηηθφ ζπληειεζηή δηαθχκαλζεο πνπ 

ππνινγίζηεθε ζε 0,68 (30/12/2011) θαη 0,78 (29/6/2012). 

 

ύλνςε 

Με βάζε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ θαη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Re) πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν ηεο Γεληθήο επηζθφπεζεο, 

ηα δχν ζελάξηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην 2013 έρνπλ σο εμήο: 



 

70 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Re)  Σενάριο 1 Σενάριο 2 

Απόδοζη 10εηούς γερμανικού ομολόγοσ  0,56% 2,41% 

Σσνηελεζηής β ΟΤΕ/ASE  0,757 0,757 

Σσνηελεζηής β ΟΤΕ/DAX  0,595 0,595 

ERP1  19,28% 17,43% 

ERP2  5,00% 5,00% 

Default premium (α) 11,09% 25,52% 

Στεηική διακύμανζη (β) 0,78 0,78 

Σσνηελεζηής Κινδύνοσ Χώρας (Country risk premium) (α)*(β) 8,71% 20,03% 

Κόζηος Ιδίων Κεθαλαίων (Re)  15,23% 24,04% 

 

Πίλαθαο 13: Κόζηνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηξεηο εθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ρξήζε ηνπ WACC ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ. Έλαο πάξνρνο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ ππνινγηζκνχ, φπσο ν ζπζρεηηζκφο απφδνζεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ θαη 

απφδνζεο ηνπ DAX, θαζψο ε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ δελ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Φξαλθθνχξηεο, πξνηείλνληαο λα ρξεζηκνπνηεζεί αλη’ απηνχ ν 

ζπζρεηηζκφο ηεο εηαηξείαο κε έλαλ θιαδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ επξσπατθφ δείθηε ζηνλ 

νπνίν ζπκκεηέρεη. Δπίζεο, δηαηππψλεη ηελ άπνςε πεξί ρξήζεο ηνπ ηζρχνληνο 

νλνκαζηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ. Σέινο, έλαο άιινο 

πάξνρνο πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο WACC ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ σο θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ην θφζηνπο θεθαιαίνπ ηνπ 

απνδνηηθνχ παξφρνπ. 

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ WACC ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ σο ηελ 

πιένλ αμηφπηζηε ιχζε απφ άπνςε ππνινγηζκνχ θαη απνδνρήο απφ ηελ 

ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά.  

 

 

Αξρή 13: Ζ ΔΔΣΣ  ρξεζηκνπνηεί ην WACC ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ ζχκθσλα κε 

ηελ  αλσηέξσ αλάιπζε. 
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5.6.10. Γηάθνξεο παξάκεηξνη 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κνλαδηαία θφζηε ησλ δηθηπαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παξφρσλ ζηα ζρεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα. Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί ηε ρξήζε ελφο κέζνπ θφζηνπο αλάκεζα ζηηο ηηκέο 

πνπ έδσζαλ νη πάξνρνη, ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ρσξεηηθφηεηεο, ηηκέο αγνξάο, πνζνζηφ ζε αμία θηήζεο (επέλδπζεο) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαζψο θαη γεληθέο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Δθφζνλ νη πάξνρνη έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο καθξνπξφζεζκα, ε ρξήζε ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο σο αλσηέξσ ζα πξνζεγγίζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηθηχνπ ελφο απνδνηηθνχ 

παξφρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ δνζεί επαξθή ζηνηρεία απφ ηνπο παξφρνπο 

γίλεηαη ρξήζε ηηκψλ απφ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) δηαζέζηκσλ 

ζηνηρείσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (γηα παξάδεηγκα απφ άιια θνζηνινγηθά κνληέια 

πνπ είλαη δεκνζηεπκέλα).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ηέζζεξηο εθ ησλ 

πέληε ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί ρξήζεο 

benchmarking γηα ηελ εχξεζε ησλ κνλαδηαίσλ ηηκψλ θφζηνπο, εμέιημεο απηψλ θαη 

ζπληειεζηψλ πξνζαχμεζεο, Έλαο πάξνρνο δηαθψλεζε πξνηείλνληαο ην benchmarking 

λα πεξηιακβάλεη κφλν απαληήζεηο ησλ παξφρσλ, ελψ έλαο άιινο πάξνρνο 

επηθπιάρζεθε λα δψζεη πιήξε ζπγθαηάζεζε εθφζνλ γίλνπλ δηαζέζηκεο νη εθηηκήζεηο 

θφζηνπο.  

Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη, φηη εθφζνλ ππάξρνπλ θαη έρνπλ δνζεί αληίζηνηρα 

ζηνηρεία θφζηνπο ζην πιαίζην ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο, 

απηά ρξεζηκνπνηενχληαη ζην κνληέιν. Ζ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ εθηίκεζεο θφζηνπο 

κέζσ δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη benchmarking ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή κφλν 

ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ζηνηρείσλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο. 
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Αξρή 14: Γηα ηηο κνλαδηαίεο ηηκέο θφζηνπο (θαζψο θαη ηελ εμέιημε απηψλ κέζα ζην 

ρξφλν) θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαχμεζεο (mark-up factors), ε ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί,  

θαηά ην δπλαηφ, ηα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία, 

ηφηε απηά πξνζδηνξίδνληαη βάζεη δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

(benchmarking). 
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6. Παξάξηεκα Α – Αξρέο Μνληεινπνίεζεο 

ην παξάξηεκα απηφ ζπλνςίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο κνληεινπνίεζεο ηνπ 

κνληέινπ πνπ ηίζεηαη ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε.  

Αξρή 1: Ζ κέζνδνο κνληεινπνίεζεο/ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

ΔΔΣΣ είλαη ε κνληεινπνίεζε νινθιήξνπ ηνπ δηθηχνπ ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ κέζα 

απφ ην νπνίν δηαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ. Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ρνλδξηθνχ 

ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία Pure-LRIC. 

Αξρή 2: Ζ ΔΔΣΣ  κνληεινπνηεί έλαλ ππνζεηηθφ απνδνηηθφ πθηζηάκελν πάξνρν 

γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. 

Αξρή 3: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ζαλ θαηαιιειφηεξε κέζνδν κνληεινπνίεζεο ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ηελ ΣΓΓΚ (Modified Scorched Node). 

Αξρή 4: Ζ ΔΔΣΣ  κνληεινπνηεί έλα δίθηπν Δζληθήο θάιπςεο γηα ηνλ 

απνδνηηθφ πάξνρν.  

Αξρή 5: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη φηη ην δίθηπν ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ζα  

ρξεζηκνπνηεί NGN ηερλνινγία ζε επίπεδν θνξκνχ θαη FTTC ζε επίπεδν πξφζβαζεο. 

Αξρή 6: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ηε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αξρηθά σο TDM 

θαη ηε ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπ ζε NGN κε νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη ην 

2022. Σν πνζνζηφ ηεο θίλεζεο πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ NGN ππνδνκέο ζα 

απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ κεηάβαζε ζην θαζαξά NGN δίθηπν. 

Αξρή 7: Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί έλαλ ππνζεηηθφ απνδνηηθφ πάξνρν κε κεξίδην 

αγνξάο ηεο ηάμεσο ηνπ 17% επί ηνπ φγθνπ θίλεζεο ζηαζεξψλ θιήζεσλ, θαηά ην έηνο 

βάζεο, ην νπνίν ζα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 25% ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εηψλ, απεηθνλίδνληαο κηα αληαγσληζηηθή αγνξά φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηεζζεξεηο θχξηνη πάξνρνη κε ζεκαληηθή παξνπζία ζην ζχλνιν 

ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Αξρή 8: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη ηε ρξήζε δχν κεγάισλ επαπμήζεσλ (πξφζβαζεο 

θαη θνξκνχ) γηα ηα δηθηπαθά θφζηε, κία επαχμεζε γηα ηε ιηαληθή ππεξεζία θαη κία 

επαχμεζε γηα ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηηο 

κνληεινπνηεκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ. 
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Αξρή 9: Ζ ΔΔΣΣ κνληεινπνηεί ηηο  ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν 

θεθάιαην. 

Αξρή 10: Ζ ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ηε κειινληηθή πξφβιεςε δήηεζεο ησλ 

κνληεινπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δήηεζεο 

απηψλ, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην κέιινλ (forward looking), σο 

βαζηθφ παξάγνληα εηζφδνπ γηα ηε δηαζηαζηνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ δνκψλ ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ ππνζεηηθνχ απνδνηηθνχ παξφρνπ. 

Αξρή 11: Ζ ΔΔΣΣ πξνθξίλεη σο θαηαιιειφηεξεο κεζνδνπο απφζβεζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηε Γξακκηθή/ηαζεξή Μέζνδνο θαη 

ηελ Σξέρνπζα Σηκή Αγνξάο αληίζηνηρα. 

Αξρή 12: Ζ ΔΔΣΣ πηνζεηεί σο ρξφλν δηάξθεηαο κνληεινπνίεζεο ηα 25 έηε, 5 

πξηλ ην έηνο βάζεο (Σ0) θαη 20 κεηά απφ απηφ. 

Αξρή 13: Ζ ΔΔΣΣ ρξεζηκνπνηεί ην WACC ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παξφρνπ. 

Αξρή 14: Γηα ηηο κνλαδηαίεο ηηκέο θφζηνπο (θαζψο θαη ηελ εμέιημε απηψλ 

κέζα ζην ρξφλν) θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαχμεζεο (mark-up factors), ε ΔΔΣΣ 

ρξεζηκνπνηεί, θαηά ην δπλαηφ, ηα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

επαξθή ζηνηρεία, ηφηε απηά πξνζδηνξίδνληαη βάζεη δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη 

ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ (benchmarking). 
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7. Παξάξηεκα Β – Αξθηηθόιεμν 

 

Αξθηηθόιεμν Δπεμεγήζεηο 

AC Avoidable Cost 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

BH Busy Hour 

BU Bottom-Up 

CAGR Cumulative Annual Growth Rate 

CAPM Capital Asset Pricing Model 

CC Common Costs  

CCA Current Cost Accounting 

DSL Digital Subscriber Line 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

EC European Commission  

ED Economic Depreciation 

FAC Fully Allocated Costs 

FDC Fully Distributed Costs 

FL CC Forward Looking Current Cost 

FL HC Forward Looking  Historical Cost 

FTRs Fixed Termination Rates 

FTTC Fibre-To-The-Cabinet (Curb) 

HCA Historic Cost Accounting 

ISFC(i) Increment Specific Fixed Cost for product-i 
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ISVC(i) Increment Specific Variable Cost for product-i 

JC Joint Costs 

LLU Local Loop Unbundling 

LRAIC Long-Run Average Incremental Cost 

LRIC Long Run Incremental Cost 

MDF Main Distribution Frame 

MEA Modern Equivalent Asset 

MSAN Multi Service Access Node 

NGA Next Generation Access 

NGN Next-Generation Network 

PRA Primary Rate Access 

PSFC(i) Product Specific Fixed Cost for product-i 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PSVC(i) Product Specific Variable Cost for product-i 

QoS Quality of Service 

RSS Remote Subscriber Switch 

RSU Remote Subscriber Unit 

TC Total Cost 

TCWO Total Cost WithOut 

TD Top-Down 

TDM Time Division Multiplexing 

UC Unit Cost 

VDSL Very-high-bit-rate digital subscriber  
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WACC Weighted Average Cost of Capital 

WLR Wholesale Line Rental 

ΑΚ Αζηηθφ Κέληξν 

ΓΓΚ Γηαζηαζηνπνίεζε Γεδνκέλσλ ησλ Κφκβσλ 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΔTT Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ 

ΔΡΑ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

ΗΓ Ηδαληθή Γηαζηαζηνπνίεζε 

ΜΔΚ Μαθξνπξφζεζκν Δπαπμεηηθφ Κφζηνο 

ΣΓΓΚ Σξνπνπνηεκέλε Γηαζηαζηνπνίεζε Γεδνκέλσλ ησλ Κφκβσλ 

ΥΔΓ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ 

 

 


