
Συγκεντρωτικό Έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται περιληπτικά οι θέσεις της αγοράς σχετικά με τη Δημόσια Ακρόαση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

04/2020 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – Χονδρική Τοπική 

Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2020-2), μαζί με 

τη θέση του ΓΕΡΗΕΤ επί κάθε σημείου  

 

 

Primetel Plc  

Θέση Αγοράς  Θέση ΓΕΡΗΕΤ Αναθεωρημένο κείμενο 

Η μείωση στις τιμές ορισμένων προϊόντων είναι δυσανάλογη.  

 

Κατά την αξιολόγηση ο Επίτροπος εξετάζει τις 3 

ρυθμιστικές υποχρεώσεις: οικονομική 

αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και ισοδυναμία εισροών.  

Σε σχέση με τον έλεγχο τιμών και την 

κοστοστρέφεια, δυνάμει του άρθρου 13(4) της 

ΑΔΠ 91/2017: ‘Κατά τον καθορισμό των 

χονδρικών τιμών θα ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσματα του μοντέλου bottom up και οι πιο 

κάτω παράγοντες:  

i. τον επιχειρηματικό κίνδυνο που θα 

αναλάβει ο εγκατεστημένος παροχέας κατά την 

επένδυση σε δίκτυα νέας γενιάς 

ii. τη δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης 

του δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς 

iii.  τη δημιουργία συνθηκών μετάβασης 

των τελικών χρηστών από το χάλκινο δίκτυο στο 

δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς 

iv. τη βιωσιμότητα ενός αποδοτικού 

δικτύου νέας γενιάς σε συνάρτηση με την 

επέκταση της περιόδου απόσβεσης της 

επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις 

αναφορικά με την οικονομική 

αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και του Equivalence of 

Inputs.’ 

 

 

Καμία αλλαγή.  



Εφόσον ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις αυτές, η 

CYTA δεν περιορίζεται ως προς τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων. Η κοστολόγηση 

χονδρικών προϊόντων γίνεται με τη μεθοδολογία 

LRAIC - τρέχουσες αξίες (CCA) ως εκ τούτου η 

καθαρή αξία του ιστορικού κόστους του δικτύου 

δεν επηρεάζει την κοστολόγηση των χονδρικών 

υπηρεσιών. 

 

Κοστολογικά οι αποσβέσεις δεν παίζουν ρόλο. Ο 

έλεγχος που έγινε ήταν στη βάση της συμπίεσης 

περιθωρίου κέρδους (margin squeeze).  

 

 

Epic Ltd 

Θέση Αγοράς  Θέση ΓΕΡΗΕΤ Αναθεωρημένο κείμενο 

1. Τα προϊόντα μέσω χάλκινου δικτύου έχουν διατηρηθεί στις ίδιες τιμές 
και έχουν εισαχθεί νέα προϊόντα μέσω οπτικού δικτύου με νέες τιμές 

πολύ χαμηλότερες του χάλκινου. Η εταιρεία δεν αντιλαμβάνεται το λόγο 
που εφαρμόζεται η διαφοροποίηση τώρα, και επίσης θεωρεί ότι οι τιμές 

των προϊόντων μέσω χάλκινου δικτύου θα πρέπει να μειωθούν 

αντίστοιχα.   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Η θέση αυτή δεν ισχύει, καθ’ ότι όπως 

αναφέρθηκε στο Έγγραφο Κοινοποίησης της 

Αγοράς 3α: ‘Ο Επίτροπος προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει κατά την ανάπτυξη των σχετικών 

μοντέλων οικονομικά στοιχεία τα οποία θα 

λαμβάνουν υπόψη τον επιχειρηματικό κίνδυνο 

που αναλαμβάνει ο εγκατεστημένος παροχέας 

κατά την επένδυση σε δίκτυα πρόσβασης νέας 

γενεάς. Δεδομένης της πρόθεσης της CYTA για 

την ανάπτυξη  δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς η 

χονδρική τιμολόγηση της πρόσβασης μέσω 

χάλκινου καλωδίου θα επανεξεταστεί με γνώμονα 

τη δημιουργία προοπτικής μετάβασης στο δίκτυο 

πρόσβασης νέας γενιάς.  Με την ίδια προσέγγιση 

η χονδρική τιμολόγηση υπηρεσιών πρόσβασης σε 

δίκτυο νέας γενιάς θα προσαρμοστεί στις ανάγκες 

δημιουργίας προοπτικής ανάπτυξης και 

μετάβασης στο δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς. 

Ως εκ τούτου και δεδομένης της  επιβολής των 

υποχρεώσεων: οικονομικής 

αναπαραγωγιμότητας, τεχνικής 

Καμία αλλαγή.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

αναπαραγωγιμότητας καθώς του Equivalence of 

Inputs ο Επίτροπος προτίθεται να αντιμετωπίσει 

την επένδυση σε δίκτυα νέας γενεάς ως έργο 

μακράς πνοής σε συνάρτηση με την βιωσιμότητα 

ενός αποδοτικού δικτύου επεκτείνοντας το χρόνο 

απόσβεσης της επένδυσης σε μια σημαντικά 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο η οποία θα 

καθοριστεί με την παροχή των σχετικών 

πληροφοριών από την CYTA.’ 

 

Κατά την αξιολόγηση ο Επίτροπος εξετάζει τις 3 

ρυθμιστικές υποχρεώσεις: οικονομική 

αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και ισοδυναμία εισροών.  

Σε σχέση με τον έλεγχο τιμών και την 

κοστοστρέφεια, δυνάμει του άρθρου 13(4) της 

ΑΔΠ 91/2017: ‘Κατά τον καθορισμό των 

χονδρικών τιμών θα ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσματα του μοντέλου bottom up και οι πιο 

κάτω παράγοντες:  

i. τον επιχειρηματικό κίνδυνο που θα 

αναλάβει ο εγκατεστημένος παροχεάς κατά την 

επένδυση σε δίκτυα νέας γενιάς 

ii. τη δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης 

του δίκτυου πρόσβασης νέας γενιάς 

iii.  τη δημιουργία συνθηκών μετάβασης 

των τελικών χρηστών από το χάλκινο δίκτυο στο 

δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς 

iv. τη βιωσιμότητα ενός αποδοτικού δικτύου 

νέας γενιάς σε συνάρτηση με την επέκταση της 

περιόδου απόσβεσης της επένδυσης 

λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις αναφορικά 

με την οικονομική αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και του Equivalence of 

Inputs.’ 

 



2. Στο Παράρτημα 4 δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαιτείται προϊόν 

εσωτερικής καλωδίωσης και δεν υπάρχει σχετική χρέωση για την 
παράδοση προϊόντων σε μονοκατοικίες.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
3. Τα προϊόντα εσωτερικής καλωδίωσης όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα 11 μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συμφωνίας 

αλλά είναι απαραίτητα για την παράδοση της υπηρεσίας και θα έπρεπε 
να υπόκεινται σε έλεγχο.  

 
 

 
 

 

 
 

 

Η CYTA υποχρεούται για όλα τα είδη των 

οικοδομών που θα συνδεθούν με το οπτικό 

δίκτυο, να εγκαταστήσει οπτικό καλώδιο 

πρόσβασης και να το τερματίσει σε αντίστοιχο 

προσαρμογέα (adaptor) που θα βρίσκεται εντός 

του Οπτικού Ακρο-τελευταίου Κατανεμητή 

(ΟΑΤΚ). 

 

Σε περίπτωση μονοκατοικίας δεν απαιτείται 

προϊόν εσωτερικής καλωδίωσης από την CYTA 

αφού ο πελάτης του Δικαιούχου μπορεί να 

συνδεθεί απευθείας στον προσαρμογέα στο 

σημείο τερματισμού οπτικού δικτύου (βλ. πιο 

κάτω ορισμό) αφού θα είναι ο μόνος χρήστης της 

υπηρεσίας.  

 

Στο Παράρτημα 1 του Ειδικού Παραρτήματος 3, 

άρθρο 1.2.4.1:Η εικονική πρόσβαση οπτικής ίνας 

συνδέει το σημείο τερματισμού οπτικού δικτύου 

μέχρι τον οπτικό τερματιστή γραμμής (OLT) και 

περιλαμβάνει τον Οπτικό Τερματιστή Δικτύου 

(ΟΝΤ) της CYTA. Ο ορισμός του Σημείου 

τερματισμού οπτικού δικτύου περιλαμβάνεται 

στο Γενικό Μέρος του ΥΠΥ και καλύπτει όλα τα 

είδη πρόσβασης σε μονοκατοικία (υπόγεια, 

εναέρια, κατανεμητής επί τοίχου) 

 

Η τροποποίηση του Ειδικού Παραρτήματος 3 του  

 Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών 

Πρόσβασης της CYTA, αφορά την 

διαφοροποίηση των προϊόντων «Βασικής 

Εικονικής Λογικής Σύνδεσης» και δεν συνδέεται 

με αλλαγή στην διαδικασία παράδοσης των 

προϊόντων εικονικής πρόσβασης ως αυτή 

περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.1 του 

Παραρτήματος 4  του Ειδικού Παραρτήματος 3. 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4. Θα πρέπει στο Παράρτημα 9 να προστεθεί δείκτης για τη 
διαθεσιμότητα των συστημάτων CYTA μέσω των οποίων παρέχονται οι 

πληροφορίες και η διαθεσιμότητα των προϊόντων στον Δικαιούχο.  

Η υποχρέωση στην Απόφαση 500/2018 καθορίζει 

την υποχρέωσης στη CYTA να περιλάβει στο 

Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών (εφεξής 

«ΥΠΥ»), πριν την παροχή των λιανικών της 

υπηρεσιών, παραπομπή σε έγγραφο στο οποίο 

θα περιγράφονται και τιμολογούνται αναλυτικά 

τα σενάρια παροχής διευκολύνσεων για όλα τα 

είδη των υφιστάμενων οικοδομών αναφορικά με 

τη σύνδεση του ΟΑΤΚ με την Οπτική Πρίζα (ΟΠ) 

εντός της κάθε μονάδας-υποστατικού, σε 

αντιστοιχία αυτών που θα προσφέρει για παροχή 

των λιανικών της υπηρεσιών. 

 

Όσο αφορά τη χρέωση η υποχρέωση στην 

Απόφαση αναφέρει ότι οι διευκολύνσεις θα 

πρέπει να παρέχονται σε κοστοστρεφείς τιμές. 

 

Στο Παράρτημα 9 του Ειδικού Παραρτήματος 3 

(συμφωνία παροχής συμφωνημένου επιπέδου 

υπηρεσιών) στο άρθρο 11, υπάρχουν δείκτες 

διαθεσιμότητας για τα συστήματα παροχής 

πληροφοριών και αιτημάτων. Ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις από τον παροχέα κατά τη διάρκεια 

της ακρόασης, εάν το σχόλιο διαφοροποιείται 

από το περιεχόμενο του άρθρου 11. Δεν 

υποβλήθηκε  οποιαδήποτε νέα πρόταση για 

τροποποίηση της υφιστάμενης πρόνοιας.  

 

Cablenet  

Θέση Αγοράς  Θέση ΓΕΡΗΕΤ Αναθεωρημένο κείμενο 

Ζητείται ενημέρωση αναφορικά με τους παράγοντες που λήφθηκαν 

υπόψη στο μοντέλο κοστολόγησης για την επιβεβαίωση των τιμών των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ότι τα σχόλια του παροχέα έχουν 

υποβληθεί εκπρόθεσμα.  

 

Κατά την αξιολόγηση ο Επίτροπος εξετάζει τις 3 

ρυθμιστικές υποχρεώσεις: οικονομική 

αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και ισοδυναμία εισροών.  

Καμία αλλαγή.  



Σε σχέση με τον έλεγχο τιμών και την 

κοστοστρέφεια, δυνάμει του άρθρου 13(4) της 

ΑΔΠ 91/2017: ‘Κατά τον καθορισμό των 

χονδρικών τιμών θα ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσματα του μοντέλου bottom up και οι πιο 

κάτω παράγοντες:  

i. τον επιχειρηματικό κίνδυνο που θα 

αναλάβει ο εγκατεστημένος παροχεάς κατά την 

επένδυση σε δίκτυα νέας γενιάς 

ii. τη δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης 

του δίκτυου πρόσβασης νέας γενιάς 

iii.  τη δημιουργία συνθηκών μετάβασης 

των τελικών χρηστών από το χάλκινο δίκτυο στο 

δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς 

iv. τη βιωσιμότητα ενός αποδοτικού 

δικτύου νέας γενιάς σε συνάρτηση με την 

επέκταση της περιόδου απόσβεσης της 

επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις 

αναφορικά με την οικονομική 

αναπαραγωγιμότητα, τεχνική 

αναπαραγωγιμότητα και του Equivalence of 

Inputs.’ 

Εφόσον ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις αυτές, η 

CYTA δεν περιορίζεται ως προς τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων. Η κοστολόγηση 

χονδρικών προϊόντων γίνεται με τη μεθοδολογία 

LRAIC - τρέχουσες αξίες (CCA) ως εκ τούτου η 

καθαρή αξία του ιστορικού κόστους του δικτύου 

δεν επηρεάζει την κοστολόγηση των χονδρικών 

υπηρεσιών. 

 

Κοστολογικά οι αποσβέσεις δεν παίζουν ρόλο. Ο 

έλεγχος που έγινε ήταν στη βάση της συμπίεσης 

περιθωρίου κέρδους (margin squeeze). 

 

 


