
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ 02/2019 
 

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Ειδικό 
Παράρτημα 1: Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για Παροχείς Κινητού Ιδεατού Δικτύου 

(MVNO), Παράρτημα 3 – Τέλη Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, (Έκδοση 2019-1) 

της ΑΤΗΚ 
 

 
Περί τα τέλη του 2018 ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

προέβη σε αγορά υπηρεσιών για την επικαιροποίηση των κοστολογικών μοντέλων BULRIC 

ΓΕΡΗΕΤ, από την ΑΧΟΝ PARTNERS GROUP η οποία τα είχε αναπτύξει εξ αρχής. Μετά την 
ολοκλήρωση της επικαιροποίησης 1  των κοστολογικών μοντέλων, ο Επίτροπος ξεκίνησε τη 

διαδικασία αξιολόγησης της κοστοστρέφειας των χονδρικών τιμών που περιλαμβάνονται στα 
ΥΠΥ των Υπόχρεων Οργανισμών. Η διαδικασία εξέτασης των  χονδρικών τιμών διενεργήθηκε 

βάσει των προϋπολογιστικών αποτελεσμάτων του 2018 εφόσον αυτά ήταν ήδη διαθέσιμα.  
 

Η εξαγωγή αποτελεσμάτων από τα κοστολογικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε αφού 

ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν από τους παροχείς και 
ικανοποιήθηκε ο Επίτροπος ότι αυτά αντανακλούν την ορθή εικόνα των αποτελεσμάτων κάθε 

παροχέα.  
 

Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος προχωρεί με εφαρμογή της πρόνοιας του άρθρου 12 της περί των 

αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με 
Σημαντική Ισχύ (ΑΤΗΚ) στην Αγορά πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στο 

δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, Απόφαση του 2015, ΑΔΠ 594/2015, και προτείνει, βάσει 
των αποτελεσμάτων του κοστολογικού μοντέλου, τα οποία υπολογίστηκαν με τη χρήση 

προϋπολογιστικών οικονομικών στοιχείων του 2018, την τροποποίηση των τιμών για την 
πρόσβαση στο κινητό δίκτυο για παροχείς κινητού ιδεατού δικτύου (MVNO), όπως 

περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ ως η επισυνημμένη σχετική 

Απόφαση. 
 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τα σχόλια τους επί των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων όπως αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση.   

                                                 
1 Ο Επίτροπος προχώρησε στην επικαιροποίηση των κοστολογικών μοντέλων Bottom Up έτσι ώστε να είναι συμβατά 

με την νέα αρχιτεκτονική του δικτύου της ΑΤΗΚ, και η οποία προκύπτει από την μετεξέλιξη του δικτύου σταθερών 
επικοινωνιών (τηλεφωνία) της ATHK και από την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών και της τεχνολογίας  Vectoring. 
Η επικαιροποίηση περιλάμβανε την αναβάθμιση/επικαιροποίηση των αρχείων “Data Request, Electronic Inquiry Form, 
και των μοντέλων καθώς επίσης και τη συλλογή νέων κοστολογικών στοιχείων βασισμένα στα προϋπολογιστικά 
αποτελέσματα για το έτος 2018. 


