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ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΡΗΕΤ
Το 2008 υπήρξε ομολογουμένως μια πολύ επιτυχής χρονιά για το ΓΕΡΗΕΤ. Οι μακροχρόνιοι στόχοι του
Γραφείου και ιδίως η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων,
καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών αποτέλεσαν, όπως και στα
προηγούμενα χρόνια, ορόσημο των συντονισμένων προσπαθειών και δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ κατά
τον υπό αναφορά χρόνο.
Η προστασία του καταναλωτή ως χρήστη υπηρεσιών και ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων τερματικού
εξοπλισμού που έχουν διεισδύσει στην αγορά και τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες από την εθνική
νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές, η εξέταση παραπόνων από μέρους καταναλωτών
και η επίλυση διαφορών μεταξύ παροχέων και μεταξύ παροχέων και καταναλωτών απασχόλησε έντονα το
ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2008.
Σημαντική υπήρξε κατά το 2008 η δράση του ΓΕΡΗΕΤ στον τομέα της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούσαν σε μια σφαιρική αξιολόγηση των
ρυθμίσεων και της σωστής υλοποίησης τους. Με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των επιδράσεων
στην αγορά των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στον παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην
Αγορά (Σ.Ι.Α.), μετά τον πρώτο γύρο εφαρμογής της διαδικασίας ‘ανάλυσης αγοράς’ και λειτουργίας των
ρυθμιστικών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον παροχέα με Σ.Ι.Α., το ΓΕΡΗΕΤ μίσθωσε τις υπηρεσίες
ανεξάρτητου συμβούλου ούτως ώστε να τύχουν ελέγχου οι πρόνοιες των Υποδειγμάτων Προσφοράς
Υπηρεσίας που προσφέρει ο εγκατεστημένος παροχέας. Τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής επέτρεψαν
στο ΓΕΡΗΕΤ να διαμορφώσει συνολική εικόνα, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις επακόλουθες
ρυθμιστικές παρεμβάσεις, μέρος των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2009. Αξιοσημείωτη και άκρως
ενδιαφέρουσα υπήρξε επίσης η δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ στον τομέα της Ανάλυσης της Αγοράς με
αναφορά στις κινητές αγορές της κινητής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, η
οποία βασίστηκε στη νέα σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές, που ως γνωστό
εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2007. Μέρος της εργασίας αυτής αναμένεται να συμπληρωθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2009.
Ο κοστολογικός έλεγχος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Cyta, ο οποίος ξεκίνησε περί το
τέλος του 2007, συμπληρώθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2008. Τα αποτελέσματα της σημαντικής
αυτής εργασίας, τα οποία κοινοποιήθηκαν ήδη στη Cyta μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ΓΕΡΗΕΤ για
διαφάνεια, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αναθεώρηση των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών
(Υ.Π.Υ.), δραστηριότητα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.
Αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του ΓΕΡΕΗΤ στον τομέα της δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης
ευρυζωνικής υποδομής υπήρξε η υλοποίηση κατά το 2008, μετά από κύκλο διαβουλεύσεων με τους
ενδιαφερόμενους παροχείς που διήρκησε δύο χρόνια, του στόχου για τη δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης
Συχνοτήτων στον Τοπικό Υπό/ Βρόχο και της έκδοσης από μέρους του ΕΡΗΕΤ σχετικής Απόφασης. Στόχος
του ΓΕΡΗΕΤ στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε η ανάπτυξη ανταγωνισμού σε περιβάλλον ρυθμιστικής
βεβαιότητας, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και τη διασφάλιση
των συμφερόντων των καταναλωτών σε υψίστης σημασίας θέματα όπως είναι η τιμολόγηση και η ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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Το 2008 έχει επίσης σηματοδοτήσει την έναρξη, επί συστηματικής βάσεως, συλλογής στατιστικών
στοιχείων με τη χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στους παροχείς δικτύων
και υπηρεσιών. Τα στοιχεία που συλλέγονται με τη μέθοδο αυτή έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα τόσο
για τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του ΓΕΡΕΗΤ όσο και για σκοπούς ενημέρωσης της αγοράς.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τα σημαντικά βήματα προόδου που έγιναν στον τομέα των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κατά το 2008 σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων (μέσα
στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας) υπηρεσιών. Η μελέτη που διεξάγεται με συνεργασία ΓΕΡΗΕΤ –
Κυπριακών Ταχυδρομείων αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών συνεχίστηκε κανονικά
και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2010.

Φώτης Αναστάση
Βοηθός Επίτροπος
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Εισαγωγή
Διοίκηση
Οργάνωση
Εκπαίδευση
Λειτουργία Γραφείου
Προϋπολογισμός 2009
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Προστασία Καταναλωτή
Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας
Αντικειμενικός καθορισμός του ‘ευλόγου’ αιτήματος για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας
Καθορισμός Διαχειριστή της ονοματοδοσίας .cy
Κλήσεις προς υπηρεσίες ‘900’ – συμμετοχή σε τηλεψηφοφορίες
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας μέσω Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (VoIP)
Επιτήρηση Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ)
Διεθνής Περιαγωγή
Διαχείριση Παραπόνων Καταναλωτών
Ανάπτυξη Ανταγωνισμού
Ανάλυση Αγοράς
Κοστολογικός Έλεγχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ
Έλεγχος του περιεχομένου των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσίας του Υπόχρεου Παροχέα
Υλοποίηση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων στον Τοπικό Υπο/Βρόχο
Μελέτη αναφορικά με την προοπτική αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης
Αξιολόγηση Κατάστασης Αγοράς
Σταθερή Τηλεφωνία
Κινητή Τηλεφωνία
Ευρυζωνικές Υπηρεσίες
Αδειοδότηση
Δικαιώματα Διέλευσης
Συνεγκατάσταση Αγωγών
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Ασφάλεια και Προστασία Κρίσιμων υποδομών
Ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με την εγκαθίδρυση Φορέα CSIRT στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
Καθολική Υπηρεσία
Ποιότητα Υπηρεσιών Κυπριακών Ταχυδρομείων
Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Καθολική Υπηρεσία
Τοπικές Ταχυμεταφορές
Διεθνείς Ταχυμεταφορές
Παράπονα / Καταγγελίες από καταναλωτές / παροχείς
Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμός 2007
Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στις τιμές,
στη διαθεσιμότητα επιλογής και στην προώθηση της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα στις
σχετικές αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, και δεδομένης της
σημασίας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην οικονομία κάθε χώρας, το ΓΕΡΗΕΤ λειτουργεί
στη σφαίρα αρμοδιοτήτων του με τρόπο που να οδηγεί στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Για την επιτυχή επιτέλεση της αποστολής μας δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις που οδηγούν στον
αποδοτικό ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες του Γραφείου και οι παρεμβάσεις του στην αγορά
σκοπό έχουν τη διασφάλιση της προσφοράς ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών και στους δύο τομείς
της αρμοδιότητάς του και την ενθάρρυνση αποδοτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, υιοθετούμε μέτρα
που διασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή και προωθούμε μέτρα τα οποία οδηγούν σε αυξημένη
διαφάνεια αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην αγορά.
Στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες το ΓΕΡΗΕΤ ακολουθεί από το 2004 μια φιλοσοφία ρύθμισης η οποία
προάγει τον ανταγωνισμό στη βάση της ιδιόκτητης υποδομής. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις1 του Γραφείου
σκοπό έχουν την ολοκλήρωση των κλιμάκων της ‘σκάλας επένδυσης2’ κάθε μια από τις οποίες παραπέμπει
σε διαφορετικό επίπεδο οικονομικής δέσμευσης/επένδυσης εκ μέρους του παροχέα ο οποίος είναι δυνατό3
να ‘ανέλθει’ ή να κατέλθει τη ‘σκάλα επένδυσης’. Η διασφάλιση της ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων
επένδυσης και ως εκ τούτου δέσμευσης του παροχέα, επιτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνισμού σε διάφορα
επίπεδα και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και τη δυνατότητα των παροχέων να προσαρμόζονται στο δυναμικά
διαμορφούμενο περιβάλλον της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αυξομειώνοντας το μέγεθος της
παρουσίας τους ανάλογα με τα αποτελέσματα τους.
Σε ό,τι αφορά στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες το ΓΕΡΗΕΤ μέχρι το 2007 εστίασε τη δραστηριότητα του
στον έλεγχο της προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσίας εκ μέρους του παροχέα4 καθολικής υπηρεσίας.
Κατά το 2008 το ενδιαφέρον του ΓΕΡΗΕΤ για την τιμολόγηση των προϊόντων καθολικής και αποκλειστικής
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έγινε εντονότερο και καθορίστηκε πλέον σαφώς η αναγκαιότητα της διενέργειας
κοστολογικού ελέγχου των προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου ούτως ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο
τίθεται θέμα σταυροειδούς επιδότησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας.
Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.

1. Ως απόρροια της διαδικασίας αδειοδότησης, ανάλυσης σχετικών αγορών ή/και επίλυσης διαφοράς μεταξύ παροχέων
2. Ladder of Investment: Η θεωρία είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Οι περιορισμοί υφίστανται μόνο ως προς την εξασφάλιση σπάνιων πόρων
4. Το Κυπριακό Tαχυδρομείο είναι δια του Ν.112(Ι)/2004 ο παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίτροπος & Βοηθός Επίτροπος
Δρ Βάσος Πύργος, Επίτροπος 			
Φώτης Αναστάση, Βοηθός Επίτροπος		
Παναγιώτης Κάκκουρας, Βοηθός Επίτροπος

(μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008)
(από Απρίλιο 2008)
(μέχρι Απρίλιο 2008)

Συμβουλευτική Επιτροπή

Στις 2 Μαΐου έληξε η εξαετής θητεία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που διορίστηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο το Μάϊο του 2002 σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 27 του Ν.19(1)/2002 ο
οποίος μετέπειτα αντικαταστάθηκε από το Ν.112(1)/2004.
Η Επιτροπή απαρτίζετο από: Μάριο Χριστοφίδη, Πρόεδρο
				
Γιώργο Κολοκασίδη, Μέλος
				
Αντρέα Χρυσάφη, Μέλος
Στις 18 Ιουνίου 2008 με νέα απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 32 του Ν.112(1)/2004,
διόρισε για νέα εξαετή περίοδο νέα τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τους κ.κ.
				
				
				

Αντρέα Χρυσάφη, Πρόεδρο
Τάσο Κύζα, Μέλος
Γιώργο Κουτσόφτα, Μέλος

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της. Με βάση την τροποποίηση
που έγινε με το Ν.134(1)/2007, η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με την παρουσία δύο (2) μελών το ένα
εκ των οποίων απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσία του Επιτρόπου ή/και
του Βοηθού Επιτρόπου και μελετά ζητήματα που αφορούν το σχετικό νόμο τα οποία της παραπέμπει ο
Επίτροπος για γνωμοδότηση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να συμβουλεύ ει τον Επίτροπο σε χρονικό
διάστημα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερο από δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η Συμβουλευτική
Επιτροπή δεν διαβιβάσει τη γνώμη της στον Επίτροπο, ο Επίτροπος μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες και
εξουσίες που του παρέχονται από το σχετικό νόμο.
Κατά το 2008 η Συμβουλευτική Επιτροπή συνήλθε συνολικά σε τριάντα δύο (32) συνεδρίες και γνωμοδότησε
συνολικά επί τριάντα επτά (37) θεμάτων που της παραπέμφθηκαν για γνωμοδότηση. Τα θέματα που
παραπέμφθηκαν από τον Επίτροπο για γνωμοδότηση αφορούσαν νομοθετικό έργο (διατάγματα, κανονισμοί
και αποφάσεις) καθώς και αποφάσεις πολιτικής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των
Ταχυδρομείων.
Η άριστη συνεργασία που εμπεδώθηκε με τα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής συνεχίστηκε και με τα μέλη
της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής και αυτό συνέβαλε σημαντικά στο παραγωγικό έργο του Γραφείου.
Μία νέα τακτική που εγκαινιάστηκε κατά το 2008 από πλευράς του Γραφείου ήταν η τακτική εβδομαδιαίας
ενημέρωσης της Επιτροπής για διάφορα θέματα που απασχολούσαν το Γραφείο.
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Συμβούλιο Επιλογής Και Προαγωγών
Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται με τον Κανονισμό 333/2002.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχετικού Νόμου, το Συμβούλιο αποτελείται από:
(α)

τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο

(β)

το Βοηθό Επίτροπο και

(γ)

τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Επίτροπος διορίζει ως μέλος ένα εκ των δύο
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου είναι οι διορισμοί, προαγωγές και οι πειθαρχικοί ελέγχοι του προσωπικού
του Γραφείου.
Κατά τη διάρκεια του 2008 υπήρχαν αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου μετά το διορισμό του νέου Βοηθού Επιτρόπου
και της νέας σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το Συμβούλιο αποτελούσαν οι:
(α)
		

Δρ Βάσος Πύργος, Επίτροπος
Πρόεδρος, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008

(β)
		

κ. Φώτης Αναστάση, Βοηθός Επίτροπος
Μέλος, από 16 Απριλίου 2008 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Κάκκουρα του οποίου η θητεία έληξε

(γ)
		

κ. Ανδρέα Χρυσάφη, Πρόεδρος ΣΕ		
Μέλος, από 18 Ιουνίου 2008 λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής

Το Συμβούλιο συνήλθε συνολικά κατά το 2008 σε δεκαπέντε (15) συνεδρίες και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:

1.

Παρέλαβε μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις του μόνιμου
προσωπικού του Γραφείου

2.

Ασχολήθηκε με τις διαδικασίες και προέβηκε στους διορισμούς για πλήρωση των μόνιμων κενών
θέσεων:
i. του Ανώτερου Λειτουργού Τ&Τ του τομέα νομικών θεμάτων
ii. του Ανώτερου Λειτουργού Τ&Τ του τομέα οικονομικών θεμάτων
iii. Λειτουργού Τ&Τ του τομέα οικονομικών θεμάτων

3.

Αποφάσισε και προκήρυξε τις θέσεις του:
i. Λειτουργού Τ&Τ (νομικού τομέα)
ii. Λειτουργού Τ&Τ (οικονομικού τομέα)
iii. Τεχνικού Μηχανικού
iv. Γραφέα

		

1 θέση
1 θέση
3 θέσεις
2 θέσεις

Η διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.
4.

Αναβάθμιση μισθολογικής κατάστασης των λογιστικών λειτουργών, και

5.

Εξέταση διαφόρων αιτημάτων του προσωπικού αναφορικά με τη μισθολογική τους τοποθέτηση
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2.1 ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Η φιλοσοφία οργάνωσης του ΓΕΡΗΕΤ είναι αποτέλεσμα της συσσωρευθείσας πείρας των 6 χρόνων από της
ίδρυσης του Γραφείου και αντανακλά τη σύνθετη προσέγγιση μας στα θέματα της σφαίρας αρμοδιότητάς
μας αλλά και την ανάγκη μας να ανταποκριθούμε αποδοτικά στις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις μας. Το
οργανόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ (λειτουργική απεικόνιση) παρουσιάζεται στο Γραφικό 1.
Γραφικό 1:

Οργανόγραμμα (Λειτουργική Απεικόνιση) ΓΕΡΗΕΤ

Το υπηρεσιακό προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή [Δρ. Ν. Παπαδόπουλος] και των
τριών Ανώτερων Λειτουργών [Α. Αντωνιάδης (Τεχνικός Τομέας), Γ. Βασιλειάδης (Οικονομικός Τομέας,
από 2 Οκτωβρίου 2008) και Μ. Καρακόκκινος (Νομικός Τομέας, από 2 Οκτωβρίου 2008)], 16 Λειτουργούς
(6 Μηχανικούς, 6 Οικονομολόγους, 1 Λογιστή, 4 Νομικούς), 1 Γραμματειακή Λειτουργό, 2 Λειτουργούς
Λογιστηρίου και 9 Γραμματείς.
Οι βασικές δραστηριότητες του Γραφείου, τα πλαίσια της ρύθμισης των τομέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και, κατά κανόνα, κάθε
εργασία στο Γραφείο επιτελείται από μικρές ομάδες λειτουργών (οργάνωση matrix για ευελιξία και διάχυση
γνώσης) με εξειδικευμένη γνώση επί του θέματος (απόρροια της κάθετης οργάνωσης και εστιασμένης
εκπαίδευσης) υπό την καθοδήγηση των Ανώτερων Λειτουργών ή/και του Διευθυντή.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη γνώση την οποία δεν διαθέτει το Γραφείο, αυτή είτε
εξασφαλίζεται μέσα από επαφές λειτουργών του Γραφείου με λειτουργούς άλλων ρυθμιστικές αρχών
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ERG5, είτε με τη μίσθωση υπηρεσιών εξωτερικών
συμβούλων.

5. European Regulators Group
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Τόσο η εθνική όσο και η διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ, βλ. Πίνακα 1, αναλαμβάνεται από το σύνολο
του επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου αναλόγως της θεματολογίας αλλά και του βάθους εμπλοκής
μας. Στις επιτροπές που εμφανίζονται σκιασμένες το Γραφείο εκπροσωπείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στο οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες που αφορούν στη Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία.
Πίνακας 1:

Διεθνής Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ

I/ΕRG
EMERG
Cocom
CEPT
ΕΝISA
CERP

Independent/Εuropean Regulator Group1
Euro Mediterranean Regulators Group
Communications Committee
European Committee of Postal and Telecom Administration
European Network and Information Security Agency
European Committee of Postal and Telecom Administration

TCAM
ADCO
IIG
GAC
ΙCANN
HLGIG

Telecomms Conformity Assessment and Monitoring Committee
Admin Co-op under the RTTE Dir
Internet Informal Group (EU countries participation)
Governmental Advisory Committee, International Participation-Advisor 2 ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
High Level Group on Internet Governance

Τον Απρίλιο του 2008, υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη και του Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ), Δρ Βάσου Πύργου, Μνημόνιο
Συνεργασίας για θέματα ρύθμισης και ανταγωνισμού στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανταλλαγή
πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο κρατών σχετικά με ζητήματα εποπτείας, ρύθμισης και
ανταγωνισμού, στην συντονισμένη και ομοιογενή εφαρμογή του Κοινοτικού ρυθμιστικού δικαίου, στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στους αντίστοιχους τομείς των δύο
χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς, προς όφελος των
οικονομιών της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Τον Οκτώβριο του 2008 το ΓΕΡΗΕΤ φιλοξένησε στη Λεμεσό την πρώτη ενός κύκλου συναντήσεων της
νεοσύστατης ομάδας των Ευρω-Mεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών (EMERG6) με αντικείμενο εξειδικευμένα
ρυθμιστικά θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών από την Ελλάδα, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Μάλτα, τον Λίβανο και Ισραήλ. Θέμα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση
πολιτικής και η εφαρμογή της στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών/υποδομών στις χώρες-μέλη της
Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας.

6. Συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2008 με το ΓΕΡΗΕΤ να ανήκει στα ιδρυτικά του μέλη
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2.2 ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση στο ΓΕΡΗΕΤ κινείται στον άξονα της ‘οριζόντιας εκπαίδευσης’ η οποία αφορά στην ατομική ανάπτυξη
του προσωπικού (π.χ. σε τομείς που αφορούν στη διαχείριση χρόνου, διοίκηση προσωπικού κτλ.) και στον άξονα της
‘κάθετης εκπαίδευσης’ η οποία αφορά στην ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου του προσωπικού στα θέματα που
εμπίπτουν στη σφαίρα δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ.
Σε ό,τι αφορά στην οριζόντια εκπαίδευση προσωπικό του Γραφείου συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα στους
ακόλουθους τομείς:

Διοίκηση (Αποδοτική διεξαγωγή συναντήσεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων, αύξηση της
αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας)
Διαχείριση γραφείου (γραμματειακό προσωπικό)
Σε ό,τι αφορά στην κάθετη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν δύο διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα με
τους ακόλουθους τίτλους (και παρουσιαστές):
SMP Assessment/Remedies & Margin Squeeze Calculation Methodology
(Detecon Consultants Γερμανίας), Λευκωσία, Μάρτιος 2008

Regulatory Policy & Market Analysis (P Alexiades7), Λευκωσία, Απρίλιος 2008

7. Partner in the Brussels office of Gibson, Dunn & Crutcher and a member of the Firm’s Antitrust and Trade Regulation Practice Group. Το διήμερο εκπαιδευτικό αποτελούσε προσαρμογή του προγράμματος που ο ίδιος παραδίδει στο Kings College του Λονδίνου
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Τα εκπαιδευτικά από τη μια ‘έκτισαν’ πάνω στο υπόβαθρο γνώσης που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2007
δημιούργησε και από την άλλη σκοπό είχαν να προετοιμάσουν το Γραφείο για τις επερχόμενες αλλαγές στη
ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα η κάθετη εκπαίδευση παρουσιάστηκε ιδιαίτερα
εστιασμένη σε πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας της δραστηριότητας ‘Ανάλυση Αγοράς’ με εμβάθυνση
•		 στην ανάλυση της υπάρχουσας νομολογίας
•		 στην εφαρμογή του ‘τεστ των 3 κριτηρίων’
•		 στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της συμπίεσης περιθωρίου.
Και τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν μετά από πρόσκληση του ΓΕΡΗΕΤ λειτουργοί της
αντίστοιχης Ρυθμιστικής Αρχής της Ελλάδας (ΕΕΤΤ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κύπρου (ΕΠΑ).
Επιπρόσθετα, λειτουργοί του Γραφείου παρακολούθησαν προγράμματα στους ακόλουθους τομείς
•		 Telecom Cost Accounting
•		 Competition in Postal Services
•		 Effectively Managing your Internal Audit Function
•		 Regulating NGNs & the challenging Telecoms Landscape
2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΓΡΑΦΕIΟΥ
Η επένδυση στη συνεχή αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου αποτελεί σταθερή παράμετρο των
δράσεων του ΓΕΡΗΕΤ. Πέρα, λοιπόν, από την επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, σημαντικές
τομές γίνονται και στο ‘μέτωπο’ του εκσυγχρονισμού των εργαλείων που το Γραφείο χρησιμοποιεί για να
φέρει σε πέρας το ρόλο του. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε, μέσα 2008, η αναγκαία προκαταρκτική
δραστηριότητα για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του Αρχείου ΓΕΡΗΕΤ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή
αναμένεται να τεθεί επίσημα σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009.
Με το τέλος της περιόδου προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αναμένεται να δημιουργηθούν εκείνες οι
συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του γραμματειακού προσωπικού αλλά
και την αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου.
2.4 ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2009
Κατά τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού κάθε έτους το ΓΕΡΗΕΤ εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές:
i. Αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης του προϋπολογισμού των προηγούμενων 2 τουλάχιστον
οικονομικών ετών με αναπροσαρμογές στις δαπάνες και έσοδα εκεί και όπου χρειάζεται.
Εφαρμόζεται έλεγχος των λειτουργικών δαπανών με τη συμβολή συστήματος εσωτερικού ελέγχου
υπό την εποπτεία του Επιτρόπου.
ii. Ακολουθούνται κατά το δυνατό οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και οι οδηγίες του
Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά στη δημοσιονομική πολιτική που καθορίζεται αναφορικά
με τον καταρτισμό των προϋπολογισμών (τόσο του Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και των
προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου).
iii. Ο Προϋπολογισμός αντανακλά τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του Γραφείου σε σχέση με το
ρυθμιστικό του ρόλο στην αγορά και είναι απόρροια σχεδιασμού κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα
διετίας.
iv. Τα εισοδήματα του Γραφείου προσαρμόζονται στο ύψος των δαπανών του προϋπολογισμού με
πρόνοια επιστροφής τελών στους αδειοδοτημένους παροχείς με βάση το βαθμό υλοποίησης του
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.
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Κυριότερα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2009 σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά έργα προς υλοποίηση
αποτελούν τα ακόλουθα:
• Ανάλυση Αγοράς (12 αγορές)
• Έλεγχος Ποιότητας Ταχυδρομείων
• Κοστολογικός έλεγχος ταχυδρομείων
Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2009 είναι ελλειμματικός, αφού ξεκινά η προσπάθεια
του Γραφείου να εξαλείψει συγκεντρωμένο πλεόνασμα σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών (Προϋπολογισμοί 2009,
2010 και 2011). Το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου για
το οικονομικό έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των € 5.286.607 ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα σε €4.557.841.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚEΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΕΣ
Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ρυθμίζεται από τον ‘Περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004.’ (Ν. 112(Ι)2004), όπως αυτός τροποποιείται
κάθε φορά. Κάθε παροχέας λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης την οποία εξασφαλίζει
αφού εγγραφεί στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Παροχέων. Η Γενική Εξουσιοδότηση που λαμβάνει κάθε
παροχέας από το ΓΕΡΗΕΤ περιλαμβάνει όρους και ειδικές υποχρεώσεις, αναλόγως των δραστηριοτήτων
του στο χώρο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τις οποίες είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται. Για
την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των παροχέων με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους των Γενικών
Εξουσιοδοτήσεων, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατόπιν διεξαγωγής ακρόασης
εις την οποία ο παροχέας καλείται να παραστεί δια του νομίμου αντιπροσώπου του.
Η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών (σπάνιοι πόροι) σε αδειοδοτημένους παροχείς οι
οποίοι ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών) Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 850/2004, γίνεται κατόπιν αίτησης στον ΕΡΗΕΤ. Σημειώνεται ότι ο ΕΡΗΕΤ
δεν έχει αρμοδιότητα χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αρμοδιότητα την οποία
έχει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.   
3.1 ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH
3.1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΠΑΡΟΧEΑ ΚΑΘΟΛΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Εντός του 2008 ο ΕΡΗΕΤ καθόρισε εκ νέου την ΑΤΗΚ, με σχετική Απόφασή του, ως παροχέα Καθολικής
Υπηρεσίας για τα επόμενα τρία χρόνια ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής νέου/
ων υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών η οποία αφορούσε την κατάθεση εκ μέρους των αδειοδοτημένων
παροχέων υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση παροχής του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών της Καθολικής
Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας.
Εντός του πλαισίου της διαδικασίας, υποψηφιότητα για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας υπέβαλε μόνο η
ΑΤΗΚ, η αίτηση της οποίας πληρούσε τα κριτήρια επιλογής και αφορούσε στην παροχή όλων των υπηρεσιών
της δέσμης.

3.1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚOΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΤΟΥ ‘ΕΥΛOΓΟΥ’ ΑΙΤHΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧH ΚΑΘΟΛΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Βάσει του άρθρου 108(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η στοιχειώδης δέσμη
υπηρεσιών (Καθολική Υπηρεσία) διατίθενται σε όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου
σε καθορισμένο επίπεδο, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και, υπό το πρίσμα των ειδικών
εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή. Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη
σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες
διαθέσιμες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα είναι εύλογο.
Σκοπός του έργου που αναλήφθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ, ήταν να καθοριστούν, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια βάσει των
οποίων ο Επίτροπος θα αποφασίζει το εύλογο ή μη του αιτήματος σε κάθε περίπτωση που προκύπτει τέτοιο ζήτημα, ούτως
ώστε οι σχετικές αποφάσεις του ΕΡΗΕΤ να χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Το αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να είναι η
έκδοση εντός του 2009 σχετικού διατάγματος στο οποίο να υιοθετείται Οικονομικό κριτήριο που να χαρακτηρίζει το ‘εύλογο’
του αιτήματος, με σκοπό τόσο ο καταναλωτής όσο και ο Υπόχρεος Οργανισμός να έχουν γνώση για τις προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες ικανοποιείται αίτημα αυτού του τύπου.
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3.1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣIΑΣ .cy
Τον Αύγουστο του 2008 ο ΕΡΗΕΤ προχώρησε στον επαναδιορισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου
η τριετής θητεία έληγε την ίδια περίοδο, ως του Διαχειριστή των δικτυακών ονομάτων χώρου “.cy”.
Για τον επαναδιορισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου το ΓΕΡΗΕΤ αξιολόγησε τις εργασίες του διαχειριστή με βάση τις εξαμηνιαίες
εκθέσεις και τις οικονομικές καταστάσεις της υπηρεσίας και με βάση λεπτομερή κριτήρια που καθορίστηκαν ως οι πρόνοιες
της σχετικής νομοθεσίας, από τον ΕΡΗΕΤ. Αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων του Επιτρόπου αποτελούν τα κριτήρια που έχει
θεσπίσει ο Διεθνής Οργανισμός ICANN8 (Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων). Τον Ιούλιο του 2008
το ΓΕΡΗΕΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα κριτήρια, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και την σχετική απόφαση του ΕΡΗΕΤ.
Η τελική απόφαση του ΕΡΗΕΤ με βάση την οποία επαναδιορίζεται το Πανεπιστήμιο ως ο διαχειριστής των δικτυακών ονομάτων
χώρου “.cy”, επιδόθηκε στη σχετική υπηρεσία την 1η Αυγούστου 2008 και ακολούθως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.

3.1.4 ΚΛHΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ‘900’ – ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ
Σε συνέχεια των μέτρων που το ΓΕΡΗΕΤ έλαβε για προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την ενημέρωση
του καλούντα για την τιμολόγηση κλήσεων προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (σειρά αρίθμησης ‘900’ και
‘909’), μετά από νέα διαβούλευση με τους παροχείς και οργανώσεις καταναλωτών ο ΕΡΗΕΤ τροποποίησε
τον ορισμό του όρου «Τηλεψηφοφορία»9 ούτως ώστε να είναι δυνατή η ευρεία συμμετοχή του κοινού σε
τέτοιου είδους δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται η χρέωση ανά κλήση σε ποσό μικρότερο
ή ίσο με το €1 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.1.5 ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝIΑΣ ΜEΣΩ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ (VOIP)
Η ανάπτυξη δικτύων ΙΡ από εναλλακτικούς παροχείς στην Κύπρο αλλά και η παρατηρούμενη επένδυση του
εγκατεστημένου παροχέα σε ΙΡ δίκτυο πυρήνα οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
στο οποίο αναμένεται να παρατηρηθεί μια συνεχώς αυξανόμενη η χρήση τηλεφωνίας μέσω ΙΡ (VoIP). Το
γεγονός αυτό κατέστησε απαραίτητη την εισαγωγή ρύθμισης που να αφορά στο είδος της αριθμοσειράς
που θα χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες VoIΡ καθώς και στις υποχρεώσεις σε επίπεδο αδειοδότησης αλλά
και προστασίας των χρηστών που πρέπει να έχουν οι παροχείς της υπηρεσίας.
Το ΓΕΡΗΕΤ αφού μελέτησε τη Σύσταση ECC Recommendation (05)0310 με τίτλο «Αρίθμηση για νομαδικές
υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP” (Numbering for nomadic ‘Voice over IP’ services), την έκθεση
CEPT/ECC Report 5911 με τίτλο «Αρίθμηση για υπηρεσίες VoIP” (Numbering of VoIP Services) και την
κοινή θέση12 του European Regulators Group κατέθεσε σχετική πρόταση σε Δημόσια Διαβούλευση στη
βάση των ακόλουθων αρχών:
• Να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των αριθμοδοτικών πόρων
• Να υπάρχει σαφής γνώση στον καταναλωτή όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες της αρίθμησης και της
σχετικής υπηρεσίας που χρησιμοποιεί
• Να μην εμποδίζεται ο χρήστης να μεταβαίνει από παραδοσιακές PSTN σε VoIP υπηρεσίες και ως εκ
τούτου να ενισχύεται ο ανταγωνισμός.
• Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να επιτρέπουν την νομαδική χρήση στους
συνδρομητές τους.
• Τα σχέδια αριθμοδότησης να υποστηρίζουν τη τεχνολογική ουδετερότητα με βάση την περιγραφή
της υπηρεσίας και οι ίδιες αριθμοσειρές να είναι διαθέσιμες στα πλαίσια αυτής της περιγραφής της
υπηρεσίας.
• Η Νομαδικότητα είναι ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών VoIP που δεν θα πρέπει να
περιοριστεί.
8. Κριτήρια ICANN της 15ης Αυγούστου 2000, ως έχουν τροποποιηθεί την 20η Μαΐου 2002.
9. Σημαίνει την υπηρεσία η οποία προσφέρει τη δυνατότητα καταμέτρησης των εισερχόμενων κλήσεων προς τη σειρά αριθμών 900ΧΧΧΧΧΧ και
909ΧΧΧΧΧΧ με στόχο την καταγραφή των προτιμήσεων της κοινής γνώμης για συγκεκριμένο θέμα, της οποίας (α) η χρονική διάρκεια δεν
ξεπερνά τα 120 λεπτά, (β) η χρέωση ανά κλήση δεν ξεπερνά το €1 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10. REC0503 ‘Numbering for nomadic VoIP services’
11. CEPT/ECC Report 59 ΄Numbering for VoIP services’
12. ERG common position on VoIP (ERG (07) 56 rev2
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Ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε τροποποίηση του σχετικού
διατάγματος αριθμοδότησης και την εισαγωγή σχετικής υποχρέωσης σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση
(κλήσεις προς υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, ενημέρωση καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά και τους
τυχόν περιορισμούς της υπηρεσίας) ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών Τηλεφωνίας μέσω
Πρωτοκόλλου Διαδικτύου με απόδοση γεωγραφικών αριθμών για νομαδική χρήση.

3.1.6 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ)
Τo ΓΕΡΗΕΤ έχει την ευθύνη της επιτήρησης της Κυπριακής αγοράς σε σχέση με τον Τηλεπικοινωνιακό
Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ), δηλ. σταθερά και κινητά τηλέφωνα, από/διαμορφωτές(modems), ιδιωτικά
τηλεφωνικά κέντρα (PBXs), κλπ. Στόχος της επιτήρησης της αγοράς είναι η προστασία των συμφερόντων
των χρηστών αλλά και των οικονομικών εταίρων μέσω της διασφάλισης της κυκλοφορίας στην Κυπριακή
αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 99/5/ΕΚ (σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό
και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι
εξοπλισμός ΤΤΕ, ο οποίος διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά, φέρει επί της συσκευής, της συσκευασίας
και των συνοδευτικών εγγράφων, τη σήμανση πιστότητας CE, με τρόπο ορατό, αναγνώσιμο και ανεξίτηλο
καθώς επίσης και το έγγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity). Η Δήλωση
Συμμόρφωσης πιστοποιεί την τοποθέτηση της σήμανσης CE επί της συσκευής και πρέπει να περιλαμβάνεται
στα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε συσκευής. Έλλειψη των πιο πάνω στοιχείων, υποδηλεί ότι ο εξοπλισμός
δεν έχει ελεγχθεί κατά πόσον (α) αποδίδει στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα (β) είναι
κατάλληλος για χρήση από τους καταναλωτές και (γ) εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια
του χρήστη.
Στα πλαίσια της επιτήρησης της αγοράς το ΓΕΡΗΕΤ πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους
σε παγκύπρια κλίμακα. Στην περίπτωση που εντοπίζεται στην αγορά TTE ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις
διατάξεις της σχετικής Οδηγίας, τότε λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με το επίπεδο μη συμμόρφωσης του. Τα
μέτρα αυτά κυμαίνονται από υποχρέωση του κατασκευαστή/εισαγωγέα/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/
μεταπωλητή να κοινοποιήσει στο ΓΕΡΗΕΤ τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. Δήλωση Συμμόρφωσης, Τεχνικός
Φάκελος) μέχρι και την υποχρέωση του κατασκευαστή/εισαγωγέα/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/
μεταπωλητή, να απομακρύνει προσωρινά από τον εκθεσιακό του χώρο, τον υπό εξέταση ΤΤΕ μέχρι
αποδείξεως της πλήρους συμμόρφωσης του.
Οι έλεγχοι κατά το έτος 2008 κάλυψαν
ένα ευρύ φάσμα ΤΤΕ και παρουσίασαν τα
αποτελέσματα συμμόρφωσης του Γραφικού 2.

Γραφικό 2:
Παγκύπρια Αποτελέσματα
Συμμόρφωσης 2008
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Για το 21% του συνόλου των συσκευών που έτυχαν ελέγχου το οποίο παρουσίαζε ουσιαστική μη συμμόρφωση
επιβλήθηκε από τον Επίτροπο άμεση απόσυρση τους από τους εκθεσιακούς χώρους των εισαγωγέων μέχρι
την κοινοποίηση προς το ΓΕΡΗΕΤ, με προθεσμία 15 ημερών, των απαιτούμενων στοιχείων για εξακρίβωση
της συμμόρφωσης τους. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και με τη λήξη της προθεσμίας που τους
δόθηκε, οι εμπλεκόμενοι εισαγωγείς κλήθηκαν σε ακρόαση και επιβλήθηκαν σε αυτούς διοικητικές
κυρώσεις. Κατά το 2008 κλήθηκαν σε ακρόαση συνολικά 28 εταιρείες και επιβλήθηκαν σε αυτές κυρώσεις
συνολικού ύψους €7400.
Αναλύοντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης αγοράς ανά κατηγορία εξοπλισμού, βλ. Γραφικό 3, οι
συσκευές κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ουσιαστικής μη συμμόρφωσης σε σχέση
με άλλες κατηγορίες εξοπλισμού. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγονται στην Κυπριακή
αγορά τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρηματίες μέσω διαδικτύου (στην πλειοψηφία τους από τρίτες
χώρες και κυρίως από την Κίνα) συσκευές οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τις τελωνειακές Αρχές υιοθέτησε εντός του 2008
επιπρόσθετα μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και απόσυρση των μη συμμορφούμενων συσκευών ενώ
παράλληλα εξουσιοδότησε τις Τελωνειακές Αρχές να ενημερώνουν τον εισαγωγέα για την απαγόρευση της
εισαγωγής τους ως επίσης και να διασφαλίζουν την επανεξαγωγή τους στη χώρα προέλευσής τους.
Οι οργανωμένοι φορείς διάθεσης ΤΤΕ στην Κυπριακή αγορά ήδη αναγνωρίζουν το πρόβλημα που
δημιουργείται και αναμένεται ότι θα συνδράμουν την προσπάθεια του Γραφείου για την εξάλειψη του
φαινομένου.

Γραφικό 3:

Επίπεδο συμμόρφωσης ανά κατηγορία εξοπλισμού

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
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ΣΤΑΘ.ΤΗΛ.
ΚΙΝΗΤΑ
DECT
BLUETOOTH

Ταυτόχρονα, οι συσκευές σταθερής τηλεφωνίας (η κατηγορία των αναλογικών ενσύρματων), παρουσίασαν
σημαντική μείωση επί τον αριθμό των μη συμμορφούμενων συσκευών που ελέγχθηκαν η οποία ενδεχομένως
οφείλεται στους στοχευμένους ελέγχους του ΓΕΡΗΕΤ σε αυτή την κατηγορία σε συνδυασμό με τη
σταθεροποίηση του αριθμού των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και τη στροφή των καταναλωτών
προς τις ασύρματες συσκευές (DECT και κινητά τηλέφωνα).
Όσον αφορά στις κατηγορίες των Bluetooth και των δρομολογητών (rooters), διαπιστώθηκε ότι μεγάλο
ποσοστό από τις συσκευές που ελέγχθηκαν, παρουσίαζαν ελλείψεις στα συνοδευτικά τους έγγραφα κυρίως
λόγω της άγνοιας των εισαγωγέων/μεταπωλητών των συσκευών αυτών της υποχρέωσης τους να διατηρούν
στα αρχεία τους τα συνοδευτικά αυτά έγγραφα.
Το φαινόμενο της διάθεσης μη συμμορφούμενων εξοπλισμών στην αγορά μέσω του διαδικτύου, εντοπίστηκε
και προβλημάτισε και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. όπως προκύπτει από τη συνεργασία13 του ΓΕΡΗΕΤ με τις
χώρες αυτές σε θέματα Επιτήρησης αγοράς ΤΤΕ, μέσω της παρακολούθησης των εργασιών των επιτροπών
R&TTE TCAM14 και R&ΤΤΕ TCAM ADCO15. Είναι κοινή διαπίστωση των Αρχών Επιτήρησης αγοράς των
χωρών μελών της Ε.Ε. ότι στις περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφούμενου ΤΤΕ, ο οποίος διατίθεται μέσω
διαδικτύου, τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι η αδυναμία/δυσκολία εντοπισμού των
ατόμων που είναι υπεύθυνα για την διάθεση τέτοιων προϊόντων στην αγορά και ειδικά στις περιπτώσεις που
οι ιστοσελίδες αυτές ευρίσκονται εκτός της επικράτειας της χώρας που διενεργείται ο έλεγχος.

Εντός του 2008 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στην ετοιμασία δευτερογενούς νομοθεσίας βάσει των
τροποποιημένων προνοιών του Μέρους 12 του Νόμου 112(Ι)2004. Στα πλαίσια της νέας δευτερογενούς
νομοθεσίας το ΓΕΡΗΕΤ θα μπορεί με τη βοήθεια της Αστυνομίας να προβαίνει σε κατασχέσεις εξοπλισμού
στη περίπτωση που αυτός δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και της Κυπριακής
νομοθεσίας, πέραν από τα διοικητικά και δικαστικά μέτρα που λαμβάνονται μέχρι τώρα. Επίσης στα
πλαίσια Απόφασης του Επιτρόπου, έχουν θεσπιστεί οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση
«Κοινοποιημένων Οργανισμών» που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Κύπρο για τον έλεγχο
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. Η νέα δευτερογενής νομοθεσία αναμένεται να οριστικοποιηθεί
και να δημοσιευτεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009.

3.1.7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ
Το ΓΕΡΗΕΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία τροποποίησης του Ν.112(Ι)/2004 ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος
του Κανονισμού για τη Διεθνή Περιαγωγή της 27Ιουν07 ούτως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη
εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε από τους αδειοδοτημένους παροχείς κινητής τηλεφωνίας
στην Κύπρο.

13. Με στόχο την εφαρμογή κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και προσέγγιση σε θέματα ΤΤΕ
14. Η επιτροπή R&TTE TCAM, (Επιτροπή Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς) έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με σκοπό
να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διαχείριση της Οδηγίας 99/5/ΕΚ (σχετικά µε τον Ραδιοεξοπλισµό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό
(ΤΤΕ) και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας του εξοπλισµού αυτού) καθώς και στην διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της και των
Μελών Κρατών. Τα μέλη της Επιτροπής TCAM είναι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Enterprise (DG Enterprise).
15. H επιτροπή R&TTE TCAM ADCO (Διοικητική Συνεργασία της TCAM) απαρτίζεται από τις αρχές επιτήρησης αγοράς των χωρών μελών της Ε.Ε, ενδιαφερόμενα μέρη και αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με την Οδηγία
99/5/ΕΚ και έχει σκοπό να βοηθά συμβουλευτικά και πρακτικά την επιτροπή R&TTE TCAM στο έργο της καθώς και τα κράτη μέλη σε θέματα επιτήρησης
αγοράς.
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3.1.8 ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠOΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Κατά το 2008 τα παράπονα καταναλωτών που υπεβλήθησαν στο ΓΕΡΗΕΤ ήταν περιορισμένα και
αναφέρονταν σε τέσσερις κύριες θεματικές ομάδες όπως φαίνεται στο Γραφικό 4:
Παράπονα Καταναλωτών 1/1/08- 1/12/08

Αριθμός Παραπόνων

Γραφικό 4:

Όροι
Σύμβασης

Τιμολόγηση
Ενοχλητικά
τηλεφωνήματα

Spam

Θέμα Παραπόνου

Στα αξιοσημείωτα εντοπίζεται η παύση υποβολής παραπόνων σε σχέση με την τιμολόγηση υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω της σειράς αρίθμησης ‘900’ και ‘909’ ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της υποχρέωσης
δωρεάν ηχητικής ανακοίνωσης πληροφοριών τιμολόγησης υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των σειρών
αυτών (η έκδοση του σχετικού Διατάγματος πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2007).
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3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά το 2008 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε με στοχευμένες δράσεις σε μια σφαιρική αξιολόγηση των ρυθμίσεων
η σωστή υλοποίηση των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του ανταγωνισμού με στόχο την
αντικειμενική αξιολόγηση
i. Των επιδράσεων στην αγορά των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον παροχέα με
σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από το περιεχόμενο και υλοποίηση των
προνοιών των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσίας (Διασύνδεση, Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον
Τοπικό Υπο/Βρόχο, Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση, Προ/Επιλογή Φορέα, Χονδρική Ενοικίαση
Γραμμής, και Μισθωμένες Συνδέσεις), μέσα από την ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους του ελέγχου
του περιεχομένου των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσίας.
ii. Του καθεστώτος ανταγωνισμού στην αγορά 2 χρόνια μετά τον πρώτο γύρο εφαρμογής της διαδικασίας
‘ανάλυσης αγοράς’ και λειτουργίας των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον παροχέα
με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, μέσω της ανάλυσης των σχετικών χονδρικών αγορών κινητής (2) και
ευρυζωνικών δικτύων (2), με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου.
iii. Των οικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ του καθετοποιημένου εγκατεστημένου
παροχέα και των εναλλακτικών παροχέων μέσω του ελέγχου του κοστολογικού συστήματος της ΑΤΗΚ16
και ανάπτυξη μοντέλλων ελέγχου ενδεχόμενης συμπίεσης περιθωρίου, με τη βοήθεια εξωτερικών
συμβούλων.
Η παράλληλη δραστηριότητα του Γραφείου στους τρεις αυτούς άξονες επέτρεψε τη διαμόρφωση συνολικής
εικόνας και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τις επακόλουθες ρυθμιστικές παρεμβάσεις του ΕΡΗΕΤ
μέρος των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2009.

3.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Η δραστηριότητα της Ανάλυσης Αγοράς πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2008 με αναφορά
στις σχετικές αγορές της κινητής τηλεφωνίας (εκκίνηση και τερματισμός κλήσεων) και των ευρυζωνικών
δικτύων/υπηρεσιών (αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό υπο/βρόχο και χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση).
Η διαδικασία βασίστηκε στη νέα σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές η οποία
εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2007 και την οποία ο ΕΡΗΕΤ υιοθέτησε με σχετικό Διάταγμά του.
Τα έγγραφα κοινοποίησης οριστικοποιήθηκαν εντός του Δεκεμβρίου του 2008, με τη βοήθεια17 εξωτερικών
συμβούλων18, αφού προηγήθηκε ανεπίσημη συνάντηση του ΓΕΡΗΕΤ με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στους οποίους έγινε παρουσίαση των ευρημάτων του ΓΕΡΗΕΤ και των προτεινόμενων προς
επιβολή στον έχοντα σημαντική ισχύ στην αγορά ρυθμιστικών μέτρων.
Η διαδικασία κοινοποίησης και έκδοσης των σχετικών Αποφάσεων του ΕΡΗΕΤ αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του πρώτο εξαμήνου του 2009.
3.2.2 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΗΚ
Τον Οκτώβριο του 2008 ολοκληρώθηκε το έργο, το οποίο ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2007 και
αφορούσε στον έλεγχο και προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
παρέχονται από την ΑΤΗΚ. Ο ανάδοχος του έργου ήταν η κοινοπραξία Grant Thornton (Ελλάδας και
Κύπρου) και η αγγλική εταιρεία Analysys Consulting.
Τα παραδοτέα του έργου περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την τελική έκθεση των συμβούλων, η οποία περιείχε
τα ελεγμένα τέλη των υπηρεσιών, αξιολόγηση των συστημάτων FDC (Fully Distributed Cost) και LRIC (Long16. Εγκατεστημένος παροχέας με Σημαντική Ισχύ σε όλες τις αναλυθείσες σχετικές αγορές στην Κύπρο
17. Έλεγχος των εγγράφων που ετοιμάστηκαν από το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ
18. Gibson, Dunn & Crutcher LLP
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Run Incremental Cost), έλεγχο των χωριστών λογαριασμών, ανάπτυξη μοντέλων ελέγχου του ενδεχομένου
συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (Margin Squeeze Tests), καθώς επίσης εισηγήσεις επί των διαδικασιών,
μεθοδολογιών και μοντέλων κοστολόγησης της ΑΤΗΚ.
Τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αναθεώρηση των υποδειγμάτων προσφοράς
υπηρεσιών ενώ το τελικό παραδοτέο του κοστολογικού ελέγχου (η έκθεση των εξωτερικών συμβούλων)
κοινοποιήθηκε στην ΑΤΗΚ στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας που ακολουθεί το ΓΕΡΗΕΤ, με σκοπό την
ενημέρωση της για τα ευρήματα του ελέγχου αλλά και για την εκ μέρους της ανάληψη δράσεων για τις
επακόλουθες διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες οφείλει να προβεί ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις
εισηγήσεις των συμβούλων τις οποίες ο ΕΡΗΕΤ υιοθέτησε.

3.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ
Το περιεχόμενο των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών (ΥΠΥ) συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
και των ρυθμιστικών μέτρων που υλοποιούνται βάσει αυτών, αποτέλεσε κατά το 2008 αντικείμενο ελέγχου
εκ μέρους εξωτερικών συμβούλων, τις υπηρεσίες των οποίων μίσθωσε ο ΕΡΗΕΤ με στόχο την αξιολόγηση
των επιδράσεων που η εφαρμογή των προνοιών των ΥΠΥ έχει στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η εργασία ανατέθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία στην εταιρεία Gibson Dunn & Crutcher LLP η
οποία αξιολόγησε το περιεχόμενο των Υποδειγμάτων που δημοσιεύει η ΑΤΗΚ, έναντι των συνθηκών του
ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στις σχετικές αγορές. Πέραν από
τις πληροφορίες που πήραν από το ΓΕΡΗΕΤ, οι σύμβουλοι προχώρησαν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των
θέσεων και απόψεων των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο,
στα πλαίσια ξεχωριστών συνεντεύξεων που είχαν μαζί τους, αλλά και μέσω της συλλογής στοιχείων και
πληροφοριών τα οποία κατατέθηκαν από τους παροχείς απευθείας στους συμβούλους.
Ειδικότερα η Gibson Dunn & Crutcher LLP ανέλαβε να αξιολογήσει για τα Υποδείγματα Προσφοράς
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο, Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Χονδρικών Μισθωμένων
Γραμμών, Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα, Υπηρεσίας Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής και Διασύνδεσης:
• Το νομικό πλαίσιο και τη νομική βάση με την οποία τίθενται τα θέματα των αποζημιώσεων και της
Συμφωνίας Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs),
• Τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε Υπόδειγμα σε σχέση με την καταλληλότητα τους σε ό,τι αφορά
στην ανάπτυξη της κάθε σχετικής αγοράς (αφού έχουν επιβληθεί ως αποτέλεσμα ανάλυσης της σχετικής
αγοράς και αποτελούν ρυθμιστικά μέτρα για ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού),
• Τις διαδικασίες που περιλαμβάνει το κάθε Υπόδειγμα (κυρίως παραγγελία προϊόντος, αποκατάσταση
βλάβης) ως προς την ευκολία εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι εναλλακτικοί παροχείς και τον
αντίκτυπο που έχει η κάθε διαδικασία (χρόνοι ολοκλήρωσης, ορθότητα, ευκολία) στην αγορά.
Ολοκληρώνοντας την εργασία τους, οι σύμβουλοι υπέβαλαν αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα
και εισηγήσεις για βελτίωση/τροποποίηση των ΥΠΥ. Τα πορίσματα της εργασίας θα οδηγήσουν εντός του
2009 στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κειμένων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών ενώ οι προτάσεις
των συμβούλων έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή και εισαγωγή νέων ρυθμιστικών
μέτρων στα πλαίσια του νέου κύκλου ανάλυσης αγορών που ολοκληρώθηκε το 2008.
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3.2.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟ/ΒΡΟΧΟ
Ο ΕΡΗΕΤ με σχετική Απόφασή του προχώρησε, αφού ολοκληρώθηκε ένας κύκλος διαβουλεύσεων
με τους ενδιαφερόμενους παροχείς ο οποίος διήρκεσε 2 χρόνια, στον καθορισμό υποχρεώσεων και
διαδικασιών για τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων το οποίο θα διασφαλίζει την
αποφυγή παρεμβολών στον τοπικό υπο/βρόχο μεταξύ του εξοπλισμού xDSL αδειοδοτημένων παροχέων.
Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις διαδικασίες και στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται σε σχετικά
Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης.
Η δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων στον τοπικό υπο/βρόχο19 αποσκοπεί στην μείωση ή
και αφαίρεση οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων εμποδίων (barriers to entry) εις βάρος ενδιαφερόμενων
εναλλακτικών παροχέων με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τη διαμόρφωση συμφωνιών πρόσβασης μέσω διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών.
Η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά κύριο λόγο μέσω της πρόσβασης
των εναλλακτικών παροχέων στο δίκτυο της ΑΤΗΚ, δεν μπορεί παρά να αποβεί προς το συμφέρον της
οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού δημιουργεί ρυθμιστική βεβαιότητα και ευνοεί τις επενδύσεις,
στη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών σε θέματα τιμολόγησης και ποιότητας υπηρεσιών, στην
εισαγωγή αποτελεσματικού και υγιούς ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
στην διάθεση ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σκοπός του Επιτρόπου ήταν όπως η αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικό υπο/βρόχο καταστεί ελκυστική
πρακτική μεταξύ των παροχέων λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω συνιστώσες:
Το κόστος προσέλκυσης ανά συνδρομητή περιλαμβανομένου του τέλους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον
τοπικό υπο/βρόχο που καλούνται να καταβάλουν οι εναλλακτικοί παροχείς στην ΑΤΗΚ.
Την απεξάρτηση των επιχειρηματικών πλάνων των παροχέων από τα επιχειρηματικά πλάνα της ΑΤΗΚ,
αφού η εφαρμογή ΠΔΣ επιτρέπει τη «συνύπαρξη» παροχέων/τεχνολογιών20 στο δίκτυο πρόσβασης και την
παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών.
Η Απόφαση καθορίζει τα σημεία εισαγωγής των σημάτων τεχνολογιών xDSL στο δίκτυο πρόσβασης ως το
Γραφικό 5.
Γραφικό 5:

Πρότυπο Μοντέλο Δικτύου Πρόσβασης
Downstream

Downstream

Primary NetworkD

MDFS

Upstream

istribution Network

LCPN

TP

KEY
MDF
Main Distribution frame
SLCP
Sub Loop Connection Point
(Cabinet or Pillar)
NTP
Network Termination Point

19. Επιβληθέν Ρυθμιστικό μέτρο ως απόρροια της ανάλυσης της σχετικής αγοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο
20. xdsl και vdsl
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Παράλληλα, καθορίζει τα σημεία σύνδεσης του τοπικού υποβρόχου (ΣΣΤΥΒ), Πρωτεύοντες και Δευτερεύοντες
διακλαδωτές καλωδίων του δικτύου πρόσβασης της ΑΤΗΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται από την παράμετρο Cabinet Assigned Loss (CAL value)21.
Το δίκτυο πρόσβασης, όσον αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ, αποτυπώνεται σε λογικό επίπεδο σε τρεις
ζώνες/δακτυλίους που οριοθετούνται μεταξύ τους σύμφωνα με τις τιμές της παραμέτρου CAL value για τα ΣΣΤΥΒ.
Γραφικό 6:

Λογική Αποτύπωση Δικτύου Πρόσβασης στη βάση σχεδιασμού 3 δακτυλίων.

Οι τρεις ζώνες/δακτύλιοι εγκατάστασης εξοπλισμού ΑΠΨΣΓ που θα καθορίσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό
ευρυζωνικών υποδομών οριοθετούνται ως ακολούθως:
Εσωτερικός Δακτύλιος:
Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value 0 μέχρι 20 db.
(0 db≤ SLCP CAL value ≤ 20 db).
Κεντρικός Δακτύλιος:
Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value 22 μέχρι 32 db.
(22 db≤ SLCP CAL value ≤ 32 db).
Εξωτερικός Δακτύλιος:
Ο δακτύλιος εξυπηρετεί Διακλαδωτές Καλωδίων που χαρακτηρίζονται από τιμές CAL value μεγαλύτερες
των 32 db. (SLCP CAL value > 32 db).
Στην γραφική απεικόνιση σημείο αναφοράς όλων των δακτυλίων καθορίζεται ο Κεντρικός Κατανεμητής
Καλωδίων που εξυπηρετεί την κάθε γεωγραφική περιοχή στη βάση του υφιστάμενου σχεδιασμού του
δικτύου πρόσβασης. Εντός των ορίων του εσωτερικού δακτυλίου οι παροχείς με παρουσία στους ΚΚΚ
έχουν πρόσβαση σε περίπου 55%22 του συνόλου των συνδρομητών (ενεργοί τοπικοί βρόχοι). Με παρουσία
εξοπλισμού στον Κεντρικό Δακτύλιο οι παροχείς δύνανται να εξυπηρετήσουν περίπου 10% των ενεργών
συνδρομητικών γραμμών με το υπόλοιπο ποσοστό (≈30%) να εξυπηρετείται με την εγκατάσταση εξοπλισμού
εντός των ορίων του Εξωτερικού Δακτυλίου.

21. Ορίζεται ως η εξασθένηση του σήματος τεχνολογίας xDSL μεταξύ του ΚΚΚ και του ΔΚ η οποία μετρείται στα 300 KHz .
22. Στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από την ΑΤΗΚ στο ΓΕΡΗΕΤ
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Το περιεχόμενο της λύσης βασίστηκε
• στις προτάσεις των συμβούλων του ΓΕΡΗΕΤ BT Telconsult οι οποίες ήταν αποτέλεσμα κατάληξης
διεργασιών οι οποίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2008 και κορυφώθηκαν με τη διοργάνωση
εκπαιδευτικού εργαστηρίου το οποίο παρακολούθησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παροχείς την 18η
Ιουνίου 2008.
• Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008) επί
των προτάσεων που κατέθεσε το ΓΕΡΗΕΤ

3.2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
Το ΓΕΡΗΕΤ στο πλαίσιο του ρόλου του ως σύμβουλος του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων σε θέματα
πολιτικής αναφορικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ανέλαβε23 την πρωτοβουλία εκπόνηση μελέτης η
οποία αποσκοπεί στην κατ’ αρχή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών πολιτικής αναφορικά με το θέμα της
διεύρυνσης της διείσδυσης της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο του έργου θα αξιολογηθούν:
• οι προτάσεις της ΕΕ όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τη συζήτηση που διεξάγεται με
το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών για την αναθεώρηση του περιεχομένου του
Ρυθμιστικού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη24
• οι εργασίες25 της Ομάδας Εργασίας End User Group του ERG
• τα αποτελέσματα της 13ης 26 και 14ης27 έκθεσης υλοποίησης της ΕΕ
• το περιεχόμενο των όρων αδειοδότησης που αφορά κυρίως στο έργο Σταθερή Ευρυζωνική
Πρόσβαση, αλλά και των όρων που ισχύουν σήμερα αναφορικά με τη λειτουργία δικτύων Wi-Fi.
• το ενδεχόμενο χρηματοδότησης της ανάπτυξης ευρυζωνικής υποδομής στις αγροτικές περιοχές
μέσω του ευρωπαϊκού ταμείου γεωργικής ανάπτυξης.
Εκ των πραγμάτων οι διαθέσιμες επιλογές πολιτικής που υπάρχουν αναφορικά με το θέμα της διεύρυνσης
της διείσδυσης της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Κύπρο, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
i. Διεύρυνση της δέσμης της Καθολικής Υπηρεσίας (βλ. υφιστάμενες πρόνοιες της σχετικής Ευρωπαϊκής
Οδηγίας καθώς και τα συμπεράσματα της περιοδικής αξιολόγησης της ΕΕ) με αιτιολόγηση της
ύπαρξης ‘κοινωνικού αποκλεισμού’28
ii. δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της ‘Ζήτησης & Προσφοράς’ ως η στόχευση της στρατηγικής
της Λισσαβόνας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:
• η αδειοδότηση νέων πλατφόρμων προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών
• η αλλαγή προσέγγισης σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή του κράτους στη δημιουργία προσφοράς και
ζήτησης (push vs. pull), αφού η διαθεσιμότητα πρόσβασης δεν αποτελεί παρά τον ένα κρίκο της
αλυσίδας προσφοράς υπηρεσίας στον τελικό χρήστη. Ανάλογη σημασία θα πρέπει να δίνεται και
στην επένδυση που πρέπει να γίνει αναφορικά με
› τη δημιουργία και διάθεση περιεχομένου
› τον εξοπλισμό (υλισμικό & λογισμικό)
› την εκπαίδευση των χρηστών και στη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που η
τεχνολογική υποδομή και το περιεχόμενο παρέχουν.
23. Έναρξη της μελέτης Δεκέμβριος 2008 και αναμενόμενη διάρκεια 12 μήνες με ενδιάμεση έκθεση εντός του πρώτου τριμήνου του 2009.
24. π.χ. Ψηφιακό μέρισμα (Digital Dividend).
25. Έναρξη εργασιών Μαρ09.
26. Φεβρ08.
27. Η έκδοσή της αναμένεται εντός Μαρτίου 2009.
28. Οι άνθρωποι θεωρούνται κοινωνικά αποκλεισμένοι εάν «αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και/ή όταν η
πρόσβασή τους σε εισοδήματα και άλλους πόρους (προσωπικούς, οικογενειακούς και πολιτισμικούς) είναι τόσο ανεπαρκής ώστε να τους αποκλείει από το
να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που θεωρείται αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία ζουν» (Gallie και Paugam, 2002).
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3.2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το 2008 σηματοδοτεί την έναρξη συλλογής στατιστικών στοιχείων της αγοράς σε συστηματική βάση με
τη χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους Παροχείς δικτύων/υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Πέραν από την ενημέρωση του Γραφείου και τη στοιχειοθέτηση των
συμπερασμάτων των μελετών που το ΓΕΡΗΕΤ εκπονεί, στόχος της συλλογής στατιστικών στοιχείων είναι
και η δημοσίευση τους με τη μορφή ‘Παρατηρητηρίου της Αγοράς’ στα πλαίσια της διαφάνειας και της
ενημέρωσης της αγοράς.

3.2.6.1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Η κατάσταση της αγοράς στην σταθερή τηλεφωνία κατά το έτος 2008 παρουσίασε της ακόλουθη εικόνα:
Γραφικό 7: Μερίδια (βάσει του Όγκου Κίνησης-Εθνικής) Σταθερής Τηλεφωνίας
DYWORLDNET 0.60%
OTENET 1.05%

TELEPASSPORT 1.63%
CALLSAT 1.44%

PRIMETEL 4.31%

CYTA
90.98%

Το μερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ κατά το 2008 διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα του 2007, καταγράφοντας
μερίδιο 90%.
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Γραφικό 8:

Εξερχόμενη Διεθνής Σταθερή Τηλεφωνία
CALLSAT 0.81%
TELEPASSPORT 0.38%

OTHERS 0.02%

DYWORLDNET 14.64%

OTENET 18.61%

CYTA 59.23%
PRIMETEL 6.31%

Στην αγορά εξερχόμενης διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας, οι εναλλακτικοί παροχείς διατηρούν κατά το
2008 ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 41%. Στο εν λόγω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και τα
λεπτά προπληρωμένων καρτών σταθερής τηλεφωνίας.
Γραφικό 9:

Συνδέσεις Σταθερής Τηλεφωνίας

PSTN
ISDN 2B+D
ISDN 30B+D
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Παρά τις περί του αντιθέτου εντυπώσεις ο αριθμός των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας για το 2008
παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο των 389,000 για τις αναλογικές γραμμές PSTN και στις 24,500 για τις
ψηφιακές γραμμές ISDN, για 4η συνεχή χρονιά.
Όσο αφορά στις υπηρεσίες Προ/Επιλογής Φορέα στις 31.12.2008 έντεκα χιλιάδες εξακόσιοι (11,600)
συνδρομητές χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία. Σε αντιδιαστολή, η υπηρεσία της χονδρικής ενοικίασης
της γραμμής (WLR) η οποία προσφέρθηκε από την ΑΤΗΚ στους εναλλακτικούς παροχείς κατά το 2008
προσέλκυσε μόνο 512 συνδρομητές.
Γραφικό 10: Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου29
MTN 0.44%
TLEPASSPORT 3.8%
PRIMETEL 18.37%

CYTA
77.36%

Oι εναλλακτικοί παροχείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν κερδίσει
ένα σχετικά μικρό ποσοστό της αγοράς, με την Primetel να διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ τους.
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29. Η εταιρεία CallSat η οποία παρέχει Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου δεν έδωσε στοιχεία

3.2.6.2 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ο αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας συνέχισε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 να παρουσιάζει
αύξηση. Η αύξηση αντιπροσωπεύει 16,114 νέους χρήστες, εκ των οποίων οι 9,137 αφορούν τη συνδρομητική
κινητή τηλεφωνία και 5,977 την προπληρωμένη. Η τάση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια είναι
προς όφελος της προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, η οποία το 2008 αποτελούσε το 60% των συνολικών
χρηστών.

Γραφικό 11: Αριθμός Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας

Συνδρομητές Συμβολαίου
Χρήστες Προπληρωμένης
Χρήστες Κινητής

-05

-05

-06

-06

-07

-07

-08

-08

334619

338946

348262

357227

373096

384807

397450

41196 4

373306

443617

479917

510558

546514

577443

585444

60477 5

707925

782563

828179

867785

919610

962250

982894

101673 9
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Γραφικό 12: Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας

43.47%

44.2%

45.4%

46.6%

48.7%

50.2%

50.3%

51.8%

48.7%

57.9%

62.6%

66.6%

71.3%

75.3%

74.1%7

6.1%

92.4%

102.1%

108.1%

113.2%

120.0%

125.6%

124.4%

128.0%

Η συνολική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας έχει φτάσει στο 128%. Η προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία
κατέχει την μεγαλύτερη διείσδυση στην Κυπριακή αγορά με ποσοστό 76,2%, ενώ η συνδρομητική τηλεφωνία
κατέχει ποσοστό που ανήλθε στο τέλος του 2008 στο 51,8%.
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Γραφικό 13: Ποσοστιαία Κατανομή Συνδρομητών Συμβολαίου Κινητής Τηλεφωνίας στους Παροχείς

Cyta mobile

2.4%
97.6%9

2.3%
7.7%

2.9%
97.1%

3.4%
96.6%

6.3%
93.7%

7.8%
92.2%

10.7%1
89.3%

3.3%
86.7%

Το μερίδιο αγοράς που έχει αποσπάσει η ΜΤΝ στην συνδρομητική τηλεφωνία ανήλθε στο τέλος του 2008
στο 13%, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Συγκριτικά όμως η ΜΤΝ
διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό της στην προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία.
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Γραφικό 14: Ποσοστιαία Κατανομή Χρηστών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας στους Παροχείς

Cyta mobile

9.7%
90.3%

12.6%1
87.4%8

4.2%
5.8%

15.3%1
84.7%8

Τα συνολικά μερίδια αγοράς παρουσιάζονται στο Γραφικό ???
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6.5%
3.5%

17.5%1
82.5%

5.0%
85.0%

17.0%
83.0%

Γραφικό 15: Συνολική Κατανομή Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας

Cyta mobile

6.2%
93.8%

8.1%
91.9%9

9.5%
0.5%

10.4%1
89.6%8

2.4%
7.6%

13.6%1
86.4%

3.3%
86.7%

15.5%
84.5%
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3.2.6.3 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραφικό 16: Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV)
HELLAS SAT 0.07%
CABLENET 2.18%
OTENET 2.00%
PRIMETEL 13.67%

ATHK
82.08%

Η ΑΤΗΚ κατέχει το 82% της αγοράς της ευρυζωνικής πρόσβασης, που προσφέρεται σε επίπεδο λιανικής.
Αυτό το εξαιρετικά υψηλό μερίδιο της λιανικής αγοράς οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι
εναλλακτικοί παροχείς δεν έχουν ακόμη αναπτύξει υποδομή η οποία να συγκρίνεται σε επίπεδο κάλυψης
με την υποδομή που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΑΤΗΚ.
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Γραφικό 17: Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης- Διαδίκτυο (Συνδρομητές με πρόσβαση
μόνο στο διαδίκτυο)
HELLAS SAT 0.07%
OTENET 2.00%
PRIMETEL 9.19%

ATHK
90.02%

Η ΑΤΗΚ κατέχει το 90% της αγοράς της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, που προσφέρεται σε
επίπεδο λιανικής. Η διαφοροποίηση των ποσοστών προκύπτει από το γεγονός ότι οι εναλλακτικοί παροχείς
προσφέρουν στα περισσότερα λιανικά πακέτα και τηλεόραση (ΙΡΤV).
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Γραφικό 18: Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης- IPTV (Συνδρομητές με πρόσβαση
μόνο σε IPTV)

PRIMETEL 10.37%

ATHK
89.63%

Η προτίμηση της οποίας απολαμβάνει η ΑΤΗΚ δυνατό να οφείλεται στο ότι η υπηρεσία που προσφέρει
συνδυάζει περισσότερη κάλυψη αγώνων ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος.
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Γραφικό 19: Ευρυζωνικές Συνδέσεις (Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε
IPTV)

115.629

77.174

31.856

17.070

17.070
10.033

19.258

2.937

7.103

CYTA
PRIMETEL
OTENET
CABLENET
HELLAS SAT

Από το 2003 μέχρι το τέλος του 2008 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο σύνολο της αγοράς, καθώς
και στα μερίδια των εναλλακτικών παροχέων, ιδίως της Primetel, γεγονός που υποδηλεί την αυξανόμενη
ανάγκη των καταναλωτών για ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η έρευνα ιστοσελίδων αποτελεί τον
κυριότερο τρόπο χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης ενώ ακολουθούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η
μουσική (download), οι ταινίες (download), τα παιγνίδια, η τηλε-εικονοδιάσκεψη και η τηλεφωνία μέσω
διαδικτύου.

39

3.2.7 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κατά το 2008 δεν έγινε δυνατή η αδειοδότηση δικτύων που απαιτούν τη χρήση φάσματος συχνοτήτων, με
αποτέλεσμα να εκκρεμεί η αδειοδότηση δικτύων
• Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (DVB-T)30,
• Ευρυζωνικής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA, WiMax)31, και
• Κινητής Τηλεφωνίας (2/3G).
με τις επακόλουθες αρνητικές επιδράσεις σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις αλλά και στο επίπεδο του
ανταγωνισμού στην αγορά.
Το ΓΕΡΗΕΤ το οποίο συν-αδειοδοτεί32 τα συγκεκριμένα υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριο στα μέτωπα της
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) και της κινητής τηλεφωνίας. Στη μεν Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση
το ΓΕΡΗΕΤ μετείχε στην Καθοδηγητική Επιτροπή και κατέθεσε τις απόψεις του. Στη δε κινητή τηλεφωνία
το ΓΕΡΗΕΤ εκπόνησε σχετική μελέτη αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της αδειοδότησης (χωρητικότητα
φάσματος, γεωγραφική κάλυψη, αριθμός αδειών, στρατηγική προσέγγιση της αδειοδότησης) την οποία και
κοινοποίησε στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τον Ιούλιο 2008.

3.2.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Με βάση το Νόμο 112(I)2004 οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα να αποκτούν
δικαιώματα διέλευσης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αφού εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του
ιδιοκτήτη και όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η δυνατότητα ανάπτυξης ενσύρματων
υποδομών εντός του οδικού δικτύου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων
και υπηρεσιών και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη εναλλακτικής δικτυακής υποδομής. Το
ΓΕΡΗΕΤ με βάση τις διατάξεις του Νόμου και τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει η πολιτεία με σχετική
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 64.278) καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών
1/2007 για τη ρύθμιση από τον ΕΡΗΕΤ της υπογειοποίησης των αγωγών ηλετρονικών επικοινωνιών, έχει
αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών για τη παροχή δικαιωμάτων διέλευσης από το οδικό δίκτυο στα
πλαίσια στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές δηλαδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τις Τοπικές Αρχές
και τις Επαρχιακές Διοικήσεις.
Κατά το 2008 η Τεχνική Επιτροπή της οποίας το συντονισμό έχει το ΓΕΡΗΕΤ και στην οποία συμμετέχουν
εκπρόσωποι των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Ένωσης Δήμων και του Τμήματος Δημοσίων
Έργων ολοκλήρωσε την ετοιμασία νέου προτύπου όρων/υποχρεώσεων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα το
ΓΕΡΗΕΤ να δημοσιεύσει την Περί των Διαδικασιών για απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο
από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Απόφαση του 2008 (Κ.Δ.Π 322/2008).
Στην Απόφαση
(α) καθορίζεται αναλυτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο Διαδικασιών Απόκτησης Δικαιωμάτων
Διέλευσης σε νέες υπό ανάπτυξη περιοχές και σε υπό ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων
και η θέσπιση σύγχρονου, διαφανούς πλαισίου εφαρμογής των διαδικασιών αυτών το οποίο
συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην κυπριακή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(β) λαμβάνεται πρόνοια για την αφαίρεση αδικαιολόγητων εμποδίων εις βάρος ενδιαφερόμενων
παροχέων με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μέσω διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελεί βασικό μέτρο για την προαγωγή του ανταγωνισμού στη βάση ιδιόκτητης
30. Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη βάση σχετικής πρότασης Καθοδηγητικής Επιτροπής η οποία κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2007,
εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου του 2008.
31. Η κοινή θέση ΓΕΡΗΕΤ-ΤΗΕ κατατέθηκε στο ΥΣΕ τον Ιούλιο 2007.
32. Μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση του φάσματος
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υποδομής, στα πλαίσια συντονισμένων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα
η ασφάλεια των πολιτών. Το πλαίσιο είναι αρκετά ευέλικτο και επιτρέπει την εισαγωγή και υλοποίηση νέων
τεχνολογιών οι οποίες είναι οικονομικά συμφέρουσες και προκαλούν λιγότερα προβλήματα ως προς τη
διακίνηση του κοινού στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι νέες τεχνολογίες που προωθούνται
επιτρέπουν την γρηγορότερη ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και την παροχή αναβαθμισμένων ευρυζωνικών
υπηρεσιών.

3.2.9 ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
Με σκοπό την εναρμόνιση των υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά στην παροχή πρόσβασης με τις κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος εξέδωσε το 2008 το διάταγμα ΚΔΠ 321/2008 έτσι ώστε να
συμπεριληφθεί στο Παράρτημα IV του Διατάγματος αναφορικά με την από Κοινού Χρήση Διευκολύνσεων
(Κ.Δ.Π.338/2006) συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους συνεγκατάστασης σε αγωγούς.
Η εισαγωγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους έχει ως στόχο τη διαφάνεια στις χρεώσεις
συνεγκατάστασης σε αγωγούς αλλά και την εκ των προτέρων γνώση των Δικαιούχων Οργανισμών για το
πιθανό κόστος της συνεγκατάστασης σε αγωγούς στη βάση συγκεκριμένων αρχών. Υποχρέωση παροχής
υπηρεσιών συνεγκατάστασης έχουν Οργανισµοί, που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο Νόμο ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δια
Νόμου, και με βάση τα άρθρα 55 και 62 έχουν υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες συνεγκατάστασης και
από κοινού χρήσης διευκολύνσεων

3.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η δράση ΓΕΡΗΕΤ εντός του 2008 εστιάστηκε σε δύο από τους τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν
την ευρύτερη δραστηριότητα του έργου «Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». Οι τρεις βασικοί άξονες
ενεργειών του ΓΕΡΗΕΤ αφορούν:
α) δευτερογενή νομοθεσία η οποία θα επιβάλλει υποχρεώσεις και θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές
προς τους παροχείς για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των υπηρεσιών τους καθώς και
την ενημέρωση των συνδρομητών τους,
β) πρόταση πολιτικής για τη σύσταση κέντρων πρόληψης/κοινοποίησης κινδύνων (CSIRTs/CERTs)
γ) πρόγραμμα ενεργειών για συντονισμό των δράσεων των αρμοδίων αρχών/φορέων/υπηρεσιών
προς το σκοπό ενημέρωσης του κοινού, των επιχειρήσεων και των παροχέων για θέματα ασφάλειας
δικτύων και πληροφοριών.

3.3.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στη συγγραφή εγγράφου33 Δημόσιας Διαβούλευσης
με το οποίο καλούσε τους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να υποβάλουν τις
θέσεις τους σχετικά με τις ελάχιστες υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν σε ότι αφορά την
ασφάλεια των δικτύων και μέσω αυτών παρεχομένων υπηρεσιών.
Στόχος του ΓΕΡΗΕΤ ήταν η συλλογή πληροφοριών, και τελικά η κατάληξη στη συγγραφή σχετικού
διατάγματος, σχετικά με τις διαδικασίες και την πολιτική του κάθε παροχέα σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση
της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους συνδρομητές του και στην ασφάλεια τόσο των δικτύων
όσο και των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω αυτών.
Σε συνέχεια των γραπτών σχολίων που κατατέθηκαν από τον κάθε παροχέα το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε
ξεχωριστές συναντήσεις με κάθε ένα από τους παροχείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρουσιάσουν
33. Έγγραφο που παρουσίαζε τις αρχικές θέσεις ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο σχετικού διατάγματος αναφορικά με τις υποχρεώσεις που θα
κληθούν να ικανοποιήσουν οι παροχείς δικτύων και υπηρεσιών με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία κρίσιμων υποδομών δικτύων και πληροφοριών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
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την δράση τους κατά τις οποίες διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης του κάθε παροχέα.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009 ώστε οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προκύπτουν
να τύχουν παράλληλης αξιολόγησης και οριστικοποίησης με τα πορίσματα αντίστοιχης εργασίας που οριστικοποιεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ο οργανισμός ENISA, και να εξασφαλιστεί ότι συνάδει με αυτές. Ο
ENISA αναμένεται να παρουσιάσει τις καλύτερες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσει σε
συστάσεις για τα μέτρα και το βαθμό υλοποίησης τους που πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Το
ΓΕΡΗΕΤ προτίθεται να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες συστάσεις και να προσαρμόσει τους όρους και τις
υποχρεώσεις που θα επιβληθούν στους παροχείς με βάση τα δεδομένα της Κυπριακής αγοράς.

3.3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ CSIRT ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Εντός του 2008, το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε μετά από διαβούλευση μαζί τους σε επιλογή δύο φορέων που
ικανοποιούν τα κριτήρια για ανάληψη δραστηριότητας φορέα CSIRT στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το βασικό
κριτήριο για την επιλογή ήταν η ετοιμότητα τους να αναλάβουν αρμοδιότητες/καθήκοντα για να παρέχουν
υπηρεσίες αποκατάστασης/πρόληψης καταστροφικών συμβάντων και η δυνατότητα τους να καλύψουν
τους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας δηλ. τα ακαδημαϊκά δίκτυα και το κυβερνητικό δίκτυο. Για
την οριστικοποίηση του νέου πλαισίου πολιτικής επί του θέματος το ΓΕΡΗΕΤ εντός του 2008 ζήτησε και
πήρε αιτιολογημένη γνώμη από τον οργανισμό ENISA βάσει της οποίας οριστικοποίησε τις προτάσεις και
εισηγήσεις του.
Το νέο πλαίσιο θα τύχει της έγκρισης του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων εντός του 2009 ώστε ο ΕΡΗΕΤ
να προχωρήσει στο διορισμό των δύο διαχειριστών, με στόχο εντός του 2010 να ξεκινήσει η υλοποίηση των
δράσεων και των σχετικών αποφάσεων.

4. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.1 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η καθολική Ταχυδρομική υπηρεσία, της οποίας η διαθεσιμότητα σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια υπό
τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και η προσιτότητα σε ό,τι αφορά στις τιμές, διασφαλίζεται από τον
Επίτροπο, προσφέρεται βάσει του Νόμου 112(Ι)/2004 από το Κυπριακό Ταχυδρομείο και αποτελείται από
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων τουλάχιστο 5 φορές την εβδομάδα στα υποστατικά κάθε
προσώπου ή σε άλλα ευπροσδιόριστα σημεία
• Περισυλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων τουλάχιστο 5 φορές την εβδομάδα από κάθε σημείο
πρόσβασης
• παροχή των πιο πάνω ταχυδρομικών υπηρεσιών σε προσιτές και ομοιόμορφες τιμές
• παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων σε
ομοιόμορφες τιμές.

4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Ο ΕΡΗΕΤ έχοντας την ευθύνη του ελέγχου της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες
παρέχονται εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ορίζει στην
σχετική νομοθεσία, τους ακόλουθους δείκτες ποιότητας αναφορικά με την παράδοση αλληλογραφίας:
• Ποσοστό παράδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας, 90% μετά από 1 εργάσιμη
ημέρα και 97% μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.
• Ποσοστό παράδοσης της αλληλογραφίας εξωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, 85% μετά από 3 εργάσιμες
ημέρες και 97% μετά από 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.
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4.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.3.1 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν διαχρονικά μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της αλληλογραφίας
εσωτερικού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας στην πρώτη
εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης έχουν μείνει στα ιδία επίπεδα από το πρώτο εξάμηνο του
2005 μέχρι το τελευταίο εξάμηνο του 2008 από 67.3% στο 67,4%. Περαιτέρω, τα εν λόγω ποσοστά είναι
σαφώς χαμηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 90% που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ.
Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης
παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα και κυμαίνονται στα ελάχιστα όρια που θέτει ο ΕΡΗΕΤ.
Γραφικό 20: Επιδόσεις Ποιότητας Καθολικού Παροχέα
Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 1
ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η)

97% Η+3 βάσει
διατάγματος ΕΡΗΕΤ
90% Η+1 βάσει
διατάγματος ΕΡΗΕΤ

1S 2005
67,3%
95,1%

2S 2005
64,3%
94,3%

1S 2006
67,3%
95,1%

2S 2006
63,6%
93,6%

1S 2007
63,2%
96,2%

2S 2007
68,3%
97,6%

1S 2008
76,3%
98,5%

2S 2008
67,4%
96,7%

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν πρόβλημα και στα ποσοστά παράδοσης της εισερχόμενης
αλληλογραφίας εξωτερικού. Κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μεν βελτίωση στα ποσοστά
επίδοσης στην τρίτη εργάσιμη ημέρα από 55.2% το 2005 στο 64.4% το 2008, αλλά είναι χαμηλότερα από
τα ελάχιστα όρια που θέτει το σχετικό Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ που είναι στο επίπεδο του 85%. Τα ποσοστά
παράδοση της αλληλογραφίας κατά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα για ακόμη μια φορά δεν ξεπέρασαν τα
ελάχιστα όρια που θέτει ο ΕΡΗΕΤ που είναι 97% κα ανήλθαν στο επίπεδο του 92,4% χωρίς να δείξει καμιά
ουσιαστική πρόοδο από τις μετρήσεις των προηγούμενων 2 χρόνων που ήταν το 2006 91,7% και το 2007
στο 91,6%.
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Γραφικό 21: Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, στον παραλήπτη
μετά από 1 ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η)

97% Η+5 βάσει
διατάγματος
ΕΡΗΕΤ

85% Η+3 βάσει
διατάγματος
ΕΡΗΕΤ

2S 2005
55,2%
87,1%

2S 2006
58,1%
91,7%

2S 2007
60,13%
91,6%

2S 2008
64,4%
92,4%

Τα ποσοστά επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού 2008 παρουσιάζουν σχετική βελτίωση
σε σχέση με το 2007 αφού οι τα ποσοστά επίδοσης αυξηθήκαν από τα 80.6% το 2007 σε 83% αλλά πάλι
χωρίς να φτάσουν τα ελάχιστα όρια που έθεσε ο ΕΡΗΕΤ που ανέρχονται στο 85%. Τα ποσοστά παράδοση
της αλληλογραφίας κατά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα, ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα ελάχιστα όρια που
θέτει ο ΕΡΗΕΤ που είναι 97% και ανήλθε κατά το 2 εξάμηνο του 2008 στο 98.6%. Το αντίστοιχο ποσοστό
για το 2007 ήταν 96%.
4.3.2 ΤΟΠΙΚEΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡEΣ
Η αγορά των τοπικών ταχυμεταφορών δεν παρουσιάζει παρόμοια τάση της καθολικής υπηρεσίας, η
οποία παρουσίασε κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Η αγορά των τοπικών ταχυμεταφορών το
2008 σημείωσε αύξηση από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007 γύρω στο 7%.Αυτο δείχνει την απαίτηση του
Κυπριού καταναλωτή για παροχή υπηρεσιών επιπρόσθετης άξιας και ποιότητας και είναι διατιθέμενος να
πληρώσει το επιπλέον κόστος (premium cost) για αυτές. Αυτό ίσως να αποτελεί και αντίκτυπο της χαμηλής
ποσότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που προσφέρετε από τη Καθολική Υπηρεσία.
Η εταιρεία GAP Akis Express διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των τοπικών ταχυμεταφορών
με μερίδιο αγοράς, το οποίο διακυμαίνεται από 38-55%. Οι πιο σημαντικοί ανταγωνιστές είναι οι εταιρείες
ACS Air Courier και η Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων με μερίδια αγοράς κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2008 της τάξης του 26.8% και 15.1% αντιστοίχως. Η εν λόγω γραφική παράσταση παρουσιάζει
μια γενικότερη αστάθεια στα μερίδια αγοράς των παροχέων πράγμα που καταδεικνύει τον οξύ ανταγωνισμό
που κυριαρχεί μεταξύ τους.
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Γραφικό 22:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1S 20052

S 20072

S 20071

55,0%4

S 20051
2,7%

47,2%3

S 20062

S 20061
8,7%

43,9%4

0,0%

46,1%4

S 20082

S 2008
1,6%

27,3%4

4,9%

23,9%3

6,9%

14,9%1

4,6%

14,1%1

5,1%

15,0%1

0,4%

24,1%2

0,8%

25,0%2

6,6%

23,1%2

6,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,3%1

3,5%

12,1%1

1,8%

2,6%

2,0%

4,8%

3,6%

3,9%

5,3%

4,5%

4,6%

4.3.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η αγορά των διεθνών ταχυμεταφορών παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τους
φόβους που διατυπωθήκαν κατά καιρούς για μείωση της ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών λόγω της
ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η εταιρεία DHL Cyprus διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των διεθνών ταχυμεταφορών
με μερίδιο αγοράς, το οποίο από 38.7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 ανήλθε στο 41,5% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008 αλλά με μείωση 3.8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πάροδο.
Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρόλο την ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική που κατέχουν καθώς επίσης την
εκτενέστερη διάθρωση του δικτύου καταστημάτων, πέρασαν στην 3η θέση με μερίδιο αγοράς 13.8% από
την 2η που ειχαν με ποσοστό 17,7 για το δεύτερο εξάμηνο του 2008.Αφου τους ξεπέρασε η ΤΝΤ που
βελτίωσε το ποσοστό της από 12.3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε 16.1%.
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Γραφικό 23:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ - (Βάσει αρ. Αντικειμένων)

1S 20052

S 20051

S 20062

S 20061

S 20072

S 20071

S 20082

S 2008

16,3%1

4,6%

14,3%1

5,7%

13,3%1

7,7%

13,9%1

4,1%

Airtrans Express Services (UPS)

3,1%

3,3%

4,9%

4,5%

4,9%

5,0%

4,4%

4,3%

DHL Cyprus

38,7%3

6,6%

31,9%3

7,6%

41,7%4

5,3%

41,1%4

1,5%

ACS Air Courier

5,8%

6,0%

6,3%

6,4%

3,9%

1,7%

9,6%

10,3%

GAP Vassilopoulos ( FedEx)

16,8%1

8,1%

15,2%1

4,5%

14,6%1

7,2%

14,2%1

3,8%

TNT Cyprus + Courier Services

17,4%1

9,4%

18,1%1

9,1%

20,4%1

2,3%

16,8%1

6,1%

1,8%

2,0%

9,2%

2,3%

1,2%

0,9%

0,0%

0,0%

Η εταιρεία DHL Cyprus κατέχει και στην αγορά των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων σταθερά το
προβάδισμα με μερίδιο αγοράς κατά τα το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στο 41.5%. Μεγάλη βελτίωση στην
αγορά παρουσιάζει η εταιρεία ΤΝΤ η οποία σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό της από 7.7% σε 13.3%.
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Γραφικό 24:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ - (Βάσει αρ. Αντικειμένων)

1S 20052

S 20051

S 20062

S 20061

S 20072

S 20071

S 20082

S 2008

6,8%

7,1%

6,9%

8,0%

6,6%

9,7%

9,2%

10,5%

Airtrans Express Services (UPS)

15,1%1

7,0%

16,3%1

7,1%

20,3%2

2,2%

21,3%1

8,1%

DHL Cyprus

46,2%4

5,5%

44,2%4

4,5%

43,7%4

2,1%

39,2%4

1,5%

ACS Air Courier

5,8%

7,7%

6,8%

6,7%

7,7%

8,1%

8,3%

7,3%

GAP Vassilopoulos ( FedEx)

13,2%1

3,0%

11,4%1

0,2%

9,3%

9,7%

9,4%

9,2%

TNT Cyprus + Courier Services

12,0%8

,5%1

2,0%

12,6%1

1,8%

7,7%

12,5%1

3,3%

2,4%

1,0%

0,6%

0,5%

0,0%

0,0%

0,9%

1,2%

4.4 ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΠΑΡΟΧΕΙΣ
Κατά το έτος 2008 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με εταιρείες που
δεν έχουν εξασφαλίσει Γενική Εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο καθώς επίσης και τη συμμόρφωση των
εταιρειών με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Έγινε επίσης καταγγελίες από παροχείς αναφορικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών του Κυπριακού
Ταχυδρομείου αναφορικά με την υπηρεσία διαφημιστικών αντικειμένων χωρίς διεύθυνση και τη διεπιδότηση
που εφαρμόζει μεταξύ αποκλειστικών και μη αποκλειστικών υπηρεσιών.
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007
Οι Οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ετοιμάστηκαν όπως προβλέπεται από το άρθρο
154(2) του Νόμου και υπεβλήθησαν στη Γενική Ελέγκτρια στις 15 Μαΐου 2008. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται επίσης,
σύμφωνα με το άρθρο 154(4) του Νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008
Με βάση τα προκαταρτικά αποτελέσματα του 2008, τα έσοδα υπερέβησαν των εξόδων και οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις
θα υποβληθούν εντός του 2009 στη Γενική Ελέγκτρια για το νενομισμένο έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 154(3) του Νόμου.
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