
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

 Ο  Επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει την 

διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης 02/2020 αναφορικά με την τροποποίηση του: 

 

 Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 2, Αγορά 

Κινητής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της Cablenet Communication Systems Ltd, 

 

 Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Ειδικό Παράρτημα 5, 

Παράρτημα 2 – Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης, (Έκδοση 2019-1) της CYTA, 

 

 Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης (για κινητή 

τηλεφωνία), Μέρος 2, Τέλη Υπηρεσιών (Έκδοση 2019) της Epic Ltd, 

 

 Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Παράρτημα 2Β, Τέλη 

Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (Έκδοση 2019) της Primetel 

PLC. 

 

Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την 03 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 – 12:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων “Νίκος Μιχαηλίδης” στον 2º όροφο  του ΓΕΡΗΕΤ. 

 

Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στους πιο κάτω δικτυακούς χώρους 

στους ακόλουθους συνδέσμους:  

 

https://cablenet.com.cy/regulatory/  

 

http://www.cytawholesale.com.cy/el/page/home  

 

https://www.epic.com.cy/el/page/BJn2pQaa/epic-legal 

 

https://primetel.com.cy/wholesale/regulatory/ 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών δέον όπως υποβληθούν γραπτώς, το αργότερο μέχρι 

τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@ocecpr.org.cy) 

και/ή με τηλεομοιότυπο (Αρ. φαξ 22693070) στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 

Όλες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα ληφθούν κατά τη Δημόσια Ακρόαση, θα είναι 

διαθέσιμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με επιφύλαξη σε ότι αφορά σε πληροφορίες που 

θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή/και ως επαγγελματικό απόρρητο με βάση τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσίας. 

 

 

https://cablenet.com.cy/regulatory/
http://www.cytawholesale.com.cy/el/page/home
https://www.epic.com.cy/el/page/BJn2pQaa/epic-legal
https://primetel.com.cy/wholesale/regulatory/


Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσίευσης των σχολίων των ενδιαφερομένων μερών 

παρακαλούνται τα μέρη όπως σε περίπτωση ύπαρξης πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

κοινοποιήσουν στο ΓΕΡΗΕΤ δύο (2) έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο παραστάσεων να 

περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και σχόλια (συμπεριλαμβανομένων και των εμπιστευτικών 

πληροφοριών) και στο δεύτερο έγγραφο παραστάσεων να περιλαμβάνονται μόνο θέματα που 

δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  

 

05 Μαρτίου 2020  

 

Τηλ.: +357 22 693000  

Φαξ: +357 22 693070  

e-mail: info@ocecpr.org.cy 


