
 

 

 

 

Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των χονδρικών αστικών 

και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας 

μεγαλύτερης από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την 

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

των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής 
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1. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των 

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

αποφάσεις ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2020 και ΑΠ ΕΕΤΤ 977/03/25/01/2021. 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι η συλλογή των απόψεων των 

ενδιαφερομένων παρόχων σχετικά με: 

(α) τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές των αστικών και υπεραστικών 

κυκλωμάτων Ethernet χονδρικής με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1 Gbps  

(β) την εφαρμογή από τον ΟΤΕ της μεθοδολογίας καθορισμού των 

συγκεκριμένων τιμών. 

Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η Τετάρτη, 7 Ιουλίου 

2021 και λήξης η Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 3:00 μμ. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονική µορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. 

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα 

δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση 

που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

«Δηµόσια διαβούλευση αναφορικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας 

υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των χονδρικών αστικών και υπεραστικών 

κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps» 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου: rllo@eett.gr  

Κατά τη διάρκεια της Δηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την 

ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες 

πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού 

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

ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 

 

2. Εισαγωγή 

Η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ ΕΕΤΤ 934/03/27.04.2021 απόφασή της, υιοθέτησε, στο πλαίσιο 

του τρίτου κύκλου ανάλυσης των αγορών, το τελικό μέτρο  αναφορικά με τις αγορές 

Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ). Στον συγκεκριμένο κύκλο ανάλυσης 

συμπεριελήφθησαν και ρυθμίζονται πλέον τα κυκλώματα Ethernet με χωρητικότητα 

μεγαλύτερη από 200 Mbps.  
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Ακολούθως, η ΕΕΤΤ, με σχετικές της αποφάσεις, αρχικά πήρε άμεσα αναλογικά 

και προσωρινά μέτρα αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού 

των τιμών και τις τιμές των προϊόντων των αγορών ΜΓΧ και ενέκρινε τις 

προσωρινές τιμές των υπό ρύθμιση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τέλος, η ΕΕΤΤ, με σχετική απόφασή της, οριστικοποίησε τα προσωρινά μέτρα 

καθορίζοντας τόσο τη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών χονδρικής για τα 

κυκλώματα μισθωμένων γραμμών, όσο και τις τιμές για αστικά και υπεραστικά 

κυκλώματα Ethernet με χωρητικότητα έως και 1 Gbps. Για τον υπολογισμό των 

τιμών των συγκεκριμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία retail-

minus, η οποία ορίστηκε στην ίδια απόφαση.  

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί στην περίπτωση των 

κυκλωμάτων χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1 Gbps δεδομένου ότι δεν είχαν 

διατεθεί κυκλώματα τόσο μεγάλης χωρητικότητας σε επίπεδο λιανικής, αλλά ούτε 

και υπήρχαν εγκεκριμένες τιμές σε επίπεδο χονδρικής, καθώς, σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα του προηγούμενου κύκλου ανάλυσης, τα εν λόγω κυκλώματα δεν 

ρυθμίζονταν. 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των τιμών των ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet, 

DIA και IP VPN για τα οποία δεν υπάρχουν προϊόντα χονδρικής (Ενότητα 1, 

Υποενότητα 1.2, Παράγραφος ΙΙΙ, Σημείο 5), η απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζει: 

«5. Για τις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να προσδιοριστούν μέσες τιμές 

λιανικής από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ υποβάλλει στην ΕΕΤΤΤ προς έγκριση τιμές 

χονδρικής ακολουθώντας την αρχή ότι οι τιμές πρέπει να αυξάνουν όσο αυξάνει η 

ταχύτητα και το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο των προσφορών του η χαμηλότερη 

αποδεκτή τιμή λιανικής πρέπει να είναι υψηλότερη ή ίση από την προτεινόμενη τιμή 

χονδρικής αυξημένη κατά ποσοστό ίσο με το retail increment.». 

3. Προτεινόμενες τιμές και μεθοδολογία προσδιορισμού τους 

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

κυκλώματα χονδρικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, είναι οι ακόλουθες:  

 

Mbps Metro Wide 1 Wide 2 Wide 3 Wide 4 

1500 €1.664 €2.552 €3.483 €4.192 €7.645 

2000 €1.668 €2.640 €3.671 €5.274 €8.353 

2500 €1.895 €2.983 €4.173 €6.031 €9.609 

3000 €2.150 €3.390 €4.753 €6.884 €10.995 
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4000 €2.601 €4.123 €5.813 €8.465 €13.593 

5000 €3.044 €4.845 €6.857 €10.024 €16.158 

7000 €3.989 €6.241 €8.883 €13.058 €21.162 

10000 €5.121 €8.247 €11.806 €17.450 €28.431 

 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα ισχύουν για 24-μηνη δέσμευση.  

Οι ανωτέρω τιμές, οι οποίες αφορούν εισαγωγή νέων χωρητικοτήτων σε 

υφιστάμενο προϊόν (κυκλώματα Ethernet), υπολογίστηκαν με βάση τα υφιστάμενα 

και εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ τέλη αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων 

Ethernet χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης του 1Gbps, στα οποία εφαρμόστηκαν οι 

παρακάτω κανόνες: 

• Η χρέωση ανά Mbps μειώνεται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα. 

• Τα τέλη αυξάνονται καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα, ενώ η χρέωση είναι 

μικρότερη από το άθροισμα χρέωσης των μικρότερων χωρητικοτήτων  που 

αθροίζουν στη ίδια συνολική χωρητικότητα. 

• Λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ελάχιστη διάρκεια παραμονής η οποία 

αντιστοιχεί σε διάστημα 24 αντί για 6 μηνών. 

Ο ΟΤΕ προτείνει την εφαρμογή των προτεινόμενων τελών  μέχρι την έκδοση της 

σχετικής Απόφασης έγκρισης της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που η έγκριση τιμών από 

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

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

πίστωση της τυχόν διαφοράς. 

4. Ερωτήσεις διαβούλευσης 

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

χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps;    

ii. Θεωρείτε αποδεκτή την 24-μηνη δέσμευση; 

iii. Συμφωνείτε με την άμεση εφαρμογή των τιμών; 

 

 

      

 

 


