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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που σας παρουσιάζω την Έκθεση 

Δραστηριοτήτων του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), για 

το έτος 2012, με βάση το άρθρο 155 του Ν.112(Ι)/2004, που 

αποτελεί το βασικό νομικό υπόβαθρο των αρμοδιοτήτων, 

της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του. 

Στην έκθεση αυτή συνοψίζεται όλο το φάσμα των εργασιών-

δραστηριοτήτων, που διεξήχθηκαν μέσα στο 2012, τόσο 

στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στον 

τομέα των Ταχυδρομείων.

Στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (H.E.) ξεχωρίζουν 

οι εργασίες-δράσεις, που αφορούν κυρίως

1. στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και τη δημιουργία επενδυτικού κλίματος, ειδικότερα δε, στην 

εξέταση των ευρυζωνικών αγορών, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων εποπτείας της εν λόγω 

αγοράς αλλά και άλλων αγορών (π.χ. μισθωμένων γραμμών, δικτύων κινητής τηλεφωνίας και 

υπηρεσιών μετάδοσης/διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου),

2. στην κυβερνοασφάλεια-ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών και, βασικά, στη προετοιμασία 

και το περιεχόμενο της σχετικής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις δράσεις (ασκήσεις) 

για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας και στη προώθηση του κανονισμού 

για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών,

3. στις διεθνείς δραστηριότητες του ΓΕΡΗΕΤ, κυρίως, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ε.Ε., κατά το 20 εξάμηνο του 2012, της δημιουργίας ομάδας εργασίας «Φίλοι της 

Προεδρίας» για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, της επιτυχούς οργάνωσης- φιλοξενίας (στη 

Λεμεσό, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου) των συνόδων των IRG και BEREC (Σώματα Ευρωπαίων

 Ρυθμιστών Η.Ε.) και, επίσης, στη διαμόρφωση κοινοτικής θέσης εν’ όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης

 Τηλεπικοινωνιών (WCIT, 2 - 14.12.2012 στο Ντουμπάϊ), και 

4. στην έκδοση νέου διατάγματος για την προστασία των χρηστών/καταναλωτών Η.Ε., καθώς και 

στο χειρισμό των παραπόνων τους.

Στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (T.Y.), το έργο του ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2012 αφορούσε, κυρίως, 

ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα, την ανάπτυξη του παρατηρητηρίου της αγοράς, τον έλεγχο της 

ποιότητας των υπηρεσιών του καθολικού παροχέα και, βέβαια, την διαχείριση σχετικών παραπόνων.

Η έκθεση αυτή περιέχει, επίσης αναφορές-κεφάλαια, που αφορούν 

• στον ρόλο, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ,

• στην οργανωτική και στελεχιακή δομή του,

• στις οικονομικές του καταστάσεις και, ακόμη,

• σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που αφορούν στο έργο του.

Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης
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Το ΓΕΡΗΕΤ, ως ανεξάρτητη και οικονομικά αυτοδύναμη Ρυθμιστική Αρχή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, παρακολουθεί επίσης στενά το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συμμετέχει σ’ αυτό και, όπου 

αυτό απαιτείται, μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και εμπειρία στην Κυπριακή πραγματικότητα. 

Ταυτόχρονα, διευρύνει την γνώση και εμπειρογνωμοσύνη του στους τομείς που καλείται να ρυθμίσει. 

Η επαφή αυτή, συνεχής και καρποφόρα, οδηγεί ακόμη το ΓΕΡΗΕΤ στις αναγκαίες αναπροσαρμογές 

και επικαιροποιήσεις της στρατηγικής του, των μεσομακροπρόθεσμων στόχων του αλλά και των 

καθημερινών χειρισμών του. Η προσπάθεια αυτή, στα πεδία που μας αφορούν, είναι εντατική και, 

όπου χρειάζεται, με ευαισθησία προς τις κυπριακές συνθήκες.

Είναι πεποίθησή μου, ότι το Γραφείο μας πέτυχε και κατά το 2012 στην αποστολή του. Και τούτο οφείλεται, 

βασικά, στο ψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και στο ψηλό βαθμό ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας των 

εργασιών του προσωπικού του. Γι’ αυτό, εκφράζω και από τη θέση αυτή τις ευχαριστίες μου. Είμαι βέβαιος, 

ότι θ’ ακολουθήσουμε την ίδια πορεία στο ρυθμιστικό μας έργο και κατά το 2013. Με αντικειμενικότητα, 

διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και με ταχύτητα μακρυά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους, που – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

– συνεργάσθηκαν μαζί μας ή εμείς μαζί τους, π.χ. Υπουργεία (κυρίως το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων), άλλες ανεξάρτητες αρχές/επιτροπές, κρατικές υπηρεσίες, παροχείς-οργανισμούς/

επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, νομικούς συμβούλους, επιστημονικούς 

συνεργάτες στην Κύπρο και το εξωτερικό και, βέβαια, την Βουλή των Αντιπροσώπων, που στα πλαίσια 

του νομοθετικού και ελεγκτικού της έργου συνεργάσθηκε μαζί μας και εμείς μαζί της για την έγκριση 

του προϋπολογισμού μας, καθώς και την ικανοποίηση αιτημάτων μας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι αντικειμενικός μας στόχος παραμένει πάντοτε, 

διαχρονικά, η ολιστική προσέγγιση της ρύθμισης της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς 

και της αγοράς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξή 

τους και, κατ’ επέκταση, την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας 

συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη δυνατή έξοδό της από τη σοβαρή οικονομική ύφεση, που βιώνει 

ο τόπος μας.

 Με εκτίμηση,

 Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης

 Επίτροπος
 Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 

Λευκωσία, Μάïος 2013
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει της σχετικής πρόνοιας του 

άρθρου 155 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο οποίος είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία του 

Γραφείου του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Η 

έκθεση κοινοποιείται στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

ακολούθως δημοσιεύεται.

1.1. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ)

Ο Επίτροπος είναι o προϊστάμενος του ΓΕΡΗΕΤ, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.112(Ι)/2004 

έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Ο 

Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του, το δε προσωπικό 

ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω 

νόμου, αποτελεί αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων,

(α) «να συμβουλεύει τον Υπουργό» (νοείται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων) επί θεμάτων που 

αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία στην Κύπρο, και

(β) «να εφαρμόζει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο 

πλαίσιο γενικής πολιτικής που πιθανόν να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό στα πλαίσια των 

μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 19(2)».

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο, ο οποίος προάγει:

•  την παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για 

το σύνολο της κοινωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία,

• τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά σε ό,τι αφορά την τιμή και ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στους τομείς της αρμοδιότητάς του,

•  την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ταχυδρομείων, και

• τη δυνατότητα παροχής ή διάθεσης μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών.

Ο Επίτροπος προάγει επίσης τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής   Ένωσης, 

διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων:

•  την πρόσβαση όλων των πολιτών σε μια καθολική υπηρεσία σε όλη την επικράτεια, που ελέγχει η 

Κυπριακή Δημοκρατία,

•  την προστασία των καταναλωτών κατά τις συναλλαγές τους με παροχείς, 

•  την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και τη διαφάνεια στις τιμές και τους όρους αναφορικά με 

τη χρήση των δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

•  τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες με ειδικές ανάγκες, και

•  την ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
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1.2. Αποστολή του Γραφείου  

Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό, τι αφορά στις 

τιμές, τη δυνατότητα επιλογής, την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της οικονομίας 

μέσω της ανάπτυξης αποδοτικού ανταγωνισμού, ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και εγγύησης παροχής μιας ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο 

στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

1.3. Όραμα του Γραφείου

Όραμα του ΓΕΡΗΕΤ είναι η διαρκής και απρόσκοπτη διασφάλιση της δυνατότητας του καταναλωτή να 

επιλέγει ποιοτικές και να απολαμβάνει καινοτόμες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, μέσω της ανάπτυξης 

ενός υγιούς και ρυθμιζόμενου ανταγωνισμού στους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

1.4. Ο Βασικός Νόμος του Γραφείου

Ο Βασικός Νόμος του ΓΕΡΗΕΤ είναι ο Ν.112(Ι)/2004. Ο νόμος αυτός, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις-

βελτιώσεις και συμπληρώσεις του, διέπει την λειτουργία και αποστολή του Γραφείου και αποτελείται 

από τα εξής (18) Μέρη:

1. Γενικές Διατάξεις

2.   Διορισμός Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ) και Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ)

3.   Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου (ΓΕΡΗΕΤ)

4.   Γενικά Καθήκοντα του Επιτρόπου

5.   Αρμοδιότητες, Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου

6.  Εξασφάλιση Πληροφοριών, άλλες Εξουσίες, Διατάγματα, Έρευνες, Συμβουλευτική Επιτροπή 

 και Συμβουλευτικά Σώματα

7.   Επίλυση Διαφορών

8.   Καθεστώς Αδειοδότησης

9.   Η Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων

10.  Παροχή Πρόσβασης και Διασύνδεσης

11.  Δικαιώματα Τελικών Χρηστών

12.  Τερματικός Εξοπλισμός

13.  Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

14.  Ασφάλεια, Απόρρητο και Προστασία Δεδομένων

15.  Καθολική Υπηρεσία

16.  Καθολική Υπηρεσία και Ανατιθέμενη Υπηρεσία κατ’ αποκλειστικότητα στα ταχυδρομεία

17.  Αδικήματα αναφορικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και τις Ταχυδρομικές  Υπηρεσίες, και

18.  Διατάγματα, Δημοσιονομικές Διατάξεις, Εκθέσεις και διάφορα άλλα θέματα.
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Επίτροπος: Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης
 
 Βοηθός Επίτροπος: Κενή θέση (από 6.10.2011 μέχρι 7.1.2013)

2.1. Οργάνωση

Οι βασικές δραστηριότητες του ΓΕΡΗΕΤ απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και, 

ως εκ τούτου, κάθε εργασία εκτελείται από μικρές ομάδες λειτουργών με εξειδικευμένη γνώση, 

υπό την καθοδήγηση των Ανωτέρων Λειτουργών και του Διευθυντή. Στις περιπτώσεις, όπου 

απαιτείται εξειδικευμένη γνώση την οποία δεν διαθέτει το Γραφείο, αυτή εξασφαλίζεται είτε μέσα 

από επαφές λειτουργών του Γραφείου με λειτουργούς άλλων ρυθμιστικών αρχών χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. μέσω του IRG (Independent Regulators Group) και του BEREC (Body of 

European Regulators for Electronic Communications) για θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του 

ERGP (European Regulators Group for Posts) για θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, είτε με μίσθωση 

υπηρεσιών ειδικών συμβούλων.

2.1.1. Στελέχωση 

Το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή και των τριών Ανώτερων Λειτουργών, 

16 Λειτουργούς (6 Μηχανικούς, 7 Οικονομολόγους, 3 Νομικούς), 2 Λειτουργούς Λογιστηρίου, 3 

Τεχνικούς Μηχανικούς, 1 Γραμματειακή Λειτουργό, 9 Γραφείς και 4 ωρομίσθιους υπαλλήλους.

2.1.2. Οργανωτική Δομή 

Ο τρόπος οργάνωσης του ΓΕΡΗΕΤ είναι αποτέλεσμα της σωρευθείσας πείρας από την ίδρυσή του και 

αποτυπώνει τη σύνθετη προσέγγισή του στα θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και την ανάγκη 

να ανταποκριθεί αποδοτικά στις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις του. Η οργανωτική δομή του 

ΓΕΡΗΕΤ παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.

2.1.3. Εκπαίδευση

Κατά το 2012, το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ παρακολούθησε αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

που μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο (2) μεγάλες κατηγορίες:

(α)  Στην Κύπρο (διαλέξεις και σεμινάρια) - θέματα:

Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, βελτίωση των γραμματειακών ικανοτήτων του   γραφειακού 

προσωπικού, επιμόρφωση σε νέα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλύτερη 

οργάνωση εργασίας, βελτίωση της παραγωγικότητας και ενημέρωση πάνω σε νεότερες 

λογιστικές μεθόδους-προσεγγίσεις.
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Γράφημα 1: Οργανωτική Δομή ΓΕΡΗΕΤ 2012
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(β) Στο εξωτερικό (εργαστήρια, τεχνικές επιτροπές)-θέματα: 

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Δικτύων και Πληροφοριών, Κυβερνοχώρο, Τέλη Τερματισμού Σταθερής 

Τηλεφωνίας, Δείκτες Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υλοποίηση Κόμβου Ευρυζωνικών 

Χαρακτηριστικών, Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς, Συμμετοχές σε ασκήσεις CIIP, 

στις ργασίες του ENISA, στο Πρόγραμμα TERENA (CERTs/CSIRTs), στον οργανισμό ADCO, στα 

εργαστήρια των IRG/BEREC, του EMERG κ.λ.π.

2.1.4. Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η εγκαθίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Γραφείου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων διέπεται από το άρθρο 32 του Ν.112(Ι)/2004. Η Επιτροπή είναι τριμελής και 

συγκροτείται από τους κυρίους Ανδρέα Χρυσάφη (πρόεδρο), Γιώργο Κουτσόφτα (μέλος) και Βάσο 

Βασιλείου (μέλος). Ο διορισμός των κ. κ. Ανδρέα Χρυσάφη και Γιώργου Κουτσόφτα έγινε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2008 για χρονική περίοδο έξι (6) ετών, ενώ ο διορισμός του Δρα 

Βάσου Βασιλείου έγινε στις 12 Ιουνίου 2012 σε αντικατάσταση του κ. Τάσου Κύζα, που παραιτήθηκε 

στις 15/7/2011. Ο διορισμός του αφορά στο υπόλοιπο της θητείας της παρούσας Επιτροπής, δηλαδή 

μέχρι τις 17 Ιουνίου 2014.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρό της, 

στην παρουσία του Επιτρόπου ή/και του Βοηθού Επιτρόπου, και μελετά θέματα που της παραπέμπει ο 

Επίτροπος, είτε για γνωμοδότηση, είτε για ενημέρωση. Οφείλει να συμβουλεύει τον Επίτροπο σε χρονικό 

διάστημα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μεγαλύτερο από 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

Κατά το 2012 η Επιτροπή συνήλθε συνολικά σε δεκατέσσερις (14) συνεδρίες και γνωμοδότησε 

συνολικά επί οκτώ (8) θεμάτων, που της παραπέμφθηκαν από τον Επίτροπο. Τα (7) θέματα αφορούσαν 

νομοθετικό έργο (διατάγματα και αποφάσεις) Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ένα (1) θέμα αφορούσε 

την εναρμόνιση της Νομοθεσίας Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

2.1.5. Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών (Σ.Ε.Π.)

Η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Σ.Ε.Π. καθορίζονται από τον Ν.112(I)/2004, άρθρο 

16 και, ειδικότερα, από την ΚΔΠ 333/2002. Οι εργασίες του αφορούν τη διενέργεια διορισμών και 

προαγωγών, τη διαχείριση παραιτήσεων, τη θεώρηση εξαμηνιαίων και ετήσιων αξιολογήσεων και το 

χειρισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

Το Σ.Ε.Π. αποτελείται από τους:

Δρα Πόλυ Μιχαηλίδη, Επίτροπο - Πρόεδρος,

Βοηθό Επίτροπο - Μέλος, και 

Κον Ανδρέα Χρυσάφη, Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής - Μέλος. 

Κατά το 2012 το Σ.Ε.Π. δεν συνήλθε σε συνεδρίαση λόγω της αδυναμίας του να συγκροτηθεί κανονικά 

σε σώμα αφού η θέση του Βοηθού Επιτρόπου χήρευε. 
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2.2. Το ΓΕΡΗΕΤ στην Επικαιρότητα

2.2.1. Δελτία Τύπου

Κατά το 2012 το ΓΕΡΗΕΤ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο “Εξελίξεις στο τηλεοπτικό πεδίο” με στόχο 

να ενημερώσει σωστά, υπεύθυνα και έγκαιρα την κοινωνία λόγω δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ που 

αφορούσαν την δρομολογούμενη εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Ε.Ψ.Τ.) στον τόπο μας.

2.2.2. Συμμετοχή ΓΕΡΗΕΤ στις εργασίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Κατά το 2012 το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε στις εργασίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ σε εργασίες Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων

 Α/Α ΗΜΕΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑ
   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1 2/3/2012 Εξωτερικών και Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και

   Ευρωπαϊκών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012  

    Υποθέσεων

   

 2 9/3/2012 Εξωτερικών και Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών  

   Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

   Υποθέσεων

       

 3 16/3/2012 Εξωτερικών Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών  

   Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

   Υποθέσεων

 4 24/4/2012 Εμπορίου και Οι αυξημένες χρεώσεις των κρατικών υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, 

   Βιομηχανίας ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.ά.) και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές και την  

    ανάπτυξη

 5 26/4/2012 Συγκοινωνιών α) Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών  

   και Έργων Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και β) Ο Περί 

    Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

 6 26/4/2012 Οικονομικών και Ο Περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

   Προϋπολογισμού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 2012 

    Νόμος του 2012

 7 10/5/2012 Συγκοινωνιών (α) Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

   και Έργων Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και β) Ο Περί 

    Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
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 8 2/10/2012 Εμπορίου και  Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας Ελεύθερης Ζώνης Διαδικτύου 

   Βιομηχανίας στην Κύπρο

   

 9 4/10/2012 Συγκοινωνιών Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αναβάθμιση του δρόμου 

   και Έργων Κιτίου – Μαζωτού και η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την 

    ολοκλήρωση του έργου

10 8/10/12 Οικονομικών και Ο Περί του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Γραφείου του 

   Προϋπολογισμού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

    Νόμος (Αρ. 1) του 2012

11 18/10/12 Εσωτερικών Ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)   

    (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011

12 30/10/12 Εμπορίου και Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας Ελεύθερης Ζώνης Διαδικτύου 

   Βιομηχανίας  στην Κύπρο

13 15/11/12 Συγκοινωνιών Ο Περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και 

   και Έργων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος 

    του 2009

14 22/11/12 Εσωτερικών Οι Περί της Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί 

    του 2012

2.2.3. Εθνικές και Διεθνείς Σχέσεις – Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ

Η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2012 αναλήφθηκε από τον Επίτροπο και/ή 

το υπηρεσιακό προσωπικό, ανάλογα με το βαθμό εκπροσώπησης που απαιτείτο ή/και τη σημασία 

της συνάντησης, που λάμβανε χώρα. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ στους 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές.
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Πίνακας 2: Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές

ADCO Admin Co-Op under the RTTE Directive

BEREC Board of European Regulators for Electronic Communications

CEPT European Committee of Postal & Telecom Administration

CERP European Committee of Postal Regulation

COCOM Communications Committee

EMERG Euro-Mediterranean Regulators Group

ENISA European Network and Information Security Agency

ERGP European Regulators Group for Post

GAC Governmental Advisory Committee

HLGIG High Level Group on Internet Governance

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IIG Internet Informal Group (EU countries participation)

IRG Independent Regulators Group

TCAM Telecoms Conformity Assessment and Monitoring Committee

2.2.4. Συμμετοχή ΕΡΗΕΤ στις συνεδρίες του IRG και στις συνόδους ολομέλειας του 
BEREC και του ERGP

Ο Επίτροπος εκπροσώπησε το ΓΕΡΗΕΤ σε όλες τις συνεδρίες του IRG και στις συνόδους ολομέλειας 

του BEREC, που έλαβαν χώρα κατά το 2012. Συγκεκριμένα, στις

•  23 – 24.2.2012 στη Βιέννη (Αυστρία)

•  24 – 25.5.2012 στο Ντουμπρόβνικ (Κροατία )

•  27 – 28.9.2012 στη Λεμεσό (Κύπρο) και

•  6  – 7.12.2012 στη Βαλέτα (Μάλτα)

Επίσης, ο Επίτροπος έλαβε μέρος στη 3η συνεδρία της ολομέλειας του ERGP, που πραγματοποιήθηκε 

στις 22.11.2012 στην Στογχόλμη (Σουηδία).

2.2.5. Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ  (ADCO - R & TTED)

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της επιτροπής ADCO. Συγκεκριμένα, μεταξύ 

22 και 25 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο (Πρωταρά) το 42ο 

Συνέδριο της Επιτροπής, που ασχολήθηκε κυρίως με την επίδραση του νέου νομοθετικού πλαισίου 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες1 πάνω στην Οδηγία 1999/5/ΕΚ, καθώς επίσης και την αναθεώρηση 

της Οδηγίας, διαδικασία η οποία άρχισε από τον προηγούμενο χρόνο. Εκτιμάται, ότι η αναθεωρημένη 

Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ του 2016 - 2017. 

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην οργάνωση, εκτέλεση και εναρμόνιση 

των διαδικασιών, ως προνοούνται από τους Κανονισμούς 765/08/ΕΚ και την απόφαση 768/08/ΕΚ 

με πιο σημαντική αυτή της χρήσης εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου, ώστε η επιτήρηση αγοράς 
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να διεξάγεται με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, η Επιτροπή ασχολήθηκε με το σοβαρό πρόβλημα της διοχέτευσης στην ευρωπαϊκή αγορά 

απομιμήσεων κινητών τηλεφωνικών συσκευών από χώρες της Ασίας, οι οποίες παρουσίαζαν 

σημαντικά προβλήματα συμμόρφωσης. Σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης παρουσιάζουν επίσης 

τα έγγραφα συσκευών tablet, οι παρεμβολές που προκαλούν ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές 

DECT, mobile repeaters και συσκευές 5GHz WLAN, καθώς και η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη χρήση 

συσκευών jamming, οι οποίες στόχο έχουν την παρεμβολή στη χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας 

σε συγκεκριμένο χώρο και, ως εκ τούτου, η εξ’ αρχής μη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία 1999/5/

ΕΚ. Τέλος, συζητήθηκε και η αναγκαία ενδυνάμωση της συνεργασίας των εθνικών αρχών επιτήρησης 

αγοράς καθώς και η αμφίπλευρη συνεργασία τους. 

 
1 Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση 

των οδηγιών 2002/21/ΕΚ, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Οδηγία 

2002/20/EK σχετικά με την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και Οδηγία 2002/19/EΚ σχετικά 

με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους .
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Από τις εργασίες της 42ης συνάντησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή

της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΑDCO-R & TTED), στην Κύπρο (Πρωταρά), στις 22-25/10/2012

 Η Επιτροπή ΑDCO
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 

3.1. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2011

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ετοιμάστηκαν (όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004) και υπεβλήθηκαν για έλεγχο στην 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Οι βασικότερες πληροφορίες για την κατανομή των δαπανών 

και εσόδων περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2011, και απεικονίζονται στα Γραφήματα 2 και 3. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

(α) Έσοδα €4.126.976 και Δαπάνες €3.786.782.

(β) Πλεόνασμα έτους μετά την φορολογία προηγούμενων ετών ύψους €145.829, με το συσσωρευθέν 

πλεόνασμα να ανέρχεται στις 31.12.2011 στα €10.655.185. Ποσό €5.435.890 αφορά αποθεματικό 

για απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου.

(γ) Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €15.811.940 στο τέλος της περιόδου. Ποσό 

€5.435.890 αφορά αποθεματικό για απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου, €3.904.582 αποθεματικό για 

το Ταμείο Συντάξεων του προσωπικού και €2.000.000 αποθεματικό ασφάλειας. Το υπόλοιπο ποσό 

ύψους €4.471.468, πλέον έσοδα 2012 που εισπράχθηκαν το 2011 ύψους €1.142.311, αφορά στις 

δαπάνες υλοποίησης του προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2012, που είναι ύψους €5.332.849 

(περιλαμβανομένης της πρόνοιας για επιστροφή διοικητικών τελών ύψους €515.112).

(δ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €61.200, που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(ε) Επιστροφή τελών ύψους €545.125 κατά τη διάρκεια του έτους.

2 Σημειώνεται ότι α) για το 2012 γίνεται αναφορά και υπολογισμοί βάσει του προσχεδίου μη ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων  και β) για το 2013 αναφορά και υπολογισμοί βάσει του τελικού προσχεδίου προϋπολογισμού.
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Γράφημα 2: Κατανομή Δαπανών για το 2011

Γράφημα 3: Κατανομή Εσόδων για το 2011 
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Πίνακας 3: Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
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Πίνακας 4: Οικονομική Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2011
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3.2. Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ετοιμάστηκαν όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004. Οι βασικότερες πληροφορίες για την 

κατανομή των δαπανών και των εσόδων, που περιέχονται στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για 

το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, απεικονίζονται στα Γραφήματα 4 και 5 και περιλαμβάνουν:

(α)  Έσοδα ύψους €2.837.067 και Δαπάνες ύψους €4.115.666.

(β)  Έλλειμμα έτους ύψους €1.278.598 με συσσωρευθέν πλεόνασμα στις 31.12.2012 στα €9.376.587, εκ 

των οποίων ποσό ύψους €5.946.042 αφορά το αποθεματικό για την απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου.

(γ) Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €16.912.327 στο τέλος της περιόδου, εκ των 

οποίων ποσό €5.946.042 αφορά το αποθεματικό για την απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου, ποσό 

€5.252.626 το αποθεματικό του Ταμείου Συντάξεων του προσωπικού του και ποσό €2.000.000 

το αποθεματικό ασφάλειας. Το υπόλοιπο ποσό ύψους €3.713.659, πλέον τα έσοδα 2013 που 

εισπράχθηκαν το 2012 ύψους €2.706.816, παρέμεινε διαθέσιμο για την κάλυψη/υλοποίηση του 

προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2013, που είναι ύψους €4.889.335 (περιλαμβανομένης της 

πρόνοιας για επιστροφή διοικητικών τελών ύψους €1.200.000).

(δ)  Διοικητικά πρόστιμα ύψους €1.831 που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(ε)  Επιστροφή τελών ύψους €514.809 κατά τη διάρκεια του έτους.

Γράφημα 4: Κατανομή Δαπανών για το 2012
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Γράφημα 5: Κατανομή Εσόδων για το 2012

 



17

Πίνακας 5: Μη ελεγμένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 2012
 



18

Πίνακας 6: Μη ελεγμένη Οικονομική Κατάσταση 2012



19

3.3. Προϋπολογισμός για το έτος 2013

Ο Προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2013 διαβιβάσθηκε την 1/7/2011 στο Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων (ΥΣΕ) για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια, στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών για τη λειτουργία του Γραφείου για το οικονομικό έτος 

2013 ανέρχεται στο ποσό των €4.889.335, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα σε €3.628.413. Η κατανομή 

των προϋπολογιζομένων δαπανών και εσόδων για το 2013 παρουσιάζεται στα Γραφήματα 6 και 7 

αντίστοιχα.

Γράφημα 6: Κατανομή Προϋπολογιζομένων Δαπανών 2013
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Γράφημα 7: Κατανομή Προϋπολογιζομένων Εσόδων 2013

Οι πρόνοιες του Προϋπολογισμού για το έτος 2013 έχουν ως στόχο:

(α) Την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Επιτρόπου, που απορρέουν από τον Ν.112(Ι)/2004,

(β) τη διασφάλιση της αναγκαίας ρυθμιστικής σταθερότητας στις αγορές των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, και 

(γ) τη δημιουργία προϋποθέσεων αύξησης των επενδύσεων στις εν λόγω αγορές.

Το ΓΕΡΗΕΤ κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του για το έτος 2013 έλαβε υπόψη:

•   Τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, που καθορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών,

•  τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, που 

αφορούν στη δημοσιονομική πολιτική και στις εξελίξεις-προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,

•   το βαθμό υλοποίησης του Προϋπολογισμού των προηγούμενων δύο ετών (2011 και 2012) και 

• την ανάγκη μείωσης των λειτουργικών και άλλων δαπανών του Γραφείου λόγω της τρέχουσας 

οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει την αγορά. 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4.1. Ανάπτυξη του Ανταγωνισμού και Δημιουργία Επενδυτικού Κλίματος

Το ΓΕΡΗΕΤ, στα πλαίσια της ουσιαστικής εμπλοκής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής3  για 

τη δημιουργία συνθηκών Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κύπρο, προσάρμοσε τη στρατηγική 

ρύθμισης του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τρόπο που να δίνεται έμφαση σε τρεις άξονες:

(α) στην ενίσχυση της γνώσης του καταναλωτή αναφορικά με τα δημοσίως διαθέσιμα προϊόντα στην 

αγορά και, παράλληλα, στη νομοθετική θωράκισή του έναντι του ενδεχομένου να υιοθετηθούν 

πρακτικές από την αγορά, οι οποίες να ναρκοθετούν την εμπιστοσύνη του,

(β) στην του Παρατηρητηρίου Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ώστε να είναι δυνατή η 

καθιέρωσή του ως σημείου αναφοράς σε σχέση με 

• τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς, και 

• μελέτες και ανάλυση σεναρίων, που αφορούν τον αντίκτυπο της ρύθμισης αλλά και τη 

• διαμόρφωση στρατηγικής επενδύσεων στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

    στην Κύπρο, και

(γ) στη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο 

• θα προσφέρει ρυθμιστική βεβαιότητα

• θα προάγει τις επενδύσεις, και

• θα επιτρέπει ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς και καινοτόμων υπηρεσιών.

4.1.1. Εξέταση Ευρυζωνικών Αγορών

Η δραστηριότητα της εξέτασης των ευρυζωνικών αγορών4 σκοπό είχε να αξιολογήσει το καθεστώς 

και εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείτο, να δημιουργήσει στην αγορά τις συνθήκες εκείνες για την 

ανάπτυξη νέας γενιάς υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης.

Παράλληλα με την εξέταση, το ΓΕΡΗΕΤ συντόνισε αριθμό συναντήσεων των ανωτάτων εκτελεστικών 

διευθυντών των παροχέων δημοσίως διαθέσιμων δικτύων στην Κύπρο, διερευνώντας το 

ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης ‘κοινής ωφελείας, το οποίο ενώ θα 

μείωνε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και το λειτουργικό κόστος, δεν θα προσέδιδε στον ιδιοκτήτη του 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι συζητήσεις είχαν θετική κατάληξη στο θέμα αρχής, ενώ διαφάνηκε 

ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πρότασης ΓΕΡΗΕΤ (ιδιοκτησιακό καθεστώς δικτύου, σημεία 

συγκέντρωσης) χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την εξεύρεση κοινά αποδεχτής λύσης. Ως 

εκ τούτου, η προσπάθεια θα συνεχιστεί και εντός του 2013. 

Επιπρόσθετα το ΓΕΡΗΕΤ με έγγραφο5 του με τίτλο «Στρατηγική Ρύθμισης ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την 

ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στην Κύπρο» η οποία να ικανοποιεί 

τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής 

3. H στρατηγική ‘ψηφιακή Κύπρος‘ υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’  αριθμό 73.162 απόφασή του στις 
8/2/2012.
4. Αγορά Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (περιλαμβανομένης της μεριζόμενης και της πλήρως 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόγχο) και Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
5. Στο έγγραφό του το ΓΕΡΗΕΤ συμπύκνωσε τις τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο,  όπως αυτές εκφράζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications), στο οποίο το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει.
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Οικονομίας (2012-2015)”, το οποίο έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση την περίοδο 3 Απριλίου μέχρι 18 

Μαίου 2012, κατέθεσε τις προθέσεις του αναφορικά με το ρυθμιστικό καθεστώς που αναμένεται να 

διέπει την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς. Τα σχόλια των συμμετεχόντων 

λήφθηκαν υπόψη στον καθορισμό ρυθμιστικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εξέτασης των 

ευρυζωνικών αγορών.

4.1.1.1. Αγορά Χονδρικής (φυσικής) Πρόσβασης σε υποδομή δικτύου 
(συμπεριλαμβάνονται η Μεριζόμενη Πρόσβαση και η Πλήρως Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον τοπικό υπο/βρόχο) σε σταθερή θέση 6

Κατά την εξέταση της σχετικής αγοράς, ο ορισμός της αγοράς και το καθεστώς ανταγωνισμού 

διευρύνθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση για να περιλαμβάνει την επικείμενη ανάπτυξη 

δικτύου οπτικής ίνας. Περαιτέρω, προστέθηκαν ρυθμιστικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο έλεγχος 

τιμών και κοστοστρέφειας με βάση τη μεθοδολογία μακροπρόθεσμου μεσοσταθμικού επαυξητικού 

κόστους – LRΑIC (Long run average incremental cost).

4.1.1.2. Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 7

Κατά την εξέταση της σχετικής αγοράς, ο ορισμός της αγοράς και το καθεστώς ανταγωνισμού 

δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. Περιλήφθηκαν όμως 

επιπρόσθετες ρυθμιστικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο έλεγχος τιμών και κοστοστρέφειας με βάση 

τη μεθοδολογία μακροπρόθεσμου μεσοσταθμικού επαυξητικού κόστους – LRΑIC (Long run average 

incremental cost), καθώς επίσης η δυνατότητα προσφοράς από εναλλακτικούς παροχείς υπηρεσιών 

video, όπως πχ IPTV, Video on demand κλπ. Σημειώνεται επίσης η συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ ως μέλος 

της ομάδας εργασίας, που εξέτασε την υπόθεση NL/2012/1299 στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

διαδικασίας του άρθρου 7α της Οδηγίας 2002/21/ΕC.

4.1.2. Ανάπτυξη Εργαλείων Εποπτείας της Αγοράς

Οι εμπειρίες που απέκτησε το ΓΕΡΗΕΤ, κυρίως μέσω της συμμετοχής του στις εργασίες του IRG 

(Independent Regulators Group) και του BEREC (Body of European Regulators for Electronic 

Communications), καθώς επίσης η διαμόρφωση συγκεκριμένης δομής σε σχετικές αγορές 

στην Κύπρο, με ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας (ή προοπτικής ανάπτυξης) του επιπέδου του 

ανταγωνισμού σε συνδιασμό με τις σχετικές Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδηγούν το 

Γραφείο στη διαφοροποίηση του τρόπου ελέγχου των αποτελεσμάτων κοστολογικών συστημάτων 

των υπόχρεων παροχέων και της παρακολούθησης της αγοράς. 

Ως εκ τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ προσανατολίζεται προς μια νέα κατεύθυνση η οποία θα υποστηρίζει 

τον έλεγχο της αγοράς μέσω της ανάπτυξης μοντέλων κοστολογικών συστημάτων, καθώς επίσης 

μοντέλων ελέγχου του ενδεχομένου συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους. Ως αποτέλεσμα, πέραν 

του παραδοσιακού ελέγχου των κοστολογικών συστημάτων και άλλων οικονομικών στοιχείων των 

υπόχρεων παροχέων, θα αναπτυχθούν (όπου κρίνεται αναγκαίο) κοστολογικά μοντέλα Bottom up, 

ενώ ο έλεγχος για τυχόν αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά ή/και κατάχρηση σημαντικής ισχύος 

θα διεκπεραιώνεται με την βοήθεια πρόσθετων ρυθμιστικών εργαλείων. Τα εν λόγω εργαλεία θα 

επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της έντασης του ανταγωνισμού και θα επιτρέπουν την 

αξιολόγηση του αντικτύπου, που θα επιφέρουν τα προτεινόμενα ρυθμιστικά μέτρα.

6. Περιεχόμενο εγγράφου κοινοποίησης στην Ε.Ε.

7. Περιεχόμενο εγγράφου κοινοποίησης στην Ε.Ε.
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Τα εργαλεία που αναπτύσσει το ΓΕΡΗΕΤ, περιλαμβάνουν επίσης «Διαδραστικό Εργαλείο Αξιολόγησης 

Τιμών Μεμονωμένων και Δεσμοποιημένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», γραφική αποτύπωση 

των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τη χρήση 

Web GIS interactive map, καθώς και εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Η φιλοσοφία δημιουργίας του διαδραστικού εργαλείου βασίζεται στην εμπειρία, που το Γραφείο 

αποκόμισε από το ευρωπαϊκό έργο ONE, όπου συμμετέχει ως εταίρος και αποτελεί μέρος της 

προσπάθειας αναβάθμισης του Παρατηρητηρίου. 

4.1.3. Δραστηριότητα σε άλλες αγορές

4.1.3.1. Αγορές Χονδρικών και Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών

Εντός του 2012 έγινε συλλογή στοιχείων από τους παροχείς και τους χρήστες υπηρεσιών 

μισθωμένων γραμμών, ώστε να επανεξεταστούν οι σχετικές αγορές σε λιανικό και χονδρικό επίπεδο. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν εκ των πραγμάτων διαμορφώσει ένα νέο πεδίο στον ανταγωνισμό 

σε αυτή τη σχετική αγορά, γι’ αυτό το ΓΕΡΗΕΤ θα προχωρήσει με ρυθμιστική παρέμβαση, όπου και 

εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης του ανταγωνισμού και να 

ενθαρρύνει νέες επενδύσεις.

4.1.3.2. Χονδρικές Αγορές Eκκίνησης και Tερματισμού Φωνητικών Kλήσεων 
σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 

Εντός του 2012 ξεκίνησε επίσης η συλλογή στοιχείων από τους παροχείς κινητής τηλεφωνίας, έτσι 

ώστε να επανεξεταστούν οι αγορές εκκίνησης και τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μελέτη του αντικτύπου στην αγορά ως συνέπεια 

της επιβολής στον υπόχρεο παροχέα της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης σε παροχείς ιδεατών 

κινητών δικτύων (MVNO). Η πρώτη εταιρεία, που δραστηριοποιήθηκε ως συνέπεια της ρύθμισης 

αυτής είναι η PrimeTel, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της από το καλοκαίρι του 2011. 

4.1.3.3. Χονδρική Αγορά Υπηρεσιών Μετάδοσης για την Διανομή Τηλεοπτικού 
Περιεχομένου σε Τελικούς Χρήστες

Στις 15 Νοεμβρίου 2012 διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έγγραφο κοινοποίησης της 

χονδρικής αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου στους τελικούς 

χρήστες. Η δομή της αγοράς άλλαξε από την προηγούμενη εξέταση της αγοράς λόγω της μετάβασης από 

την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί χρησιμοποιούν πλέον για την εκπομπή 

του περιεχομένου τους υπηρεσίες ψηφιακής επίγειας μετάδοσης, IPTV και καλωδιακής τηλεόρασης. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της αγοράς περιλαμβάνει8 επιβολή των ακόλουθων υποχρεώσεων: 

• Παραχώρηση πρόσβασης και από κοινού χρήση ευκολιών σε αδειούχους παροχείς τηλεοπτικού 

περιεχομένου,

• αμεροληψία (μη επιβολή διακρίσεων),

• διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης υποδείγματος υπηρεσιών,

• λογιστικός διαχωρισμός, και

• έλεγχος τιμών βάσει κοστοστρέφειας.

8. Περιεχόμενο εγγράφου κοινοποίησης στην Ε.Ε.
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Παράλληλα με την εξέταση της σχετικής αγοράς διενεργήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ έλεγχος του 

κοστολογικού συστήματος της τηλεοπτικής πλατφόρμας Velister Ltd πάνω στ’ αποτελέσματα της 

κοστολογικής μελέτης, που η Velister κοινοποίησε στο ΓΕΡΗΕΤ τον Φεβρουάριο του 2012. 

Για τον καθορισμό του μοναδιαίου τέλους πρόσβασης (χονδρική υπηρεσία) το ΓΕΡΗΕΤ προέβηκε 

τόσο στην αξιολόγηση των ελεγμένων οικονομικών στοιχείων, που κοινοποιήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ, 

όσο και στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

4.1.4. Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις

4.1.4.1. Δικαιώματα Διέλευσης

Το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στις 20 Ιανουαρίου 2012 στην έκδοση του Περί των Διαδικασιών Απόκτησης 

Δικαιωμάτων Διέλευσης στις Δημόσιες Οδούς από τους Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Διατάγματος του 2012 (ΚΔΠ 10/2012) σε αντικατάσταση της Απόφασης περί Διαδικασιών για 

απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

ΚΔΠ 322/2008. 

Η δημοσίευση του Διατάγματος είχε σκοπό:

(α) Την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, που παρουσιάζονται στις διαδικασίες απόκτησης  

δικαιωμάτων διέλευσης,

(β) την εφαρμογή νέων, ευέλικτων και οικονομικότερων λύσεων για την ανάπτυξη της    απαραίτητης 

υποδομής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ) την εφαρμογή λύσεων διέλευσης σε στενά πεζοδρόμια, και

(δ) τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών δικτύων, ειδικά των δικτύων επόμενης γενιάς στο οδικό 

δίκτυο ανεξαρτήτου τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις που προωθούνται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το έτος 2012 το ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, συνέχισε το χειρισμό 

αιτημάτων για απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης από παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

υφιστάμενα, βελτιωτικά ή και νέα αναπτυξιακά έργα, καθώς και σε οικοπεδοποιήσεις.

4.1.4.2. Πρόσβαση στα Υποστατικά

Στο πλαίσιο εφαρμογής του τροποποιημένου Νόμου περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (τροποποιητικός Νόμος του 2012, Ν.51(Ι)/2012), ο Επίτροπος ανέλαβε 

την αρμοδιότητα να επιβάλει υποχρεώσεις για την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των 

κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου, 

σε περίπτωση που δικαιολογείται η αποφυγή εγκατάστασης εκ νέου πανομοιότυπης υποδομής, 

και εφόσον αυτή αποδεικνύεται οικονομικά αναποτελεσματική ή δεν υποστηρίζεται από την 

εγκατάσταση, που υποστηρίζει την υφιστάμενη καλωδίωση. 

8. Περιεχόμενο εγγράφου κοινοποίησης στην Ε.Ε.
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Λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης παροχέων, οι οποίοι εγκαθιστούν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτου τεχνολογίας, και της σκοπούμενης ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς, κρίθηκε αναγκαία η 

αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου σε σχέση με τον τρόπο που πραγματοποιείται η εσωτερική 

καλωδίωση εντός οικοδομών. Για το σκοπό αυτό ο Επίτροπος αποφάσισε τη σύσταση τεχνικής 

επιτροπής για περαιτέρω μελέτη του θέματος. 

Η τεχνική επιτροπή, η οποία αποτελείτο από το ΓΕΡΗΕΤ και τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

συνήλθε για πρώτη φορά στις 22 Οκτωβρίου 2012 για να εξετάσει και να προτείνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές και διαδικασίες για την από κοινού πρόσβαση εντός των οικοδομών. Εντός του έτους 

2013 προγραμματίζεται να εκδοθεί η δευτερογενής νομοθεσία, που θα ρυθμίζει το θέμα, αφού 

οριστικοποιηθούν πρώτα οι σχετικές διαβουλεύσεις με άλλες αρμόδιες αρχές (π.χ. Ένωση Δήμων 

Κύπρου, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) και στη συνέχεια με την αγορά.

4.1.4.3. Τροποποιήσεις Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών του Υπόχρεου Παροχέα 

Η ΑΤΗΚ τον Οκτώβριο του 2012 κοινοποίησε τα αποτελέσματα της κοστολογικής μελέτης, που είχε 

διεξαγάγει για το οικονομικό έτος 2011 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία. Η αξιολόγηση από το 

ΓΕΡΗΕΤ αφορούσε την κοστολόγηση (α) των προϊόντων και των μοναδιαίων τιμών κόστους των 

λιανικών υπηρεσιών με βάση τη μεθοδολογία του «Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους», (β) των 

χονδρικών προϊόντων με βάση τη μεθοδολογία του «Μακροπρόθεσμου Μέσου Αυξητικού Κόστους» 

και (γ) τους χωριστούς λογαριασμούς για το έτος 2010. 

Για την αξιολόγηση των σχετικών εν λόγω στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν και εργαλεία, τα οποία έχουν 

αναπτυχθεί από το ΓΕΡΗΕΤ και, ταυτόχρονα, συνάδουν με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση των τελών, που 

περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και για την αξιολόγηση λιανικών 

/χονδρικών υπηρεσιών της ΑΤΗΚ ως του παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ).

Κατά το έτος 2012 η ΑΤΗΚ προέβηκε στη δημοσίευση και το ΓΕΡΗΕΤ στην τροποποίηση των 

ακόλουθων Υποδειγμάτων:

• Υπόδειγμα Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, το οποίο είχε 

τροποποιηθεί βάσει του περί τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης 

Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υπο/βρόχο της ΑΤΗΚ 2012, Διάταγμα ΑΔΠ 736/2012, και

• Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, το οποίο έτυχε 

τροποποίησης βάσει του περί τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ 2012, Διάταγμα 2012 (ΑΔΠ 737/2012).

Οι εν λόγω τροποποιήσεις οδήγησαν στην αναβάθμιση των ταχυτήτων των λιανικών προϊόντων 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
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4.1.5. Παρατηρητήριο Αγοράς 

Στόχος του Παρατηρητηρίου του ΓΕΡΗΕΤ είναι να καταστεί σημείο αναφοράς στην αγορά των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ώστε να παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για την ανάπτυξη 
του τομέα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο συμμετέχει στο διαπεριφερειακό έργο ΟΝΕ9 , το οποίο 
χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ και έχει ως στόχο την διάχυση πληροφόρησης και μεταφορά 
γνώσης - βέλτιστων πρακτικών μεταξύ παρατηρητηρίων ευρωπαϊκών χωρών. Ως αποτέλεσμα του 
έργου αναμένεται να επιτευχθεί εξορθολογισμός της χρήσης πόρων και επενδύσεων στην Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω της σωστής ενημέρωσης, που θα τυγχάνει η αγορά από το 
Παρατηρητήριο. 

Στοιχεία του παρατηρητηρίου, που αφορούν στην εικόνα της κινητής τηλεφωνίας, της ευρυζωνικής 
πρόσβασης και της σταθερής τηλεφωνίας (εθνική και διεθνή), παρουσιάζονται στα Γραφήματα 8-21.

Στο Γράφημα 18 (4Q11 vs 4Q12) σημειώνεται η μείωση των απλών συνδέσεων σταθερής (PSTN) της 
τάξης του 8,8% τον τελευταίο χρόνο και η σταθερότητα στον αριθμό αδεσμοποίητων προσβάσεων 
στον τοπικό βρόχο την περίοδο 2011 - 2012. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, σε συνδυασμό με 

► την ανάπτυξη που παρουσιάζει η συνδρομή σε ευρυζωνική πρόσβαση (Γραφήματα 14-17) και 
ιδιαίτερα στο δίκτυο παροχέα, που χρησιμοποιεί ομοαξονική καλωδιακή υποδομή, και

► την σταθερή εικόνα, που παρουσιάζει η αγορά κινητής τηλεφωνίας (Γραφήματα 8-13), οδηγεί στα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 

(α) Μερίδα της αγοράς (πιθανώς νοικοκυριά με ένα ένοικο, π.χ. φοιτητές, νέοι επαγγελματίες κτλ) 
αφαιρούν τη σταθερή σύνδεση και χρησιμοποιούν την κινητή σε συνδυασμό με ευρυζωνική 
πρόσβαση ομοαξονικού δικτύου.

(β) Υπάρχει τάση (2013) για μείωση του αριθμού ευρυζωνικών συνδέσεων, η οποία πιθανώς να 
προκαλέσει περαιτέρω μείωση του ρυθμού των απλών συνδέσεων σταθερής (PSTN),  εφόσον οι 
συγκεκριμένοι χρήστες αποφασίσουν να στραφούν αποκλειστικά στη χρήση κινητού τηλεφώνου, 
και

(γ) Ο καταναλωτής έχει περισσότερες επιλογές σ’ εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές, όπου υπάρχει 
ανταγωνισμός παροχέων.

9. www.oneproject.eu
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Γράφημα 8: Αριθμός Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας

 

Γράφημα 9: Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας
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Γράφημα 10: Ποσοστιαία Κατανομή Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας

 

Γράφημα 11: Ποσοστιαία Κατανομή Συνδρομητών Συμβολαίου Κινητής Τηλεφωνίας

 

Ιουν Δεκ Ιουν Δεκ Ιουν Δεκ Ιουν Δεκ
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Γράφημα 12: Ποσοστιαία Κατανομή Χρηστών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας

 

Γράφημα 13: Μερίδια Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας
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Γράφημα 14: Διείσδυση Ευρυζωνικής Πρόσβασης
 

Γράφημα 15: Μερίδια Αγοράς Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης[1]
 

[1] Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV
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Γράφημα 16: Μερίδια Αγοράς Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Διαδίκτυο, IPTV/Cable 
TV και Σταθερή Τηλεφωνία)

Γράφημα 17: Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας
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Γράφημα 18: Συνδέσεις Σταθερής Τηλεφωνίας

 

Γράφημα 19: Μερίδια Όγκου Κίνησης (λεπτά) από Σταθερό σε Σταθερό
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Γράφημα 20: Μερίδια Όγκου Κίνησης (λεπτά) από Σταθερό σε Κινητό
 

Γράφημα 21: Εξερχόμενη Κίνηση (λεπτά) προς Διεθνή Δίκτυα
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4.1.6. Διεθνής Περιαγωγή

Από την 1η Ιουλίου 2012 ισχύει νέος Κανονισμός Διεθνούς Περιαγωγής (531/2012), η συμμόρφωση 

με τον οποίο οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της τιμής διεθνούς περιαγωγής εντός της ΕΕ. Οι μειώσεις 

αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της σταδιακής υλοποίησης σχετικής απόφασης, που λήφθηκε 

από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Οι μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για κλήσεις διεθνούς 

περιαγωγής έχουν μειωθεί για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013 από τα 35 σε 

29 σεντς ανά λεπτό για τις εξερχόμενες κλήσεις και από 11 σε 8 σεντς ανά λεπτό για τις εισερχόμενες 

κλήσεις. Τα εξερχόμενα μηνύματα χρεώνονται 9 σεντ, ενώ τα εισερχόμενα παραμένουν δωρεάν.

Ο εν λόγω κανονισμός έχει επίσης επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει ανώτατα όρια τιμών για 

τηλεφόρτωση δεδομένων, γεγονός που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση για όσους χρησιμοποιούν 

χάρτες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινωνικά δίκτυα κατά τις μετακινήσεις τους. Η τιμή έχει οριστεί 

σε 70 σεντς ανά Megabyte (MB) για τηλεφόρτωση δεδομένων ή για περιήγηση στο διαδίκτυο, όταν ο 

χρήστης βρίσκεται στο εξωτερικό (χρέωση ανά χρήση Kilobyte), συν ΦΠΑ. 

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παρασύρονται οι χρήστες και να δημιουργούν υπερβολικά 

ψηλούς λογαριασμούς, από την 1η Ιουλίου 2012, όσοι ταξιδεύουν εκτός ΕΕ λαμβάνουν ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα κειμένου, τηλε-μήνυμα ή αναδυόμενο παράθυρο, όταν θα πλησιάζουν 

τηλεφόρτωση δεδομένων ύψους 50 ευρώ ή στο προσυμφωνημένο επίπεδο που έχουν καθορίσει. Οι 

καταναλωτές θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν, ότι δέχονται να υπερβούν αυτό το επίπεδο, 

προκειμένου να συνεχίσουν την περιαγωγή δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται το ισχύον 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εντός της ΕΕ.

4.2. Κυβερνοασφάλεια - Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

4.2.1. Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Τα συστήματα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας αποτελούν σήμερα ένα από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ αδιαμφισβήτητα 

αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στα πλαίσια των λειτουργικών και κοινωνικών δομών κάθε 

χώρας. Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης σημασίας τους δημιουργείται επιτακτικά η ανάγκη, όπως οι 

τεχνολογίες αυτές τύχουν της απαραίτητης παροχής ασφάλειας στη χρήση τους, η οποία ορίζεται ως 

η διατήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών 

κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευσή τους. Αυτές οι αρχές οδηγούν στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης στα πληροφοριακά συστήματα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και, κατ’ επέκταση, στη 

Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία θεωρείται ως αναγκαίο συστατικό της ανάπτυξης της οικονομίας. 

Το ΓΕΡΗΕΤ, ως μέρος των εργασιών του στον τομέα της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, 

ανέπτυξε εντός του 2012 ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας για την Κυπριακή 

Δημοκρατία. Η εν λόγω πρόταση αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Στρατηγικής του κράτους 

για την εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με 

ειδικές πρόνοιες και δράσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας, των οποίων 

η μερική ή ολική καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ζωτικής σημασίας κοινωνικές 

λειτουργίες του τόπου.

Ως τομείς προτεραιότητας για τη Στρατηγική έχουν εντοπιστεί η οργάνωση των αρμόδιων φορέων 

του κράτους, η δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, η διαμόρφωση τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων και κατάρτισης, η 
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αποδοτική συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και, ακόμη, η 

δημιουργία ή προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πρόταση αυτή ήταν αντικείμενο διαβούλευσης με τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, ως 

επίσης και δημόσιας διαβούλευσης. Η πρόταση οριστικοποιήθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό την υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο 

για έγκριση και υιοθέτησή της ως πολιτική του κράτους. 

4.2.2. Διεθνείς ασκήσεις για προστασία κρίσιμων υποδομών πληροφορίας

4.2.2.1. EuroSOPEx

Το ΓΕΡΗΕΤ (συντονιστής), μαζί με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου 

Οικονομικών, εκπροσώπησαν την Κύπρο για πρώτη φορά σε διεθνή άσκηση για χειρισμό κρίσεων 

στον κυβερνοχώρο. Σκοπός της άσκησης ήταν η εξοικείωση των European Standard Operational 

Procedures for Cyber Crisis Cooperation (EU SOPs). Οι διαδικασίες, που χρησιμοποιήθηκαν στην 

άσκηση, ήταν σχεδιασμένες για χρήση από κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε περίπτωση κυβερνο-κρίσεων, 

όπου απαιτείται συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Ο ευρύτερος στόχος ήταν η χρήση των EU SOPs 

αλλά και η συλλογή εμπειριών από τους παίκτες της άσκησης για την περαιτέρω βελτίωσή τους.

4.2.2.2. Cyber Europe 2012

Το ΓΕΡΗΕΤ συντόνισε τη συμμετοχή της Κύπρου10 την στην πανευρωπαϊκή άσκηση “Cyber Europe 

2012”, η οποία διεξήχθηκε τον Οκτώβριο του 2012, με συμμετοχή σχεδόν όλων των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά, όπου η Κύπρος συμμετείχε ενεργά, μέσω του 

ΓΕΡΗΕΤ, σε όλα τα στάδια προγραμματισμού και εκτέλεσης μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής άσκησης, 

με τους εξής άξονες: Καθορισμός στόχων, ανάπτυξη σεναρίων, σχεδιασμός χειρισμού της κρίσης, 

εξειδίκευση σεναρίων για την Κύπρο, εκπαίδευση προσωπικού και διεξαγωγή της άσκησης.

Από τις δράσεις αυτές το ΓΕΡΗΕΤ αποκόμισε σημαντικές εμπειρίες για διοργάνωση μεγάλων 

ασκήσεων, καθώς και για αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.

 

Από τις εργασίες, στο ΓΕΡΗΕΤ, της άσκησης “CYBER EUROPE 2012”

10. Την Κυπριακή ομάδα αποτελούσαν, εκτός του ΓΕΡΗΕΤ, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και άλλοι οργανισμοί από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου, η ΑΤΗΚ κλπ.
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4.2.2.3. Εφαρμογή Πολιτικής για τη Δημιουργία Φορέων «Άμεσης Ανταπόκρισης 
για περιστατικά και συμβάντα που σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών» 

Οι δυο φορείς, στους οποίους ανατέθηκε η υλοποίηση του Διατάγματος 358/2010 για λειτουργία 

φορέων «Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά και συμβάντα που σχετίζονται με την Ασφάλεια 

Δικτύων και πληροφοριών» (CERT/CSIRTs) στην Κυπριακή, είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

(ΤΥΠ,) όσον αφορά την υποστήριξη του Κυβερνητικού Δικτύου, και το Κυπριακό Ερευνητικό 

Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ), όσον αφορά την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Δικτύου. Από τον Μάρτιο 

του 2011, τόσο το ΤΥΠ, όσο και το ΚΕΑΔ, ανάφεραν δυσκολίες υλοποίησης του Διατάγματος, οι οποίες 

προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε τη χρηματοδότηση και 

τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους. Εντός του 2012, οι δυο φορείς εξακολουθούσαν να έχουν 

προβλήματα και δήλωναν στο ΓΕΡΗΕΤ αδυναμία υλοποίησης του Διατάγματος λόγω μη παροχής 

χρηματοδότησης αλλά και στελέχωσης των CERT/CSIRTs με μόνιμο προσωπικό. 

Μετά από διαβούλευση και με τους δυο φορείς, το ΓΕΡΗΕΤ ολοκλήρωσε εντός του πρώτου 

τριμήνου του 2012 τη διαμόρφωση ενός εγγράφου πολιτικής με τίτλο «Περί της Δημιουργίας και 

Λειτουργίας Φορέων Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά και συμβάντα που σχετίζονται με την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (CSIRT/CERT)», το οποίο αξιολογούσε την κατάσταση, όπως 

διαμορφωνόταν, και κατέγραφε εναλλακτικές επιλογές ως προς την υλοποίηση του Διατάγματος. 

Βασική εισήγηση του ΓΕΡΗΕΤ ήταν η κατ’ αρχάς (ως προτεραιότητα) υλοποίηση του κυβερνητικού 

CERT ενόψει κυρίως της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο 2ο εξάμηνο 

του 2012, ενώ η υλοποίηση του ακαδημαϊκού CERT θα μπορούσε να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Υποβλήθηκαν επίσης εισηγήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού και τη χρηματοδότηση του 

έργου από το προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ. 

Το έγγραφο κατατέθηκε τον Απρίλιο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με σκοπό την 

υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και υιοθέτησή του ως πολιτική της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

4.2.2.4. Εφαρμογή Διατάγματος για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(Κ.Δ.Π. 253/2011)

Εντός του 2012, το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στην αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των παροχέων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με το Διάταγμα 253/2011, το οποίο αφορά την ασφάλεια και 

ακεραιότητα των δικτυακών υποδομών. Το Διάταγμα 253/2011 πραγματεύεται τον καθορισμό των 

ελαχίστων υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών, τις οποίες πρέπει 

να τηρούν οι παροχείς, που λειτουργούν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Το ΓΕΡΗΕΤ εντός του 2012 ζήτησε σε πρώτο χρόνο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και στοιχεία από τους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και, αφού προχώρησε σε αξιολόγηση 

των στοιχείων, ήρθε σε διαβουλεύσεις μαζί τους ζητώντας επιπρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις, 

που αξιολογούνται ακόμη. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης του επιπέδου συμμόρφωσης θα διενεργείται σε ετήσια βάση 

προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός μεν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας, αφετέρου δε να 

εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και έτσι να επιλύονται μέσω της συνεργασίας ΓΕΡΗΕΤ και παροχέων. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 αναμένεται η σύνταξη έκθεσης για το επίπεδο συμμόρφωσης των 

παροχέων για το έτος 2012 με βάση τα στοιχεία, που οι παροχείς έχουν προσκομίσει στο ΓΕΡΗΕΤ.
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4.2.2.5.Έκδοση Διατάγματος κοινοποίησης συμβάντων παραβίασης ασφάλειας με 
βάση το άρθρο 98 του Νόμου 112(Ι)2004, ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο Ν51(Ι)/2012

Το άρθρο 13α της νέας Οδηγίας-Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 

Οδηγία 2009/140/ΕΚ) υποχρεώνει τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών να κοινοποιούν στην 

αρμόδια Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στοιχεία, που αφορούν τις παραβιάσεις ασφάλειας στα δίκτυά τους 

και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 

Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκε η μεταφορά της ως άνω Οδηγίας στο βασικό Νόμο του ΓΕΡΗΕΤ 

(Ν.112(Ι)/2004). Οι πρόνοιες του άρθρου 13α της προαναφερόμενης οδηγίας μεταφέρθηκαν στο 

άρθρο 98 του Ν. 112 (Ι)/2004. Κατόπιν τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ ετοίμασε προσχέδιο διατάγματος με το 

οποίο θα ρυθμίζονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων από τους παροχείς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον ΕΡΗΕΤ. Το εν λόγω προσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

εντός του 2013 και, κατόπιν τήρησης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας, θα 

οριστικοποιηθεί και θα δημοσιευθεί, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2013.

4.3. Διεθνείς Δραστηριότητες

4.3.1. Δραστηριότητες ΓΕΡΗΕΤ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας (2ο εξάμηνο του 2012) το ΓΕΡΗΕΤ παρείχε υποστήριξη 

και τεχνογνωσία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για χειρισμό θεμάτων του Συμβουλίου 

Υπουργών Τηλεπικοινωνιών και των σχετικών επιτροπών του. Τρία από τα θέματα στο τομέα των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στα οποία λειτουργοί του ΓΕΡΗΕΤ είχαν άμεση εμπλοκή, ήταν:

(α) Η προώθηση του Κανονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών (European Network and Information Agency, ENISA),

(β) η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με την επίτευξη συμφωνίας  για τη δημιουργία 

ομάδας εργασίας «Φίλοι της Προεδρίας» για χειρισμό σχετικών θεμάτων πολιτικής, και

(γ) η διαμόρφωση κοινοτικής θέσης ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών (WCIT), 

στην οποία το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία (Δεκέμβριος 2012). 

4.3.1.1. Προώθηση του Κανονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Η Κυπριακή Προεδρία συνέχισε την εργασία του Συμβουλίου σε σχέση με τον νέο Κανονισμό του 

ENISA, με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας 

κατά την πρώτη ανάγνωση του Κανονισμού. Το ΓΕΡΗΕΤ συνεργάστηκε και υποστήριξε ενεργά τις 

υπηρεσίες του ΥΣΕ, τόσο στην έδρα (Λευκωσία), όσο και στις Βρυξέλλες, στις συναντήσεις της ομάδας 

τεχνοκρατών του Συμβουλίου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σειρά τεχνικών προπαρασκευαστικών 

συναντήσεων καθώς και 2 τριλόγοι με το Ευρωκοινοβούλιο, όπου επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος 

με κυριότερη τη συμφωνία στους αναθεωρημένους και αναβαθμισμένους όρους εντολής του 

οργανισμού, ώστε να επιτρέπει στην επερχόμενη (1ο εξάμηνο του 2013) Ιρλανδική Προεδρία να 

ολοκληρώσει τη συμφωνία στα πλαίσια του τρίτου και τελευταίου τριλόγου, στις αρχές του 2013. 

Η έγκριση του νέου Κανονισμού του ENISA δίνει νέα προοπτική και δυναμική στην προώθηση 

των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών των κρατών-μελών στα θέματα ασφάλειας δικτύων 
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και πληροφοριών καθώς και της κυβερνοασφάλειας, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων, τη διάχυση της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών, τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα και τη διεθνή συνεργασία καθώς και την καλύτερη ενημέρωση των 

πολιτών. Τέλος, ενισχύει τις προσπάθειες της Ευρώπης να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα 

θέματα κυβερνοασφάλειας και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών.

4.3.2.1.2. Δημιουργία ομάδας εργασίας «Φίλοι της Προεδρίας» για την ενίσχυση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Το ΓΕΡΗΕΤ κατάρτισε την ημερήσια διάταξη και ανέλαβε τον κύριο όγκο της υποστήριξης του ΓΔ ΥΣΕ 

στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας, η οποία δημιουργήθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας και 

αναμένεται να εντείνει τις δραστηριότητές της επί Ιρλανδικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2013.

4.3.2.1.3. Διαμόρφωση κοινοτικής θέσης ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Τηλεπικοινωνιών (WCIT)

Το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με το ΥΣΕ συνέβαλε στην διαμόρφωση και έγκριση κοινοτικής θέσης 

και στην έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών ενόψει της Παγκόσμιας 

Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών (WCIT) στο Ντουμπάι, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 14 

Δεκεμβρίου 2012. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International 

Telecommunications Union) για την αλλαγή των Διεθνών Κανονισμών Τηλεπικοινωνιών (International 

Telecommunications Regulations, ITR). Επίσης, το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσώπησε τη Κυπριακή Δημοκρατία 

στο Διεθνές Συνέδριο, εφαρμόζοντας την απόφαση του Συμβουλίου, συμπροεδρεύοντας με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συντονιστική ομάδα των κρατών-μελών κατά τις εργασίες του Συμβουλίου 

στο Ντουμπάι.

Η διαμόρφωση και έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών για τις ευρωπαϊκές θέσεις και τη 

διαδικασία συντονισμού των ενεργειών των κρατών-μελών καθώς και ο συντονισμός που έγινε στο 

χώρο του συνεδρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών, βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις του συνεδρίου συλλογικά και αποτελεσματικά μέχρι τη λήξη του συνεδρίου.

4.3.2. Φιλοξενία συνεδρίας IRG και ολομέλειας BEREC

Το ΓΕΡΗΕΤ φιλοξένησε με πλήρη επιτυχία την 3η συνεδρία του IRG (Independent Regulators Group) 

στις 27.9.2012, καθώς και την 3η σύνοδο της ολομέλειας του BEREC (Board of European Regulators 

of Electronic Communications) στις 27-28.9.2012, αμφότερες στη Λεμεσό. Των πιο πάνω εργασιών 

προηγήθηκαν στις 26.9.2012 δύο (2) εργαστήρια με τίτλο

(α) Security and Fraud, και 

(β) BEREC Strategy

Οι εργασίες της συνεδρίας του IRG (27.9.2012) εστιάσθηκαν κυρίως στην (αναγκαία) ανεξαρτησία των 

Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, στις δραστηριότητες-έργο του Προεδρείου, σε διάφορα οικονομικά 

θέματα (υπό εξέλιξη προϋπολογισμός του 2012), καθώς και στην εκλογή νέου Προεδρείου για το 2014.

Oι εργασίες της συνόδου της ολομέλειας του BEREC (27-28.9.2012) επικεντρώθηκαν στο έργο-

δραστηριότητες του Προεδρείου, σε θέματα τιμολόγησης υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής, σε 

θέματα ταχείας ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, στις νεότερες εξελίξεις γύρω από τη δικτυακή 

ουδετερότητα, στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διεθνή περιαγωγή, στη 
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συνεργασία BEREC – Ευρωπαϊκής Επιτροπής και BEREC – REGULATEL (Σώμα Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών χωρών-μελών της Λατινικής Αμερικής ), στον προγραμματισμό έργων για το έτος 2013 

και, επίσης, στην εκλογή νέου Προεδρείου 2013-2014.

4.4. Προστασία Tελικών Χρηστών

4.4.1. Νέο Διάταγμα Περί Προστασίας Καταναλωτών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Την 1η Φεβρουαρίου 2013, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα περί Προστασίας Καταναλωτών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π.42/2013), το οποίο αντικατέστησε το προϋπάρχον Διάταγμα του 

2005. 

Η ανάγκη έκδοσής του προέκυψε λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων παροχής 

υπηρεσιών και της αύξησης των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, που προσφέρονται στο κοινό. 

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι δυνατό να συνίστανται σε:

(α) Υπηρεσίες Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης (ΟΗΠ) 

(β) Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Internet)

(γ) Υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (Short Messages Services−SMS) προστιθέμενης αξίας (PSMS) 

και μηνυμάτων πολυμέσων (Multimedia Messages Services – MMS) προστιθέμενης αξίας (PMMS) 

αλλά και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας προκύψει λόγω τεχνολογικής εξέλιξης στην προσφορά 

τέτοιου είδους υπηρεσιών. 

Με τη δημοσίευση και εφαρμογή του εν λόγω Διατάγματος, το ΓΕΡΗΕΤ έχει επιτύχει:

•  Την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

•  Την αναθεώρηση του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων μεταξύ παροχέα και καταναλωτή

•  Την υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών

•  Την υποχρέωση δημοσίευσης των στοιχείων του παροχέα στις διαφημίσεις, και

•   Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας εγγραφής του καταναλωτή σε Υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης 

μέσω sms/mms ή μέσω διαδικτύου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η σαφής και ρητή συγκατάθεση 

του καταναλωτή.

Το Διάταγμα βρίσκεται ήδη σε ισχύ πλην της πρόνοιας, που αφορά την εφαρμογή της υποδομής για 

τις φραγές σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές, που προκύπτουν από το Σχέδιο Αριθμοδότησης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή της οποίας έχει δοθεί στους παροχείς περιθώριο έξι 

(6) μηνών, ώστε να εξασφαλίσουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή προς υλοποίησή της.
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4.4.2. Παράπονα καταναλωτών 2012

Γράφημα 22:  Παράπονα Καταναλωτών κατά το έτος 2012
 

Κατά τη διάρκεια του 2012, το ΓΕΡΗΕΤ χειρίστηκε 67 παράπονα καταναλωτών, αριθμός που είναι 

αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα 124, που υποβλήθηκαν και έτυχαν χειρισμού κατά το 2011.

Τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν υπερχρεώσεις μηνυμάτων sms προστιθέμενης αξίας, 

ποιότητα υπηρεσίας καθώς επίσης και παράπονα για τιμολόγηση υπηρεσιών από παροχείς.
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5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
5.1. Ρυθμιστική προσέγγιση

Η μεταφορά της 3ης Κοινοτικής οδηγίας, 2008/6/EC, στην Κυπριακή νομοθεσία το 2013 αναμένεται 

να οδηγήσει στην εισαγωγή ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της αγοράς των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. Τούτο θα επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός πλήρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το 

οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή, υποστηρίζοντας την προοπτική 

παροχής ενός μεγαλύτερου φάσματος ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εντός του 2013 αναμένεται να εκδοθεί επίσης απόφαση του ΕΡΗΕΤ σε σχέση με την απελευθέρωση 

των λιανικών τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου. Το ΓΕΡΗΕΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για 

την αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία της ταχυδρομικής αγοράς, προχώρησε στη μίσθωση 

υπηρεσιών συμβούλων για:

(α)  Τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του κοστολογικού συστήματος του Κυπριακού Ταχυδρομείου,

(β) τη συμφιλίωση του κοστολογικού μοντέλου, που ανέπτυξε το ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2010, με το   

κοστολογικό σύστημα του Κυπριακού Ταχυδρομείου, και

(γ) την ανάπτυξη εργαλείων ανάπτυξης της αγοράς (έλεγχος χονδρικών και λιανικών τιμών, 

ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού κτλ).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προσέγγιση του ΓΕΡΗΕΤ έχει τύχει του ενδιαφέροντος άλλων ρυθμιστικών 

αρχών στο πλαίσιο της συνεργασίας, που αναπτύσσεται στο ERGP (European Postal Regulators 

Group), τις εργασίες του οποίου το ΓΕΡΗΕΤ παρακολουθεί ενεργά.

5.2. Νομοθετικό έργο

Το ΓΕΡΗΕΤ κοινοποίησε τον Ιούλιο του 2011 στο ΥΣΕ (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) 

ολοκληρωμένη πρόταση αναφορικά με τη μεταφορά της 3ης Κοινοτικής Οδηγίας στον Ν.112(I)/2004. 

Τον Μάρτιο του 2012, το ΥΣΕ υπέβαλε νέες - διαφοροποιημένες θέσεις κυρίως σε ό,τι αφορά:

(α)  Τον καθορισμό (αρμοδιότητα και διαδικασία) Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας,

(β) τη συνεισφορά (υπόχρεοι παροχείς και % συνεισφορά του κράτους) στο Ταμείο Αποζημίωσης 

της Καθολικής Υπηρεσίας, και

(γ)  τη ρυθμιστική υποχρέωση πρόσβασης.

Το ΓΕΡΗΕΤ τοποθετήθηκε επί όλων των σημείων και αιτιολόγησε τις θέσεις του. Το Δεκέμβριο του 

2012 το ΥΣΕ προχώρησε με υποβολή στη Νομική Υπηρεσία τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον 

Ν.112(I)/2004. Το ΓΕΡΗΕΤ διαφώνησε με τη διαμόρφωση των σημείων αναφοράς, όπως αυτή έγινε 

από το ΥΣΕ, και ενημέρωσε τόσο το ΥΣΕ, όσο και τη Νομική Υπηρεσία για τις θέσεις του.



42

5.3. Παρατηρητήριο αγοράς 

Η κατάσταση της αγοράς στις ταχυδρομικές υπηρεσίες παρουσιάζεται στα γραφήματα που 

ακολουθούν. H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων, που έχουν συλλεγεί 

από τους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών στη βάση εξαμηνιαίων ερωτηματολογίων11.

Γράφημα 23: Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας (ευρώ)

Το Κυπριακό Ταχυδρομείο (Παροχέας Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας) κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2012, έχει υποστεί μείωση στα εισοδήματά του σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Η 

μείωση αυτή υπολογίζεται στο 5%.

Γράφημα 24: Υπηρεσία Διεθνών Ταχυμεταφορών - Εξερχόμενα (βάσει αριθμού αντικειμένων)
  

Η εικόνα σε ό, τι αφορά τα μερίδια αγοράς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με την αντίστοιχη του περασμένου έτους (2001).
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Γράφημα 25: Υπηρεσία Διεθνών Ταχυμεταφορών - Εισερχόμενα (βάσει αριθμού αντικειμένων)

 

Η εικόνα σε ό, τι αφορά τα μερίδια αγοράς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με την αντίστοιχη του περασμένου έτους (2011).

Γράφημα 26: Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών (βάσει κύκλου εργασιών)

 

Η εικόνα στα μερίδια αγοράς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την 

αντίστοιχη του περασμένου έτους (2011).
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5.4. Ποιότητα υπηρεσιών καθολικής
Το επίπεδο ποιότητας παροχής των υπηρεσιών καθολικής από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

παρουσιάζεται στα Γραφήματα, που ακολουθούν:

Γράφημα 27: Επίδοση αλληλογραφίας εσωτερικού, Α΄προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά 
από 1 ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η)
 

Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας κατά την 1η και 3η εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα 

κατάθεσης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα και, ταυτόχρονα, 

ικανοποιούν τα ελάχιστα όρια, που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ.

Γράφημα 28: Επίδοση εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, στον 
παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η)
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Παρά τη βελτίωση που σημείωσε σε προηγούμενα εξάμηνα, το ποσοστό επίδοσης του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου για την εισερχόμενη αλληλογραφία εξωτερικού στην τρίτη εργάσιμη ημέρα μειώθηκε 

από 71% το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε 56,3% στο αντίστοιχο του 2012. Τα ελάχιστα όρια, που 

θέτει το σχετικό Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ, είναι στο επίπεδο του 85%. Περαιτέρω, το ποσοστό παράδοση 

της αλληλογραφίας κατά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, δεν 

ξεπέρασε το ελάχιστο όριο, που θέτει ο ΕΡΗΕΤ και ανέρχεται στο 97%. Γι’ αυτό, το ΓΕΡΕΗΤ ανέλαβε 

διαδικασία εξέτασης της απόκλισης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

Γράφημα 29: Επίδοση εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, στον 
παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η)
 

Τα ποσοστά επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) για το πρώτο εξάμηνο του 

2012 παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα ελάχιστα όρια, που θέτει το σχετικό Διάταγμα 

του ΕΡΗΕΤ. Συγκεκριμένα, η επίδοση εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού Α΄ προτεραιότητας 

ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 στο 66,30% για την τρίτη εργάσιμη ημέρα και 88,7% για 

την πέμπτη εργάσιμη ημέρα. Γι’ αυτό, το ΓΕΡΗΕΤ ανέλαβε διαδικασία εξέτασης της απόκλισης, η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

5.5. Διαχείριση παραπόνων

Για διευκόλυνση των καταναλωτών το ΓΕΡΗΕΤ συνέταξε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Έντυπο 

Υποβολής Παραπόνου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες με σκοπό την άμεση και πιο εύκολη υποβολή 

παραπόνων. 

Κατά την διάρκεια του 2012, το ΓΕΡΗΕΤ εξέτασε παράπονα που αφορούσαν κυρίως τον χρόνο 

παράδοσης πακέτων από το εξωτερικό καθώς και παράδοση αλληλογραφίας εσωτερικού. Επίσης, 

εξέτασε παράπονο, που αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης ταχυμεταφορών.

Τέλος, για σκοπούς βελτίωσης της προστασίας των καταναλωτών, το ΓΕΡΗΕΤ προχωρεί σε 

αναθεώρηση του υφιστάμενου Διατάγματος περί γενικής εξουσιοδότησης, με τροποποίηση και 

εισαγωγή νέων και αποτελεσματικότερων προνοιών.  
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5.6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρύθμισης Ταχυδρομικού Τομέα

Το ΓΕΡΗΕΤ φιλοξένησε στη Κύπρο (Λεμεσό), στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012,την 47η ολομέλεια της 

Ευρωπαïκής Επιτροπής Ρύθμισης του Ταχυδρομικού Τομέα (CERP). Κατά την διάρκεια των εργασιών 

της συζητήθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με τις αποφάσεις, πoυ είχαν ληφθεί στο τελευταίο συνέδριο 

της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU), το υπόμνημα συνεργασίας μεταξύ CERP και UPU, τα 

αποτελέσματα των συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης οι εκθέσεις των ομάδων 

εργασίας της Επιτροπής.

Στο εν λόγω συνέδριο, ο επίτροπος προσφώνησε τις εργασίες του και, μαζί με τους αρμόδιους 

λειτουργούς, προσέφερε κάθε δυνατή διευκόλυνση.

 

Από τις εργασίες της 47ης ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρύθμισης

του Ταχυδρομικού Τομέα – CERP (Λεμεσός, 8-9/11/2012)
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6. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΡΗΕΤ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Εντός του 2012 καταχωρήθηκαν οι ακόλουθες προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Πίνακας 7: Προσφυγές που καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά το 2012
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7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατά το έτος 2012, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τις πιο κάτω αποφάσεις σε προσφυγές 

προηγούμενων ετών:

α) Απόφαση (ημερομηνίας 11/12/2012) στην Προσφυγή 257/2011 της ΑΤΗΚ v. ΕΡΗΕΤ, η οποία 

αφορούσε το Περί Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς ΑΠΤΒ της ΑΤΗΚ Διάταγμα του 

2010, που δημοσιεύτηκε ως ΚΔΠ 514/2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 

17.12.2012. Η προσφυγή κατά του ως άνω Διατάγματος του Επιτρόπου απορρίφθηκε.  

β) Απόφαση (ημερομηνίας 18/5/2012) στην Προσφυγή 1059/2009, ΑΤΗΚ ν. ΕΡΗΕΤ, η οποία 

αφορούσε την Απόφαση 22/2009 αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, Ανάλυση Αγοράς, 

Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον 

Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων 

σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Η προσφυγή απορρίφθηκε, ενώ ασκήθηκε εκ 

μέρους της ΑΤΗΚ η Αναθεωρητική Έφεση 136/2012.

γ) Απόφαση (ημερομηνίας 30/8/2012) στην Προσφυγή 1715/2009, ΑΤΗΚ v. ΕΡΗΕΤ, η οποία 

αφορούσε το περί Εθνικής Περιαγωγής Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 341/2009. Η προσφυγή πέτυχε, ενώ 

ασκήθηκε εκ μέρους ΕΡΗΕΤ η Αναθεωρητική Έφεση 197/2012. 

δ) Απόφαση (ημερομηνίας 30/3/12) στην Προσφυγή 1638/09, ΑΤΗΚ v. ΕΡΗΕΤ, η οποία αφορούσε την 

ακύρωση Διατάγματος του ΕΡΗΕΤ (Α.Δ.Π. 860/09) σχετικά με την τροποποίηση ΥΠΥ Χονδρικής 

Ενοικίασης Γραμμής(ΧΕΓ) της ΑΤΗΚ 2009. Η προσφυγή πέτυχε, ενώ ασκήθηκε η Αναθεωρητική 

Έφεση 107/12, η οποία εκκρεμεί. 

ε) Απόφαση (ημερομηνίας 9/3/12) στην Προσφυγή 450/10, ΑΤΗΚ v. ΕΡΗΕΤ, η οποία αφορούσε την 

ακύρωση Διατάγματος του ΕΡΗΕΤ (Α.Δ.Π. 92/10 ημερ. 29/1/10) σχετικά με την Τροποποίηση 

ΥΠΥ ΑΠΤΒ της ΑΤΗΚ 2009. Η προσφυγή πέτυχε, ενώ ασκήθηκε η Αναθεωρητική Έφεση 94/12, η 

οποία εκκρεμεί.

στ) Απόφαση (ημερομηνίας 28/2/12) στην Προσφυγή 1368/09 ΑΤΗΚ v. ΕΡΗΕΤ, η οποία αφορούσε 

την ακύρωση Απόφασης του ΕΡΗΕΤ (5/09 ημερ. 31/7/09) περί Τροποποίησης του Παραρτήματος 

3 του ΥΠΥ ΑΠΤΒ της ΑΤΗΚ του 2009. Η προσφυγή πέτυχε, ενώ ασκήθηκε Έφεση εκ μέρους του 

ΕΡΗΕΤ με αρ. 92/2012.
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8. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΕΤ

Ο Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) επέβαλε κατά το 2012 τα εξής διοικητικά πρόστιμα (βλ. Πίνακα 8).

Πίνακας 8: Αποφάσεις επιβολής διοικητικού προστίμου
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