
«Δεν είναι το ‘χονδρικό κόστος του τοπικού κυκλώματος’, … !» 

 

 

του Νεόφυτου Παπαδόπουλου [BEng, PhD, MBA], Διευθυντή του 

Γραφείου του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων 

  

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 ο ‘Φ’ με άρθρο του συντάκτη του Π. Θεοχαρίδη, ανέσυρε εκ νέου, 

χαρακτηρίζοντάς τα ‘πρόσφατα’, τα αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ), https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/desi-2016-country-profiles, τα οποία 

δημοσιεύθηκαν στις  25 Φεβρουαρίου 2016 (!) και αφορούν στοιχεία από τις χώρες μέλη του Ιουνίου 

2015.  Στις 4 Νοεμβρίου 2016, ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Sat χρησιμοποιώντας τον 

ίδιο χαρακτηρισμό (‘πρόσφατα’) για την ίδια δημοσίευση της ΕΕ, σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα, 

επιχειρεί, από καθέδρας, να εξηγήσει γιατί στην Κύπρο κυριαρχεί ‘ψηφιακή πενία’ και να αποδώσει, ως ο 

υπέρτατος κριτής και γνώστης των πάντων, ευθύνες. Το άρθρο του συνοδεύεται με σύντομο σχόλιο της 

εφημερίδας (ο ίδιος δημοσιογράφος;) κάτω από τον τίτλο ‘στρουθοκαμηλίζουν οι αρμόδιοι’, το οποίο 

αποτελεί ‘μνημείο’ διερευνητικής δημοσιογραφίας… 

  

Ποιος ευθύνεται λοιπόν για την ‘ψηφιακή πενία’ στην Κύπρο όπως το αντιλαμβάνεται ο Ανώτερος 

Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Sat;  «Ο Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών  επειδή διατηρεί ψηλά τις τιμές 

του ίντερνετ στην Κύπρο και παρεμποδίζει με αυτόν τον τρόπο την οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης»… και 

πώς το κάνει αυτό ο Ρυθμιστής; … «δεν μειώθηκε από τον Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών το χονδρικό κόστος 

των τοπικών κυκλωμάτων της CYTA» …  

 

Η ανώτατη χονδρική τιμή πρόσβασης στα ‘τοπικά κυκλώματα’ στην Κύπρο που ο Ρυθμιστής 

Τηλεπικοινωνιών επιτρέπει στη CYTA, ανέρχεται στο ποσό των €8,51. Για σκοπούς σύγκρισης, η τιμή για 

το ίδιο χονδρικό προϊόν που ισχύει (βλ. Cullen, Οκτώβριος 2016) στις πρώτες 3 χώρες της κατάταξης του 

δείκτη της ΕΕ τον οποίο ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Sat επικαλείται, ανέρχεται σε: 

Δανία≈€7,75… Ολλανδία≈€7,90 … Σουηδία≈€10,25. Σημειώνεται, επίσης, η Σύσταση της ΕΕ 

C(2013) 5761 final η οποία ορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού της χονδρικής τιμής του συγκεκριμένου 

προϊόντος και το πλαίσιο εντός του οποίου αναμένεται να κυμαίνεται η τιμή αυτή (= €8 με €10)… Τέλος, 

καταγράφεται το γεγονός ότι στην Κύπρο λειτουργεί ακόμα ένα δίκτυο, καλωδιακό, ανεξάρτητο από αυτό 

της CYTA, που προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν αγοράζει το χονδρικό προϊόν της CYTA… άρα 

η λιανική τιμή του δεν εξαρτάται από αυτό… 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/desi-2016-country-profiles


Οι θέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών αναφορικά με τις συγκριτικά ψηλές λιανικές τιμές 

πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Κύπρο, οι οποίες στηρίζονται σε μελέτη τόσο της Κυπριακής αγοράς όσο 

και των συνθηκών στον ευρωπαϊκό χώρο, και θα έπρεπε να απασχολήσουν τουλάχιστον τον 

δημοσιογράφο αφού του εστάλησαν τόσο τον Μάρτιο 2016 αλλά και τον Σεπτέμβριο 2016, βρίσκονται 

δημοσιευμένες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  

http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_order_athrodesi_2016toepithimio_gr_04-03-2016_np.pdf 

[DESI - Το επιμύθιο…], και 

http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_order_arthrokathodikespiesislianikievrizonikiprosvasi_gr_0

4-03_2016_np.pdf [Αναφορικά με τη δημιουργία καθοδικών πιέσεων στην τιμή της λιανικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης στην Κύπρο], 

ενώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ocecpr.org.cy/el/content/paroysiasi-ton-apotelesmaton-tis-

meletis-gia-tin-epispeysi-tis-anaptyxis-diktyon-epomenis δημοσιεύεται μελέτη της Analysys Mason 

(Ιανουάριος 2016) για την αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Κύπρο, την οποία 

χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και στην οποία γίνεται αξιολόγηση 

της κατάστασης και της προοπτικής της. Ούτε στη μελέτη αυτή εντοπίζεται ως πρόβλημα η τιμή του 

‘τοπικού κυκλώματος’… 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών αποδεδειγμένα και με συνέπεια ευνοεί και επιδιώκει το διάλογο με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με ρυθμιστικές προσεγγίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις συνθήκες 

προσφοράς τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και μέσω της Κύπρου στην ευρύτερη 

γεωγραφική μας περιοχή. Είναι προφανές, όμως, ότι η προκατάληψη καθώς και οι στείρες και λαϊκίζουσες 

προσεγγίσεις δεν έχουν καμία θέση σε αυτή την προσπάθεια…  
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