ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής διατίθενται και χρεώνονται στο πλαίσιο των
παρακάτω Αποφάσεων της ΕΕΤΤ:




Ορισμού Αγορών Μισθωμένων Γραμμών (Απόφαση ΕΕΤΤ 934/03/27-04-2020, ΦΕΚ
1833/Β/13-05-2020)
Προσωρινών Μέτρων αναφορικά με τον καθορισμό των τιμών των προϊόντων των
αγορών ΜΓ(Απόφαση ΕΕΤΤ 934/04/27-04-2020, ΦΕΚ 1810/Β/12-05-2020)
Έγκρισης Προσωρινών Τιμών των προϊόντων των αγορών ΜΓ (Απόφαση ΕΕΤΤ
938/01/25-05-2020, ΦΕΚ 2324/Β/15-06-2020)

Με επέκταση της χρονικής δέσμευσης παραμονής στις υπηρεσίες ΜΓΧ Τεχνολογίας Ethernet
(Κυκλώματα και Προσβάσεις) που διατίθενται από τον ΟΤΕ παρέχονται εκπτώσεις.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΓΧ – ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Πάροχος μπορεί να προβεί σε επέκταση της δέσμευσης ελάχιστης παραμονής των
υπηρεσιών ΜΓΧ που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα και να λαμβάνει απαλλαγή
στα εφάπαξ τέλη που προκύπτουν κατά την ενεργοποίησή τους ως ακολούθως:

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ
Προϊόν Χονδρικής

Εφάπαξ Τέλη
Ενεργοποίησης

Ασύρματη Πρόσβαση

Τέλος Ενεργοποίησης
Ασύρματης
Πρόσβασης Ethernet

Ασύρματο Κύκλωμα
EVC
Πρόσβαση Χαλκού

Οπτική Πρόσβαση
(συμπ. Προστασίες
Εισαγωγής και
Όδευσης)

Ελάχιστη Διάρκεια
Δέσμευσης βάσει
Ρύθμισης (μήνες)

% Έκπτωσης
Εφάπαξ Τελών
Σύνδεσης

24

36

100%

6

24

100%

Τέλος Ενεργοποίησης
EVC
Τέλος Ενεργοποίησης
πρόσβασης Ethernet
Χαλκού
Τέλος Ενεργοποίησης
οπτικής πρόσβασης
Ethernet
Τέλος Ενεργοποίησης
Προστασίας Διπλής
Όδευσης
Τέλος Ενεργοποίησης
Προστασίας Διπλής
Εισαγωγής

Κύκλωμα EVC (με δύο
Ενσύρματες
Προσβάσεις)

Δέσμευση με
εφαρμογή
έκπτωσης
(μήνες)

Τέλος Ενεργοποίησης
EVC
Πίνακας 1

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Πάροχος μπορεί να προβεί σε επέκταση της δέσμευσης ελάχιστης παραμονής ασύρματων
κυκλωμάτων Ethernet Χονδρικής και να λαμβάνει εκπτώσεις στις μηνιαίες χρεώσεις ως
ακολούθως:

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΑ
Χωρητικότητα
Ασύρματου
Κυκλώματος (Mbps)

Μηνιαία Τέλη
Ασύρματων
Κυκλωμάτων

% Έκπτωση Μηνιαίων
Παγίων Τελών Ασύρματου
Κυκλώματος

Διάρκεια Δέσμευσης με
εφαρμογή έκπτωσης
(μήνες)

Μηνιαία Τέλη
Ασύρματης
Πρόσβασης
50-450

20%

36

30%

36

Μηνιαία Τέλη
Κυκλωμάτων

500-1000

Μηνιαία Τέλη
Ασύρματης
Πρόσβασης
Μηνιαία Τέλη
Κυκλωμάτων
Πίνακας 2

Διευκρινίζεται ότι ως ενσύρματα ορίζονται τα κυκλώματα με δύο ενσύρματες προσβάσεις και
ως ασύρματα τα κυκλώματα με τουλάχιστον μια ασύρματη πρόσβαση.
Η έκπτωση παρέχεται στα μηνιαία τέλη του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου Ασύρματων
Κυκλωμάτων όπως αυτός ισχύει τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η αυξημένη χρονική δέσμευση
των 36 μηνών. Μετά τη λήξη της δέσμευσης, τα κυκλώματα και οι προσβάσεις μετατρέπονται
σε αορίστου χρόνου και χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο,
χωρίς εκπτώσεις. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δέσμευσης:







Επιτρέπεται η αναβάθμιση χωρητικότητας κυκλωμάτων και προσβάσεων.
Η υποβάθμιση επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η χωρητικότητα μιας
υπηρεσίας έχει αναβαθμιστεί και ο Πάροχος επιθυμεί να την επαναφέρει σε ίση ή
μεγαλύτερη χωρητικότητα της αρχικής αίτησης / υλοποίησης.
Η κατάργηση ή η υποβάθμιση σε χωρητικότητα μικρότερη της αρχικής δεν
επιτρέπεται και εφόσον ο Πάροχος υποβάλει σχετικό αίτημα, θα εξακολουθήσει να
χρεώνεται με τα τέλη της αρχικής χωρητικότητας έως τη λήξη της δέσμευσης.
Όσον αφορά τα μηνιαία τέλη των ασυρμάτων κυκλωμάτων, σε περίπτωση που εντός
του χρονικού διαστήματος της δέσμευσης των 36 μηνών, τροποποιηθεί ο
τιμοκατάλογος ασύρματων κυκλωμάτων και το νέο αντίστοιχο τέλος είναι πλέον
χαμηλότερο από το τίμημα με έκπτωση που έχει δοθεί στον Πάροχο, τότε το νέο αυτό
τέλος εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, χωρίς έκπτωση, και το
κύκλωμα παραμένει σε δέσμευση μέχρι την συμπλήρωση των 36 μηνών από την
αρχική ημερομηνία ένταξης στο εκπτωτικό σχήμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ως ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω ορίζεται η 1/4/2021 και θα αφορά τα αιτήματα που
θα κατατεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα WEPL από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εγχώριων
Παρόχων ή να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Key Account Manager.

