
 

 

 

 

 

 

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

  

 

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 

03.06.2020 διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό του 

τελικού σχεδίου μέτρων αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού των 

τιμών και τις τιμές των προϊόντων των αγορών:  

• Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014],  

• Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003],  

που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-

up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με 

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

των προσωρινών μέτρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 934/04/27.04.2020 (ΦΕΚ 1810/Β/12.05.2020) και 

938/01/25.05.2020 
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1 Εισαγωγή 

Στις 03.06.2020, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον 

καθορισμό του τελικού σχεδίου μέτρων για τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών και τις 

τιμές των προϊόντων των αγορών:  

• Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014],  

• Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003],  

που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-

up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, σύμφωνα με τα 

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

προσωρινών μέτρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 934/04/27.04.2020 (ΦΕΚ 1810/Β/12.05.2020) και 

938/01/25.05.2020 

Η ΕΕΤΤ  προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην 

ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε  από 03.06.2020 έως  06.07.2020. 

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τη σύνοψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο 

κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τα 

βασικότερα σημεία των παρατηρήσεων των ως άνω συμμετεχόντων. Ειδικότερα, στην 

Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συμμετεχόντων 

στη Διαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επ’ αυτών. Στην Ενότητα 3 της παρούσας 

αναφοράς παρουσιάζονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις/ ενημερώσεις που η ΕΕΤΤ 

προτίθεται να πραγματοποιήσει στο Σχέδιο Μέτρων, το οποίο η ΕΕΤΤ θα κοινοποιήσει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, στην Ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων 

των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση.  

 

 

  



 

 

 

 

2 Ανάλυση Απαντήσεων 

2.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

2.1.1 Παρατήρηση: Αναδρομικότητα των τιμών της ΟΤΕ ΑΕ 

Ένας συμμετέχων επισημαίνει ότι η αναδρομική εφαρμογή των τιμών του προσωρινού 

καταλόγου από 1/1/2020 αφορά τις τιμές Αστικών και Yπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας 

Ethernet, οι οποίες βρίσκονταν ήδη υπό καθεστώς ρύθμισης, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες 

τιμές είναι, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερες από τις ήδη εφαρμοζόμενες. 

Επομένως, η ερώτηση 9 της Δημόσιας Διαβούλευσης θα πρέπει να αφορά στην αναδρομική 

εφαρμογή των τιμών των ήδη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών της Αγοράς Μισθωμένων Γραμμών 

Χονδρικής και όχι του συνόλου του προσωρινού τιμοκαταλόγου όπως εκ παραδρομής 

αναφέρεται. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η EETT συμφωνεί με την παρατήρηση του συμμετέχοντα.  Στο κείμενο της διαβούλευσης 

αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες τιμές είναι, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερες από τις ήδη 

εφαρμοζόμενες. Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι η «αναδρομικότητα» αφορά τις 

ρυθμισμένες τιμές του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διόρθωση εσφαλμένων για το συγκεκριμένο 

σημείο. 

 

2.1.2 Παρατήρηση: Επικαιροποίηση στοιχείων για τον υπολογισμό των τιμών 

Ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει εκ νέου συλλογή στοιχείων προκειμένου να 

ελεγχθεί εάν υφίσταται η ανάγκη επικαιροποίησης των τιμών, δεδομένων των 

μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας Covid-19 και 

του οικονομικού της αντίκτυπου. Ενδεικτικά ο συμμετέχων αναφέρει αύξηση των 

χωρητικοτήτων που προσφέρει στους πελάτες του χωρίς αντίστοιχη αύξηση των τιμών. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η EETT σημειώνει ότι η διαμόρφωση των μακροοικονομικών συνθηκών λόγω COVID – 19 δεν 

έχει παγιωθεί, ώστε να καθιστά αναγκαία την εκ νέου συλλογή στοιχείων για τον υπολογισμό 

των τιμών. Η επεξεργασία των στοιχείων από τους παρόχους είναι διαδικασία χρονοβόρα και 

επίπονη καθώς τα στοιχεία που υποβάλουν δεν είναι πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της ΕΕΤΤ και κατά συνέπεια συγκρίσιμα μεταξύ τους.  Ο υπολογισμός νέων χονδρικών τιμών 

σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργούσε αβεβαιότητα στην αγορά. Σε κάθε 

περίπτωση η ΕΕΤΤ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αγοράς και ιδίως τις προσφορές του 

ΟΤΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ΟΤΕ απέχει από οποιαδήποτε πρακτική η οποία 

δύναται να οδηγήσει σε συμπίεση περιθωρίου. 



 

 

 

 

 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ 

1. Συμφωνείτε με τα στοιχεία αγοράς που ζήτησε η ΕΕΤΤ από τους παρόχους; 

Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που όφειλε να λάβει υπόψη της η ΕΕΤΤ; 

2. Συμφωνείτε με τον υπολογισμό του ύψους του retail increment από τον ΕΚΟΣ 2019;  

3. Συμφωνείτε με τον τρόπο υπολογισμού των αποδεκτών τιμών λιανικής του ΟΤΕ; 

4. Συμφωνείτε με την χρήση των μεγεθών: «συνολικό έσοδο λιανικής για το σύνολο 

των πελατών σε σχέση με το κόστος χονδρικής των αντίστοιχων κυκλωμάτων» και 

«μέσες τιμές λιανικής ανά ταχύτητα σε σχέση με τις τιμές χονδρικής» για τον έλεγχο 

των χονδρικών τιμών του ΟΤΕ; 

5. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία καθορισμού των τιμών 

για υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής: 

o Κυκλωμάτων Ethernet χωρητικότητας έως και 200 Mbps 

o Αστικών και Υπεραστικών κυκλωμάτων Ethernet 

o Ασύρματων κυκλωμάτων Ethernet 

  

2.2.1 Παρατήρηση: Αδυναμία αξιολόγησης της μεθοδολογίας retail minus 

Τρεις συμμετέχοντες αναφέρουν ότι δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας (retail-minus) και των συμπερασμάτων της EETT λόγω της 

εμπιστευτικής μορφής των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, 

δεν μπορεί να γίνει η εκτίμηση της καταλληλότητας ή της εγκυρότητας των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ένας άλλος από 

τους προαναφερθέντες  συμμετέχοντες αναγνωρίζει όμως ότι, στη παρούσα φάση, είναι η 

μόνη εφικτή λύση προκειμένου να ορισθούν οι ελάχιστες αποδεκτές τιμές λιανικής του ΟΤΕ, 

ανά ταχύτητα/μέσο/τεχνολογία, για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου και υπό την επιφύλαξη 

της τυχόν επικαιροποίησής τους, εφόσον παραστεί η ανάγκη.  

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το τελικό μέτρο για τη ρύθμιση των χονδρικών αγορών ΜΓ1, θα 

χρησιμοποιήσει το retail increment για τον έλεγχο των προσφορών του ΟΤΕ για υπηρεσίες 

Μισθωμένων Γραμμών , άνω των 100.000 ευρώ/έτος, στις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ είτε ή 

οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ είναι ο υπερθεματιστής, ώστε να διαπιστώσει εάν 

υφίσταται συμπίεση περιθωρίου. Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνονται αυτεπάγγελτα ή μετά από 

καταγγελία παρόχων σε προσφορές μικρότερου ύψους. Κατά συνέπεια, η τιμή του retail 

increment καθορίζει μονοσήμαντα, με βάση την τιμή χονδρικής, το ύψος της ελάχιστης 

προσφοράς λιανικής του ΟΤΕ για κάθε κύκλωμα μισθωμένων γραμμών.  

                                                 
1 ΑΠ ΕΕΤΤ 934/04/27.04.2020 (ΦΕΚ 1833/Β/13.5.2020) 



 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται φανερό ότι το ύψος του retail increment είναι αυστηρά 

εμπιστευτικό και δεν δύναται να δημοσιοποιηθεί σε παρόχους που ανταγωνίζονται στην 

παροχή μισθωμένων γραμμών λιανικής. Για το λόγο αυτό η ερώτηση στη δημόσια 

διαβούλευση αφορούσε όχι το ύψος του retail increment, αλλά τη μεθοδολογία υπολογισμού 

του με στοιχεία του ΕΚΟΣ 2019.  

2.2.2 Παρατήρηση: Περιορισμένη εξέταση στοιχείων της αγοράς από την ΕΕΤΤ  

Ένας συμμετέχων σημειώνει ότι, η ΕΕΤΤ δεν έχει εξετάσει όλη την αγορά αλλά ένα μέρος 

αυτής, καθώς ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μόνο από τον ΟΤΕ και τη Vodafone, τα οποία 

ενδεχομένως να μην αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς το ύψος των λιανικών 

τιμών. Επιπροσθέτως, ο συμμετέχων σημειώνει ότι δεν προκύπτει να έχει πραγματοποιηθεί 

κάποιου είδους έλεγχος για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων που προώθησαν 

οι πάροχοι ΟΤΕ και Vodafone στην ΕΕΤΤ. 

Τέλος, ο συμμετέχων τονίζει ότι για τις τιμές των υπηρεσιών άνω των 200Mbps ελήφθησαν 

υπόψη μόνο οι αντίστοιχες λιανικές τιμές του ΟΤΕ, χωρίς να έγινε κάποια ενέργεια 

επαλήθευσης αυτών των τιμών αυτών, γεγονός που καθιστά το σημείο αναφοράς για τον 

καθορισμό των τιμών χονδρικής επισφαλές. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο καθορισμού της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών ζήτησε αναλυτικά 

στοιχεία από όλους τους μεγάλους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην παροχή 

μισθωμένων γραμμών, συγκεκριμένα από τους παρόχους FORTHNET, OTE, VODAFONE, WIND. 

Όπως ρητά αναφέρεται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, η Wind δεν υπέβαλε 

αναλυτικά στοιχεία για τα κυκλώματα που διαθέτει σε πελάτες της σε επίπεδο λιανικής και 

χονδρικής, αναφέροντας μία σειρά από λόγους. Επίσης, η Forthnet  υπέβαλε αναλυτικά 

στοιχεία τα οποία δεν είναι αξιοποιήσιμα, καθώς οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν το 

σύνολο των υπηρεσιών που λαμβάνει ο λιανικός πελάτης και όχι αποκλειστικά τις υπηρεσίες  

μισθωμένων γραμμών. 

Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, η ΕΕΤΤ χρησιμοποίησε στους υπολογισμούς της τα μόνο 

αξιοποιήσιμα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της.  

Αναφορικά με την εγκυρότητα ή ανάγκη επαλήθευσης των στοιχείων που υπέβαλαν οι 

πάροχοι OTE και Vodafone, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι προχώρησε σε διασταύρωση αυτών  με τα 

στοιχεία που οι εν λόγω πάροχοι υπέβαλαν για την ανάλυση των αγορών μισθωμένων 

γραμμών, χωρίς να διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα. 

 

2.2.3 Παρατήρηση: Υψηλές τιμές κυκλωμάτων μεγάλης χωρητικότητας και απόστασης  

Ένας συμμετέχων παρατηρεί ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών οι 

τιμές παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με τις υφιστάμενες, οι τιμές εμφανίζονται 

αυξημένες κατά 10% περίπου στην περίπτωση των κυκλωμάτων Wide 4 (απόσταση άνω των 



 

 

 

 

200χλμ). Ο συμμετέχων αποδίδει το γεγονός αυτό στο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι  

εκπτώσεις όγκου (ή/και εκπτώσεις λόγω μακροχρόνιας δέσμευσης) που προσφέρονται σε 

επίπεδο χονδρικής και ενδεχομένως και σε επίπεδο λιανικής. Ο συμμετέχων τονίζει ότι οι εν 

λόγω υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και ανάγκες των 

παρόχων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, σε απομακρυσμένες περιοχές όπου μπορεί να 

παρέχει κάλυψη σχεδόν αποκλειστικά ο ΟΤΕ και καλεί την ΕΕΤΤ να επανεξετάσει τις τιμές των 

υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών χονδρικής χωρητικότητας >250Μbps (κυκλώματα Wide 4), 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπτώσεις που παρέχονται σε επίπεδο χονδρικής όσο και την 

ανάγκη διασφάλισης της δυνατότητας βιώσιμης δραστηριοποίησης όλων των παρόχων σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι τιμές χονδρικής για τα κυκλώματα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 250 Mbps που 

αναφέρει ο συμμετέχων δεν ρυθμίζονταν σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου 

κύκλου ανάλυσης της αγοράς. Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου,  οι 

τιμές των συγκεκριμένων υπηρεσιών διαμορφώθηκαν εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία, 

ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα ή την απόσταση. Παράλληλα τονίζει ότι διατηρείται η 

δυνατότητα εφαρμογής εκπτωτικής πολιτικής στον ΟΤΕ σε επίπεδο χονδρικής ή/και λιανικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση της ρύθμισης της αγοράς στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου 

ανάλυσης των αγορών, ορίζει ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης μη διακριτικής μεταχείρισης: 

«3.8 Ο ΟΤΕ δύναται να προσφέρει εκπτώσεις όγκου σε επίπεδο χονδρικής, με την υποχρέωση 

της απόδειξης ότι οι συγκεκριμένες εκπτώσεις δε συνιστούν παραβίαση της υποχρέωσης μη 

διακριτικής μεταχείρισης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των κυκλωμάτων λιανικής προσφοράς 

του ΟΤΕ είναι τέτοιος που θα δικαιολογούσε έκπτωση σε επίπεδο χονδρικής, ο ΟΤΕ, στα 

στοιχεία που υποβάλει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου, μπορεί να 

χρησιμοποιεί τις εκπτωτικές τιμές χονδρικής, αιτιολογώντας παράλληλα ότι οι εκπτώσεις δε 

συνιστούν παραβίαση της υποχρέωσης μη διακριτικής μεταχείρισης.».   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διατηρεί την αρχική της άποψη αναφορικά με την ορθότητα 

της εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην περίπτωση των κυκλωμάτων μεγάλης 

χωρητικότητας της Ζώνης 4.  

2.2.4 Παρατήρηση: Υπολογισμός τιμών κυκλωμάτων Ethernet χωρητικότητας έως και 

200 Mbps 

Ένας συμμετέχων προτείνει να γραφτεί ρητά ότι και στην περίπτωση των κυκλωμάτων με 

χωρητικότητα έως 200 Mbps οι τιμές είναι κατά μέσο όρο 46% χαμηλότερες από τις 

αντίστοιχες μέσες τιμές λιανικής και ταυτόχρονα, βάσει αυτών, το συνολικό κόστος χονδρικής 

είναι 43% χαμηλότερο από το συνολικό έσοδο λιανικής. 

Θέση ΕΕΤΤ: 



 

 

 

 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή στο κείμενο καθώς ορίζεται ρητά ότι  το 

ποσοστό του retail minus για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής ορίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη: (α) τη μέση διαφορά των τιμών χονδρικής των αστικών κυκλωμάτων Ethernet με 

ταχύτητες μικρότερες ή ίσες των 200 Mbs από τις αντίστοιχες μέσες τιμές λιανικής και (β) τη 

διαφορά των συνολικών εσόδων λιανικής από το κόστος των αντίστοιχων αστικών 

κυκλωμάτων χονδρικής Ethernet με ταχύτητες μικρότερες ή ίσες των 200 Mbps. Είναι κατά 

συνέπεια προφανές ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά ισχύουν πρωτίστως για τα κυκλώματα με 

χωρητικότητα έως 200 Mbps 

 

2.2.5 Παρατήρηση: Τιμολόγηση σκαπτικών εργασιών από την ΟΤΕ ΑΕ  

Ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι, μολονότι οι τιμές για τις υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών 

παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον για τις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον σκαπτικές εργασίες (επέκταση του 

δικτύου ΟΤΕ) προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία μισθωμένης γραμμής στον τελικό 

πελάτη, τονίζοντας ότι ως προς τις εν λόγω χρεώσεις επικρατεί μέχρι σήμερα απόλυτη 

αδιαφάνεια, δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν δημοσιεύει τιμοκατάλογο για τις εργασίες αυτές. Ο 

συμμετέχων αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα διαφορετικών χρεώσεων στην ίδια 

περιοχή και επισυνάπτει σχετικό αναλυτικό πίνακα. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών αφορούν την παροχή αφιερωμένης χωρητικότητας πάνω 

από ήδη διαμορφωμένο φυσικό μέσο μετάδοσης (χαλκός, οπτική ίνα, αέρας) χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το κόστος επέκτασης του δικτύου, όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Στις 

περιπτώσεις που κατά την εξέταση του αιτήματος παροχής ΜΓ ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν 

υπάρχει η απαραίτητη υποδομή στο Οπτικό Δίκτυο Πρόσβασης αλλά υπάρχει δυνατότητα 

ικανοποίησης της αίτησης του Παρόχου μετά από την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για τη 

σύνδεση των Σ/Π με το Δίκτυο Ethernet, σύμφωνα  με την ισχύουσα εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ 

προσφορά αναφοράς ΜΓ του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει στον Πάροχο 

τεχνοοικονομική προσφορά εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της αίτησής του και περιλαμβάνει: 

 Τις απαιτούμενες εργασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ΟΤΕ για την ικανοποίηση 

της αίτησης. 

 Την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

 Το κόστος υλοποίησης που βαρύνει τον Πάροχο και τον τρόπο καταβολής του. 

Ο πάροχος δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την προσφορά του ΟΤΕ. 



 

 

 

 

 

2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ BOTTOM-UP ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ETHERNET ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

6. Συμφωνείτε με τους χρόνους εργασίας ανά δραστηριότητα και το προκύπτον 

κόστος εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο bottom up; 

7. Έχετε κάποια παρατήρηση στο μοντέλο; 

 

2.3.1 Παρατήρηση: Διαφωνία με τη θέσπιση του τέλους απόρριψης  

Ένας συμμετέχων διαφωνεί με την επιβολή τέλους απόρριψης εκπόνησης προμελέτης για 

κυκλώματα Ethernet/ασύρματης πρόσβασης, καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί σχετική 

πρόβλεψη σε καμία απόφαση κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί ειδικά η σκοπιμότητα πρόβλεψής του. Ο συμμετέχων δεν θεωρεί λογικό να 

χρεώνεται ο πάροχος επειδή ζητά να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και για 

το κόστος αυτής όταν η προσφορά που λαμβάνει δεν είναι συμφέρουσα για εκείνον, ενώ 

υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ εάν αντίστοιχο τέλος επιβάλλει το 

λιανικό άκρο του ΟΤΕ στους εταιρικούς του πελάτες, έτσι ώστε να μην έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Τέλος, δεδομένου ότι οι εταιρικοί πελάτες συνήθως ζητούν προσφορά από 

περισσότερους από ένα πάροχο, ο ΟΤΕ ενδεχομένως να πληρώνεται το τέλος εκπόνησης 

μελέτης περισσότερες της μίας φοράς. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Tα ασύρματα μισθωμένα κυκλώματα συμπεριελήφθησαν στο τρέχοντα κύκλο ανάλυσης των 

αγορών μισθωμένων γραμμών. Κατά συνέπεια, ορθά η απόφαση του κοστολογικού ελέγχου 

του 2019 δεν συμπεριελάμβανε οποιοδήποτε κόστος αναφορικά με τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία.  

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος διαθεσιμότητας της υπηρεσίας από την πλευρά του ΟΤΕ προϋποθέτει 

εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, όπως διαχείριση αιτήματος, site survey και εκπόνηση 

τεχνοοικονομικής μελέτης, οι οποίες επιφέρουν κόστος στον ΟΤΕ. Είναι εύλογο κατά συνέπεια 

ο ΟΤΕ να αποζημιωθεί για τις εργασίες αυτές, ανεξάρτητα με το αν πάροχος προμηθευτεί ή 

όχι το κύκλωμα. Εξάλλου, ο ΟΤΕ κατά την αυτοπαροχή κυκλωμάτων μισθωμένων γραμμών 

εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες, οπότε επιβαρύνεται με το ίδιο κόστος, δεδομένου ότι 

αυτό έχει υπολογιστεί κοστοστρεφώς. 

Τέλος, αναφορικά με την περίπτωση πολλαπλής χρέωσης από την πλευρά του ΟΤΕ της ίδια 

τεχνικής προμελέτης, η ΕΕΤΤ ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση από τον ΟΤΕ, στο πλαίσιο της 

οποίας ο ΟΤΕ ενημέρωσε ότι: 



 

 

 

 

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ] 

Βάσει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ δεν προτείνει επί του παρόντος υιοθέτηση μηχανισμού 

επιμερισμού του κόστους της τεχνικής προμελέτης κυκλώματος σε περίπτωση που 

περισσότεροι του ενός Πάροχοι αιτούνται το ίδιο κύκλωμα, αλλά θα αξιολογήσει το εν λόγω 

ζήτημα αφού εξετάσει τις περιπτώσεις αιτημάτων για το ίδιο άκρο που υπέβαλαν οι πάροχοι 

στον ΟΤΕ για ένα έτος από την υιοθέτηση του μέτρου. Σε περίπτωση που κατά το εν λόγω 

διάστημα παρακολούθησης της αγοράς διαπιστωθεί ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός 

αιτημάτων που αφορούν το ίδιο άκρο από διαφορετικούς παρόχους, η ΕΕΤΤ θα καθορίσει 

σχετικό συντελεστή προσαρμογής του κόστους τεχνικής προμελέτης για το επόμενο έτος με 

βάση απολογιστικά στοιχεία, αφού πρώτα διαβουλευτεί το ζήτημα με την αγορά. 

 

2.3.2 Παρατήρηση: Υπερκοστολόγηση εργασιών 

Ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι ορισμένες εργασίες υπερκοστολογούνται, όπως για 

παράδειγμα οι εμπορικές διαχειριστικές εργασίες για τις οποίες έχει υπολογιστεί ως 

προβλεπόμενος χρόνος οι 2 ώρες, ενώ ουσιαστικά οι εργασίες δεν ανταποκρίνονται σε αυτόν 

τον χρόνο. Επιπρόσθετα, ο συμμετέχων προτείνει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις οι μεταβάσεις μηχανικών/site survey καθώς και οι σχεδιασμοί μπορεί να 

γίνονται ομαδοποιημένα όταν αφορούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή.   

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ διαφωνεί με το σχόλιο του συμμετέχοντα, καθώς οι εμπορικές διαχειριστικές εργασίες 

αναλύονται, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, σε σειρά επιμέρους εργασιών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

 Αποστολή αιτημάτων από Εμπορική Υπηρεσία προς Υπηρεσία Παρόχων 

 Παρακολούθηση ολοκλήρωσης αιτημάτων στο SDR 

 Αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών για τις ομάδες της Τεχνολογίας (ελλιπής αίτηση). 

 Ενημέρωση εμπορικών για την ολοκλήρωση των αιτημάτων. 

 Αποστολή στοιχείων προς την πληροφορική σε περίπτωση συστημικών προβλημάτων. 

 Επικοινωνία Εμπορικών με τον πελάτη για διευκρινήσεις όταν απαιτούνται. 

Επιπρόσθετα, συνήθως τα αιτήματα για μισθωμένα κυκλώματα αφορούν μεμονωμένα 

κυκλώματα, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης συγκεκριμένων εργασιών.  

2.3.3 Παρατήρηση: Κοστολόγηση εργασιών για μελέτες χωρίς τεχνοοικονομική 

προμελέτη 

Ένας συμμετέχων θεωρεί ότι οι προμελέτες που δεν περιέχουν εκπόνηση τεχνοοικονομικής 

προμελέτης προσβάσεων, ήτοι υπάρχει υποδομή ΟΤΕ,  να απορρίπτονται με μικρότερο 

κόστος, αναφέροντας ενδεικτικά τα αιτήματα LLU. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω πάροχος προτείνει: 



 

 

 

 

 Να προβλέπεται στάδιο διερεύνησης με ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών πριν την 

έναρξη της προμελέτης/ελέγχου εφικτότητας ώστε να υπάρχει ένδειξη εφικτότητας 

πριν την προμελέτη για τον Πάροχο καθώς πολλές φορές οι πάροχοι κάνουν 

διερευνητικά ερωτήματα πριν καταλήξουν στη τελική  λύση  και άρα στην κατάθεση 

επίσημου αιτήματος προμελέτης.  

 Να λαμβάνει υπόψη συνδυαστικά site survey για κοινά σημεία ώστε να μειώνεται το 

κόστος 

 Να καθοριστεί ο χρόνος απάντησης του ΟΤΕ στην εκπόνηση τεχνικής προμελέτης 

(προτείνοντας 5 μέρες για αιτήματα σε υφιστάμενη υποδομή και 20 ημέρες για μη 

υφιστάμενη υποδομή) άλλως να μην υφίστανται τέλη απόρριψης.  

 Να καθοριστεί ο χρόνος που αν δεν απαντήσει ο πάροχος θα λαμβάνεται ως απόρριψη, 

προτείνοντας περίοδο δύο (2) μηνών, καθώς το πλάνο του εκάστοτε παρόχου περιέχει 

μελέτες εφικτότητας που μπορεί να εκκρεμούν και σε άλλους Παρόχους και να 

περιμένει συνολικά τα αποτελέσματα για να εκτιμήσει πως θα προχωρήσει 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι παρατηρήσεις του συμμετέχοντα αφορούν περισσότερο θέματα της προσφοράς αναφοράς 

μισθωμένων γραμμών, καθώς σχετίζονται με τους χρόνους απόκρισης του ΟΤΕ και το χρόνο 

ισχύος της προσφοράς του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ σημειώνει τις παρατηρήσεις του 

συμμετέχοντα και τον καλεί να τις υποβάλει εκ νέου στο πλαίσιο έγκρισης της προσφοράς 

αναφοράς.   

Επιπρόσθετα, συνήθως τα αιτήματα για μισθωμένα κυκλώματα αφορούν  μεμονωμένα 

κυκλώματα, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης συγκεκριμένων εργασιών. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί εύλογο να υπάρχει και άλλο στάδιο πριν το αίτημα του παρόχου 

στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του οποίου να απαιτούνται ενέργειες από τον ΟΤΕ. Κατά το στάδιο 

διερεύνησης που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στον ΟΤΕ πρέπει να εκτελούνται 

εργασίες μόνο από τον πάροχο και το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου να είναι η απόφαση του 

να υποβάλει το σχετικό αίτημα στον ΟΤΕ ή όχι. 

 

 

2.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ ΜΓ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

8. Έχετε κάποια παρατήρηση αναφορικά με την πληρότητα των πινάκων καθορισμού 

τιμών ή το ύψος των τιμών; 

2.4.1 Παρατήρηση: Ελάχιστος χρόνος δέσμευσης 

Δύο συμμετέχοντες διαφωνούν με την πρόβλεψη 24-μηνης ελάχιστης δέσμευσης στην 

περίπτωση ασύρματης πρόσβασης Ethernet, χρόνος που δε συνάδει με το οριζόμενο ελάχιστο 



 

 

 

 

ισχύον διάστημα των 6 μηνών που ισχύει για τα λοιπά οπτικά κυκλώματα. Οι συμμετέχοντες 

σημειώνουν ότι μεγάλο ποσοστό των ασύρματων συνδέσεων καλύπτουν εποχικές ανάγκες, 

ενώ  δεν παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της χωρητικότητας στην ελάχιστη 

προβλεπόμενη μετά το πέρας του πρώτου 6μήνου. Τέλος, στην περίπτωση συνδυασμένης 

προσφοράς ασύρματων και ενσύρματων κυκλωμάτων, θα υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι 

διατήρησης της υπηρεσίας. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Ο ΟΤΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τη 

διαφοροποίηση της ελάχιστης χρονικής δέσμευσης στα ασύρματα κυκλώματα, ενημέρωσε ότι 

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ] 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει μείωση στην 

διάρκεια της ελάχιστης 24μηνης δέσμευσης της υπηρεσίας μισθωμένων γραμμών μέσω 

ασυρματικού κυκλώματος.  

 

2.4.2 Παρατήρηση: Διακύμανση τιμών 

Ένας συμμετέχων σημειώνει τη μη εύλογη -κατά την άποψη του- σημαντική μεταβολή σε 

επίπεδο τιμών που διαπιστώνεται στις υψηλές χωρητικότητες τόσο στα οπτικά όσο και στα 

ασύρματα κυκλώματα αναλόγως της Ζώνης στην οποία εμπίπτουν. Ειδικότερα αναφέρει την 

σημαντική διακύμανση που διαπιστώνεται στην Ζώνη 4 σε σχέση με τις λοιπές Ζώνες, 

σημειώνοντας ότι δεν είναι κατανοητό πως η αύξηση της χωρητικότητας διαφοροποιείται 

αναλόγως της ζώνης- απόστασης σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο συμμετέχων κρίνει ότι οι 

συγκεκριμένες τιμές χρήζουν επαναξιολόγησης, καθώς τεχνικά δεν θεωρεί ότι προκύπτει 

κάποια διαφοροποίηση, ώστε να δικαιολογείται σε τέτοιο βαθμό η τόσο μεγάλη αύξηση. Με 

την εν λόγω θέση συμφωνεί και έτερος συμμετέχων. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι τιμές χονδρικής για τα κυκλώματα υψηλής χωρητικότητας διαμορφώθηκαν εφαρμόζοντας 

την ίδια μεθοδολογία με αυτή που χρησιμοποιήθηκε και για τα κυκλώματα χαμηλότερης 

χωρητικότητας και την οποία η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογη. Η επανεξέταση των τιμών θα γίνει στο 

πλαίσιο του μοντέλου bottom-up LRIC+ που θα αναπτύξει η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με όσα προβλέπει 

το τελικό μέτρο της ΕΕΤΤ για τις αγορές μισθωμένων γραμμών.  

 

 

2.5 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΓ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

9. Συμφωνείτε με την πρόταση του ΟΤΕ να εφαρμοσθούν οι τιμές του προσωρινού 

καταλόγου από 1/1/2020; Τεκμηριώστε τη θέση σας. 



 

 

 

 

2.5.1 Παρατήρηση: Έναρξη ισχύος των προσωρινών τιμών  

Ένας συμμετέχων δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΟΤΕ να ισχύσουν οι προτεινόμενες τιμές 

από 1.1.2020, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητας, καταλληλότητας 

και πληρότητας των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς και το γεγονός ότι οι τιμές για 

τις εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν εξαχθεί από εγκεκριμένο τεχνοοικονομικό μοντέλο.  

Ένας άλλος συμμετέχων συμφωνεί επί της αρχής, δεδομένου ότι οι νέες τιμές είναι 

χαμηλότερες από τις υφιστάμενες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αναδρομική εφαρμογή των 

υπό εξέταση τιμών δεν αναιρεί την παραβατική συμπεριφορά του Υπόχρεου παρόχου. Ο εν 

λόγω συμμετέχων συμφωνεί ότι η διατήρηση των τιμών εντός του έτους παρέχει βεβαιότητα 

στην αγορά. 

Τέλος, ένας συμμετέχων συμφωνεί με την αναδρομικότητα των χρεώσεων μόνο εφόσον η 

προσαρμοζόμενη τιμή/κύκλωμα είναι υπέρ του Παρόχου, ενώ τα κυκλώματά που τυγχάνουν 

λόγω χρονικής ή άλλης δέσμευσης να λαμβάνουν έκπτωση από τον ΟΤΕ με αποτέλεσμα η τιμή 

να είναι χαμηλότερη από την τιμή του προσωρινού καταλόγου θα πρέπει να διατηρήσουν την 

τιμή έως την λήξη της δέσμευσης. 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η αναδρομική εφαρμογή των νέων τιμών στα κυκλώματα που ρυθμίζονταν 

και στο πλαίσιο του προηγούμενου κύκλου ανάλυσης είναι σαφώς υπέρ των εναλλακτικών 

παρόχων, δεδομένου ότι οι νέες τιμές είναι χαμηλότερες από τις προϋφιστάμενες. 

Από την άλλη πλευρά, όπως έχει ήδη αναφέρει στην απάντησή της η ΕΕΤΤ σε προηγούμενο 

σχόλιο, η αναδρομικότητα δεν αφορά τιμές κυκλωμάτων που δεν ήταν ρυθμισμένα στον 

προηγούμενο κύκλο ανάλυσης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ εμμένει στη θέση που διατύπωσε στο κείμενο διαβούλευσης. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση την εξέταση από την ΕΕΤΤ των σχολίων στο Κείμενο της Διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ 

τροποποιεί το πρώτο εδάφιο της ενότητας Δ «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΓ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΤΕ» ως εξής:  

«Ο ΟΤΕ προτείνει  (σχετ. κη) να εφαρμοστεί ο νέος τιμοκατάλογος χονδρικής για τις υπηρεσίες 

και τα προϊόντα μισθωμένων γραμμών, τα οποία τελούν ήδη υπό καθεστώς ρύθμισης, από την 

αρχή του έτους 2020, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες τιμές είναι, σε κάθε περίπτωση, 

χαμηλότερες από τις ήδη εφαρμοζόμενες.»  



 

 

 

 

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1 FORTHNET (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 

2 OTE 

3 VODAFONE (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 

4 WIND (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) 

 



 

 

 

 

4.1 FORTHNET 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  

   



 

 

 

 

 

4.2 OTE 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του τελικού σχεδίου μέτρων 

αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των 

προϊόντων των αγορών Τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 

χονδρικής η ΕΕΤΤ έχει θέσει υπό διαβούλευση (ερώτηση 9) την αναδρομική εφαρμογή των 

τιμών του προσωρινού καταλόγου από 1/1/2020 αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί πρόταση 

του ΟΤΕ. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο ΟΤΕ, με την υπ΄αριθμ. ΕΜΠ. 17/56/14.05.2020 

επιστολή, πρότεινε οι τιμές Αστικών και Yπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet για 

τις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται υπό καθεστώς ρύθμισης να ισχύσουν αναδρομικά από 

1/1/2020  δεδομένου ότι οι προτεινόμενες τιμές είναι, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερες από 

τις ήδη εφαρμοζόμενες. 

 

Επομένως, η ερώτηση 9 της Δημόσιας Διαβούλευσης θα πρέπει να αφορά στην αναδρομική 

εφαρμογή των τιμών των ήδη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών της Αγοράς Μισθωμένων Γραμμών 

Χονδρικής και όχι του συνόλου του προσωρινού τιμοκαταλόγου όπως εκ παραδρομής 

αναφέρεται. 

 

 

 



 

 

4.3 VODAFONE 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

  



       
 

 
 

4.4 WIND 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 


