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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στις 29 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή καταχώρισε κοινοποίηση της εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής Κύπρου, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
1
, σχετικά με τις αγορές χονδρικής παροχής τοπικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση
2
 και την χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε 

                                                 
1
 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2009/140/ΕΚ, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, ΕΕ L 167 της 

29.6.2009, σ. 12. 

2
 Αντιστοιχεί στην αγορά 3α της σύστασης 2014/710/EΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, 

σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 

και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση για τις σχετικές αγορές), ΕΕ L 295 της 

11.10.2014, σ. 79. 
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σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης
3
 στην Κύπρο. 

Η εθνική διαβούλευση
4
 σχετικά με τις αγορές χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης 

και χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης διεξήχθη, αντίστοιχα, από τις 11 Μαρτίου 

έως τις 15 Απριλίου 2016 και από τις 6 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου 2016. 

Στις 6 και στις 7 Ιουλίου 2016, υποβλήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ δύο αιτήματα παροχής 

πληροφοριών
5
. Η απάντηση παρελήφθη στις 11 Ιουλίου 2016. Στις 12 Ιουλίου 2016, 

υποβλήθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ πρόσθετο αίτημα παροχής πληροφοριών και η απάντηση 

παρελήφθη στις 12 Ιουλίου 2016. 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαίσιο, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η Επιτροπή μπορούν να διαβιβάζουν στην 

ενδιαφερόμενη ΕΡΑ τα σχόλιά τους σχετικά με κοινοποιημένα σχέδια μέτρων. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

2.1. Ιστορικό 

Οι αγορές χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής 

παροχής κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής 

κατανάλωσης κοινοποιήθηκαν στο παρελθόν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή 

στο πλαίσιο των υποθέσεων CY/2012/1396 και CY/2012/1397
6
. 

Το ΓΕΡΗΕΤ όρισε τη σχετική αγορά προϊόντων χονδρικής παροχής τοπικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση συμπεριλαμβανομένων προσφορών πρόσβασης μέσω 

α) χάλκινων καλωδίων με χρήση τεχνολογιών xDSL (set of Digital Subscriber Line 

technologies - σειρά τεχνολογιών ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής)
7
 και β) 

δικτύων οπτικών ινών
8
. Η σχετική γεωγραφική αγορά προϊόντων ήταν εθνικής 

εμβέλειας. Η CYTA (Cyprus Telecommunications Authority - Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), ο κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης, ορίστηκε ως 

διαθέτουσα σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ) και επεβλήθησαν οι εξής 

υποχρεώσεις: πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, συμπεριλαμβανομένων 

του συντοπισμού και της πρόσβασης σε αγωγούς
9
· διαφάνεια και δημοσίευση 

                                                 
3
  Αντιστοιχεί στην αγορά 3β της σύστασης για τις σχετικές αγορές. 

4
 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας-πλαίσιο. 

5
 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο. 

6
 C(2012) 9778. 

7
  Η CYTA εισήγαγε υπηρεσίες VDSL2 την 1η Δεκεμβρίου 2012.  

8
  Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, η CYTA είχε έως τότε εγκαταστήσει μικρής κλίμακας πιλοτικό δίκτυο 

οπτικών ινών GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network - γιγαδυφιακό παθητικό οπτικό 

δίκτυο). Δεν διατίθεντο εκείνη τη χρονική στιγμή προσφορές χονδρικής σε υποδομές οπτικών ινών.   

9
  Η CYTA υποχρεώθηκε να διαθέσει αδεσμοποίητη πρόσβαση σε γραμμές οπτικών ινών, παράλληλα με 

την πρόσβαση σε υπηρεσία ανενεργού ίνας, συντοπισμού, οπισθόξευξης, καθώς και πρόσβαση σε 

υποδομές πολιτικού μηχανικού. Το ΓΕΡΗΕΤ επισήμανε ότι οι λεπτομέρειες της μεθόδου πρόσβασης 

και της μεθοδολογίας υλοποίησης θα έπρεπε να καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν ήταν 

γνωστή η τοπολογία δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς (Next Generation Access - NGA) της CYTA. 

Ωστόσο, το ΓΕΡΗΕΤ διευκρίνισε στην απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών ότι η CYTA 
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προσφοράς αναφοράς· αμεροληψία· λογιστικός διαχωρισμός και έλεγχος τιμών 

(κοστοστρέφεια βάσει μοντέλου LRIC (long run incremental cost - μακροπρόθεσμο 

επαυξητικό κόστος)).  

Όσον αφορά την αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, 

το ΓΕΡΗΕΤ διαπίστωσε ότι η σχετική αγορά περιλαμβάνει την παροχή 

(περιλαμβανόμενης της ιδιοπαροχής) ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής μέσω 

τεχνολογιών xDSL
10

 και μέσω τεχνολογιών FTTx (fibre to the x  - οπτική ίνα μέχρι 

το σημείο χ ) (στις περιπτώσεις που τα χάλκινα καλώδια της CYTA θα 

αντικαθίσταντο από οπτικές ίνες). Η σχετική γεωγραφική αγορά προϊόντων ήταν 

εθνικής εμβέλειας. Η CYTA ορίστηκε ως διαθέτουσα ΣΙΑ και επιβλήθηκαν οι εξής 

υποχρεώσεις: χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση και από κοινού χρήση ευκολιών 

(μεταξύ άλλων, γυμνή σύνδεση DSL (digital subscriber line - ψηφιακή 

συνδρομητική γραμμή), παροχή συντοπισμού ή άλλης μορφής από κοινού χρήσης 

υποδομής διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και κτιρίων)· διαφάνεια 

και δημοσίευση προσφοράς αναφοράς· αμεροληψία· λογιστικός διαχωρισμός και 

έλεγχος τιμών (κοστοστρέφεια βάσει μοντέλου LRIC)
11

. Το ΓΕΡΗΕΤ τόνισε ότι οι 

ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρει η CYTA έπρεπε να εξασφαλίζουν τη 

δυνατότητα των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης να προσφέρουν υπηρεσίες 

βίντεο, όπως τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV - Internet Protocol 

Television) και βίντεο κατά παραγγελία
12

. 

Σχετικά με αμφότερες τις κοινοποιήσεις, η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις επί 

της ανάγκης παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της υποχρέωσης 

πρόσβασης σε οπτικές ίνες και κάλεσε το ΓΕΡΗΕΤ να θεσπίσει λεπτομερέστερα 

μέτρα σχετικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης πρόσβασης σε οπτικές ίνες το 

ταχύτερο δυνατόν, να παρακολουθεί την αγορά και να εξασφαλίσει ότι το μέτρο 

παρέχει αποτελεσματική πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέα γενιάς μόλις αυτά 

εγκατασταθούν από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Σε περίπτωση που δεν ήταν 

δυνατόν να εξασφαλιστεί εκείνη τη χρονική στιγμή η αποτελεσματική 

αδεσμοποίητη πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών του φορέα εκμετάλλευσης με 

ΣΙΑ, η Επιτροπή ζήτησε από το ΓΕΡΗΕΤ να επιβάλει προσωρινά υποχρέωση 

                                                                                                                                                 
είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να επενδύσει σε τοπολογία GPON, στο πλαίσιο της οποίας 

όλες οι γραμμές οπτικών ινών θα συγκεντρώνονταν σε ένα σημείο συγκέντρωσης. Η εν λόγω 

τοπολογία, κατά την άποψη του ΓΕΡΗΕΤ, θα καταστούσε εφικτή την αποδεσμοποίηση στο εν λόγω 

σημείο συγκέντρωσης. Οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης θα ήταν σε θέση να 

αποδεσμοποιήσουν τις οπτικές ίνες στο εν λόγω σημείο συγκέντρωσης και ανάλογα με το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο να υιοθετήσουν τοπολογία P2P (peer-to-peer  - διομότιμη) ή P2MP (point-

to-multipoint - σημειο-πολυσημειακή). Συνεπώς, το ΓΕΡΗΕΤ εξήγησε ότι σε εκείνο το στάδιο, δεν 

υφίστατο ανάγκη επιβολής υποχρέωσης εικονικής πρόσβασης. 

10
  Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, μέχρι το 2011 υπήρχαν πέντε εναλλακτικοί πάροχοι που χρησιμοποιούσαν 

την προσφορά υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (WBA - wholesale broadband access) 

της CYTA.  

11
  Το ΓΕΡΗΕΤ διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες για το διορθωτικό μέτρο των υπηρεσιών χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης όσον αφορά τις τεχνολογίες οπτικών ινών θα είχαν οριστεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο, όταν θα είχε γίνει γνωστή η τοπολογία του δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς του φορέα 

εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. 

12
  Το ΓΕΡΗΕΤ επισήμανε ότι ήταν τεχνικώς δυνατή η παροχή υπηρεσιών όπως η τηλεόραση και το 

βίντεο κατά παραγγελία, αλλά υπήρχαν περιορισμοί όσον αφορά την υποστηριζόμενη ποιότητα και το 

εύρος ζώνης των υπηρεσιών που προσφέρονταν εκείνη τη χρονική στιγμή. Το ΓΕΡΗΕΤ διευκρίνισε 

επίσης ότι οι καταναλωτές προτιμούσαν δεσμοποιημένες προσφορές και είχαν την τάση να ευνοούν 

εκείνες που συμπεριλαμβάνουν προσφορά τηλεόρασης.  
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εικονικής πρόσβασης μέχρις ότου καταστεί δυνατή η παροχή αποτελεσματικής 

αδεσμοποίητης πρόσβασης.   

Επιπλέον, η Επιτροπή σχολίασε επί της λειτουργίας πολυεκπομπής και κάλεσε το 

ΓΕΡΗΕΤ να αιτιολογήσει λεπτομερέστερα την ανάγκη επιβολής λειτουργίας 

πολυεκπομπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εναλλακτικοί φορείς 

εκμετάλλευσης μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην ευρυζωνική 

αγορά λιανικής στην Κυπριακή Δημοκρατία.   

Τέλος, η Επιτροπή κάλεσε το ΓΕΡΗΕΤ να αναθεωρήσει την ανάλυσή του μετά τη 

δημοσίευση της σύστασης σχετικά με την αμεροληψία και τις μεθόδους 

υπολογισμού του κόστους
13

.  

2.2. Ορισμός της αγοράς 

Αγορά 3α 

Το ΓΕΡΗΕΤ διαπίστωσε ότι η σχετική αγορά χονδρικής παροχής τοπικής 

πρόσβασης (WLA - wholesale local access) σε σταθερή θέση περιλαμβάνει τα 

προϊόντα πρόσβασης που προσφέρονται μέσω α) του μεταλλικού δικτύου 

πρόσβασης και της τεχνολογίας xDSL (περιλαμβανομένων των τεχνικών της 

δέσμισης και της διανυσμάτωσης για την αύξηση της ταχύτητας)
14

 και β) του 

δικτύου οπτικών ινών
15

. Η σχετική αγορά δεν περιλαμβάνει τη σταθερή ασύρματη 

ευρυζωνική πρόσβαση και την πρόσβαση μέσω δικτύου ομοαξονικών καλωδίων
16

. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΓΕΡΗΕΤ διευκρινίζει ότι, όσον αφορά τη λιανική 

ευρυζωνική πρόσβαση σε σταθερή θέση, τα χαρακτηριστικά της καλωδιακής 

υπηρεσίας θεωρούνται σχεδόν ισοδύναμα με την ευρυζωνική πρόσβαση που 

παρέχεται από την τεχνολογία xDSL και την τεχνολογία οπτικών ινών. Ωστόσο, σε 

χονδρικό επίπεδο, οι καλωδιακές υπηρεσίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αγορά 

                                                 
13

  Σύσταση της Επιτροπής 2013/466/ΕΕ, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συνεκτικές 

υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή του 

ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ευρυζωνικότητα.  

14
  Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες WLA προσφέρονται κατά κύριο λόγο μέσω του δικτύου χάλκινων 

καλωδίων της CYTA με τη χρήση τεχνολογιών ADSL2+ (asymmetric digital subscriber line - 

ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή) και VDSL2 (very-high-bit-rate digital subscriber line - 

ψηφιακή συνδρομητική γραμμή πολύ υψηλής ταχύτητας). Οι τεχνολογίες ADSL χρησιμοποιούνται 

τόσο από τη CYTA (σε ποσοστό 100 % των συνδέσεών της) όσο και από τους εναλλακτικούς 

παρόχους (μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο). Η CYTA έχει τη δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών VDSL2 στο 60,2 % των συνδέσεών της. Παρότι ο εξοπλισμός της CYTA 

υποστηρίζει την τεχνική διανυσμάτωσης, η τεχνική αυτή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ευρέως 

στην παρούσα φάση. 

15
  Η CYTA έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών τεχνολογίας GPON την 

περίοδο 2017-2021. Παράλληλα, στις περιοχές στις οποίες δεν προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου 

οπτικών ινών, η CYTA εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο χρήσης της τεχνικής διανυσμάτωσης 

έως τα τέλη του 2017. Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης δικτύου της CYTA, η ανάπτυξη δικτύου 

οπτικών ινών αναμένεται ότι θα καλύψει το 35 % των τοπικών κέντρων, δηλαδή περίπου 95 000 

νοικοκυριά. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν προσφορές λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης που 

βασίζονται αποκλειστικά σε δίκτυα οπτικών ινών (P2P, P2MP). 

16
  Η Cablenet προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση στην Κύπρο μέσω καλωδιακής υποδομής που καλύπτει 

το 56,3 % των νοικοκυριών. Ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να 

καλύψει το 70 % του συνολικού αριθμού νοικοκυριών (σε αστικές περιοχές). Επιπλέον, η Cablenet 

διαχειρίζεται το 20 % του συνολικού αριθμού ευρυζωνικών συνδέσεων.  
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WLA, επειδή το ΓΕΡΗΕΤ δεν εντόπισε επαρκείς περιορισμούς οφειλόμενους στο 

καλωδιακό δίκτυο ώστε να δικαιολογείται η εν λόγω συμπερίληψη.  

Η σχετική γεωγραφική αγορά προϊόντων είναι εθνικής εμβέλειας. 

Αγορά 3β 

Το ΓΕΡΗΕΤ διαπίστωσε ότι η σχετική αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση περιλαμβάνει τα προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης που προσφέρονται μέσω α) του μεταλλικού δικτύου πρόσβασης και της 

τεχνολογίας xDSL 
17

 και β) των τεχνολογιών FTTx (στις περιπτώσεις που τα 

χάλκινα καλώδια της CYTA είχαν αντικατασταθεί από οπτικές ίνες). Η σχετική 

αγορά δεν περιλαμβάνει τη σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και την 

πρόσβαση μέσω δικτύου ομοαξονικών καλωδίων. Ακόμη και αν οι καλωδιακές 

υπηρεσίες θεωρούνται ως υποκατάστατο των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης 

σε λιανικό επίπεδο, το ΓΕΡΗΕΤ δεν τις περιλαμβάνει στην αγορά χονδρικής 

παροχής κεντρικής πρόσβασης (WCA - wholesale central access), επειδή δεν 

υφίστανται επαρκείς άμεσοι
18

 και έμμεσοι
19

 περιορισμοί ώστε να δικαιολογείται η 

εν λόγω συμπερίληψη.  

Η σχετική γεωγραφική αγορά προϊόντων είναι εθνικής εμβέλειας. 

2.3. Διαπίστωση σημαντικής ισχύος στην αγορά 

Το ΓΕΡΗΕΤ ανέλυσε την δομή και τα μερίδια της αγοράς
20

, τον έλεγχο της 

υποδομής που δεν μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα, την ύπαρξη αντισταθμιζόμενης 

αγοραστικής ισχύος, οικονομιών κλίμακας, καθετοποίησης, φραγμών εισόδου στην 

αγορά, καθώς και την απουσία δυνητικού ανταγωνισμού. Από την ανάλυση 

                                                 
17

  Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, επί του παρόντος υπάρχουν πέντε εναλλακτικοί πάροχοι που χρησιμοποιούν 

την προσφορά υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης της CYTA.  

18
  Στην απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το ΓΕΡΗΕΤ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία 

προσφορά χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης μέσω του καλωδιακού δικτύου, ούτε προτίθεται ο 

πάροχος του καλωδιακού δικτύου να προσφέρει κεντρική πρόσβαση εντός του χρονικού πλαισίου της 

τρέχουσας ανασκόπησης της αγοράς, δεδομένου ότι μία τέτοια προσφορά δε θα ήταν επωφελής για τις 

οικείες υπηρεσίες της Cablenet. Σύμφωνα με την Cablenet, για την υλοποίηση πιθανής κεντρικής 

πρόσβασης απαιτείται η διεξαγωγή ορισμένων δοκιμών μεταξύ του ιδιοκτήτη δικτύου και των 

ενδιαφερόμενων μερών (κανένας φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλει σχετικό επίσημο αίτημα) 

και σημαντικό επίπεδο επενδύσεων από την πλευρά του ιδιοκτήτη δικτύου και, κατά συνέπεια, το όλο 

εγχείρημα περί προσφοράς «ουσιαστικού υποκατάστατου» της προσφοράς υπηρεσιών χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης καθίσταται ασύμφορο. 

19
  Όσον αφορά τους έμμεσους περιορισμούς που οφείλονται στο καλωδιακό δίκτυο, η ΓΕΡΗΕΤ 

ισχυρίζεται ότι το περιορισμένο γεωγραφικό αποτύπωμα του φορέα εκμετάλλευσης του καλωδιακού 

δικτύου (έναντι της κάλυψης σε ποσοστό 100 % από εναλλακτικές τεχνολογίες, όπως xDSL) σε 

συνδυασμό με τον γεωγραφικό ορισμό της αγοράς ως εθνικής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τυχόν 

περιορισμοί οφειλόμενοι στην καλωδιακή πλατφόρμα δε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαρκή 

υποκατάσταση της ζήτησης σε λιανικό επίπεδο.  

20
  Όσον αφορά τα μερίδια της αγοράς λιανικής (συμπεριλαμβανομένου του καλωδιακού δικτύου), η 

CYTA κατέχει 61,5 %, η Primetel 14,3 % και η Cablenet 20,7 %. Το υπόλοιπο 3,5 % της αγοράς 

κατέχουν από κοινού δύο φορείς εκμετάλλευσης. Το 78% των συνδρομητών χρησιμοποιούν σύνδεση 

xDSL και το 20,2% καλωδιακή σύνδεση. Όσον αφορά τις περιοχές στις οποίες τόσο η Cyta όσο και η 

Cablenet διαθέτουν δίκτυο, το μερίδιο αγοράς της CYTA είναι της τάξης του 50 % και της Cablenet 

της τάξης του 34 %. Όσον αφορά τις αγορές χονδρικής, η CYTA κατέχει το 100 % του μεριδίου 

αγοράς περιλαμβανόμενης και εξαιρούμενης της ιδιοπαροχής σε αμφότερες τις αγορές 3α και 3β.  
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προκύπτει ότι ο κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης, η CYTA, ορίζεται ως 

διαθέτων ΣΙΑ σε αμφότερες τις αγορές 3α και 3β.  

2.4. Κανονιστικά διορθωτικά μέτρα 

Αγορά 3α 

Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει να επιβληθούν στη CYTA οι ακόλουθες υποχρεώσεις: i) 

πρόσβαση στο τοπικό χάλκινο βρόχο και υποβρόχο, συμπεριλαμβανομένου 

συντοπισμού, στο δίκτυο οπτικών ινών (μέσω εικονικής αδεσμοποίητης 

πρόσβασης)
21

 και σε αγωγούς· διαφάνεια και δημοσίευση προσφοράς αναφοράς· 

iii) αμεροληψία· iv) λογιστικός διαχωρισμός και v) έλεγχος τιμών (κοστοστρέφεια 

βάσει μοντέλου LRIC)
22

. Όσον αφορά το διορθωτικό μέτρο για τον έλεγχο των 

τιμών, το ΓΕΡΗΕΤ διευκρινίζει ότι, επειδή η CYTA υλοποιεί επί του παρόντος 

πιλοτικό έργο ανάπτυξης δικτύου FTTH (fibre to the home - οπτική ίνα έως την 

κατοικία) με τη χρήση τεχνολογίας GPON σε συνεργασία με όλους τους 

εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης τον Σεπτέμβριο του 2016, πρόθεση του 

ΓΕΡΗΕΤ είναι να επανεξετάσει τις τρέχουσες χονδρικές τιμές πρόσβασης έως τα 

τέλη του 2016.
 23

  

Το ΓΕΡΗΕΤ προτίθεται επίσης να θεσπίσει κανόνες για την εφαρμογή της 

τεχνολογίας διανυσμάτωσης από τη CYTA. Υπό αυτό το πρίσμα, στο κοινοποιηθέν 

μέτρο προβλέπεται ότι η CYTA δεν υποχρεούται να προσφέρει αδεσμοποίητη 

πρόσβαση στον τοπικό βρόχο όταν εφαρμόζει την τεχνική διανυσμάτωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι προσφέρει προϊόν εικονικής πρόσβασης με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά
24

. Επιπλέον, σε αστικές περιοχές η CYTA επιτρέπεται να 

                                                 
21

  Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, το καθορισμένο προϊόν εικονικής πρόσβασης διαθέτει χαρακτηριστικά τα 

οποία περιγράφονται στο επεξηγηματικό σημείωμα της σύστασης για τις σχετικές αγορές. Η 

πρόσβαση θα παρέχεται τοπικά στους υφιστάμενους κεντρικούς κατανεμητές (MDF - main 

distribution frame).  

22
  Το ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μοντέλο 

μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους από την βάση προς την κορυφή (BU-LRAIC). Το ΓΕΡΗΕΤ 

θεωρεί ότι το μοντέλο αυτό θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί στην Επιτροπή εντός του 2016. 

23
  Το ΓΕΡΗΕΤ διευκρινίζει ότι προτίθεται να επανεξετάσει τις χονδρικές τιμές πρόσβασης, προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις της CYTA στο δίκτυο FTTH. Υπογραμμίζει ότι με τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων, όπως η οικονομική και τεχνική αναπαραγωγησιμότητα και η ισοδυναμία 

εισροών, οι χονδρικές τιμές πρόσβασης μπορούν να καθοριστούν με ορισμένη ευελιξία ανάλογα με i) 

το επίπεδο επενδύσεων του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης, ii) την ανάγκη μετανάστευσης από 

τον χαλκό στις οπτικές ίνες και iii ) την παρουσία εναλλακτικού δικτύου (καλωδιακού). 

24
  Το ΓΕΡΗΕΤ ανέφερε ότι επιβάλλεται στη CYTA η υποχρέωση παροχής εικονικής πρόσβασης στο 

πρώτο σημείο συγκέντρωσης του δικτύου οπτικών ινών, δηλαδή στο επίπεδο του σημερινού τοπικού 

τηλεφωνικού κέντρου, με χαρακτηριστικά τα οποία θα επιτρέπουν στους δικαιούχους παρόχους τα 

εξής: i) να χρησιμοποιούν και να ρυθμίζουν τον οικείο τερματικό εξοπλισμό, ii) να έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγχουν την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σύμφωνα με το εύρος ζώνης 

που μπορεί να προσφέρει η συνδρομητική πρόσβαση, iii) να λαμβάνουν υπηρεσίες με μη μεριζόμενο 

εύρος ζώνης ή εύρος ζώνης με καθορισμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών (QoS),iv) να μπορούν 

να διαμορφώνουν διάφορα επίπεδα ιεράρχησης της κίνησης (κίνηση κατά προτεραιότητα), v) να 

λαμβάνουν πολλαπλά VLAN (virtual local area networks - εικονικά τοπικά δίκτυα) ανά τελικό 

χρήστη, vi) να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους (ταυτοποίηση πελατών- αναγνωριστικό VLAN και/ή 

αναγνωριστικό Θύρας και αναγνωριστικό DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer - 

πολυπλέκτης πρόσβασης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), vii) να μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα 

ασφαλείας ώστε να διατηρούν την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων και των υπηρεσιών 
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εφαρμόζει την τεχνική διανυσμάτωσης μόνο κατόπιν συναίνεσης των εναλλακτικών 

παρόχων (οι οποίοι έχουν ήδη παρουσία στο σημείο παράδοσης), ενώ σε αγροτικές 

περιοχές η CYTA θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή χωρίς 

να απαιτείται η συναίνεση των εναλλακτικών παρόχων
25

. Στο κοινοποιηθέν μέτρο 

προβλέπεται επίσης ότι η CYTA θα ενημερώνει το ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με τον αριθμό 

των διακλαδωτών καλωδίων (ΔΚ) στους οποίους προτίθεται να εφαρμόσει τεχνική 

διανυσμάτωσης εντός εννέα μηνών. Κατά την περίοδο αυτή, η CYTA δύναται να 

αρνηθεί την προσφορά αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο στους 

επηρεαζόμενους ΔΚ και υποχρεούται να μεταφέρει δωρεάν τους συνδρομητές σε 

προϊόν εικονικής πρόσβασης. Εάν δεν εφαρμοστεί τεχνική διανυσμάτωσης στους 

σχετικούς ΔΚ εντός εννέα μηνών, η CYTA δεν προχωρά στην επαναδέσμευσή του 

εάν δεν περάσει περίοδος 6 μηνών. 

Αγορά 3β 

Όσον αφορά την αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης, το ΓΕΡΗΕΤ 

προτείνει να επιβληθούν στη CYTA οι ακόλουθες υποχρεώσεις: χονδρική 

ευρυζωνική πρόσβαση σε δίκτυα χαλκού και σε δίκτυα οπτικών ινών, 

συμπεριλαμβανομένου του συντοπισμού (δυφιορρευματική πρόσβαση σε επίπεδο 

γονικού κόμβου και σε επίπεδο IP)· διαφάνεια και δημοσίευση προσφοράς 

αναφοράς· αμεροληψία· λογιστικός διαχωρισμός· και έλεγχος τιμών 

(κοστοστρέφεια βάσει μοντέλου LRIC).
26

 

Επιπλέον, το ΓΕΡΗΕΤ επιβεβαίωσε ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρει η 

CYTA πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των εναλλακτικών φορέων 

                                                                                                                                                 
τους, viii) να προσφέρουν υπηρεσίες βίντεο (λειτουργία πολυεκπομπής) όπως π.χ. IPTV, βίντεο κατά 

παραγγελία, κτλ. και ix) να έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και διαχείρισης βλαβών. 

25
  Το ΓΕΡΗΕΤ προσδιορίζει τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές βάσει του ορισμού της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου. Όπως εξηγεί η ρυθμιστική αρχή, η πρότασή της περί γεωγραφικής 

διαφοροποίησης των διορθωτικών μέτρων βασίζεται στη διαφορά όσον αφορά τις (τρέχουσες και 

προβλεπόμενες) επενδύσεις στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Στις αστικές περιοχές, η 

παρουσία του φορέα εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου αναγκαστικά ωθεί τις επενδύσεις της CYTA 

σε δίκτυα οπτικών ινών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της τεχνικής της διανυσμάτωσης. Στις 

αγροτικές περιοχές, η CYTA έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει την τεχνική της 

δέσμισης ώστε να επωφεληθεί από την αφθονία χαλκού. Τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα για τις 

αγροτικές περιοχές έχουν στόχο να εξετάσουν την πιθανότητα ψηφιακού χάσματος και να παρέχουν 

κίνητρο ώστε, αφενός, η CYTA να αρχίσει να εφαρμόζει την τεχνική διανυσμάτωσης και, αφετέρου, 

οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης να αναζητήσουν στη συνέχεια πρόσβαση στο δίκτυο.  

Επιπλέον, η υποχρέωση παροχής πρόσβασης θα συνεπάγεται επίσης, μεταξύ άλλων, i) την υποχρέωση 

της CYTA να ενημερώνει τους εναλλακτικούς παρόχους για τις ακριβείς περιοχές στις οποίες θα 

αναπτύξει το δίκτυο οπτικών ινών με αναφορά στους διακλαδωτές καλωδίων (ΔΚ) που επηρεάζονται 

και για τη γεωγραφική θέση και κάλυψη των ΔΚ στους οποίους προτίθεται να εφαρμόσει τεχνική 

διανυσμάτωσης (μετά την έγκριση του ΓΕΡΗΕΤ) και ii) την υποχρέωση να μην ανακαλεί 

αδικαιολόγητα παροχή πρόσβασης σε ευκολίες και τοπικούς βρόχους/υποβρόχους που έχουν ήδη 

χορηγηθεί σε εναλλακτικούς παρόχους. Η ανάκληση της φυσικής πρόσβασης στις περιοχές ανάπτυξη 

του δικτύου οπτικών ινών της CYTA και στις περιοχές εφαρμογής της τεχνικής διανυσμάτωσης 

προϋποθέτει τη μεταφορά των συνδρομητών των εναλλακτικών παρόχων σε προϊόντα εικονικής 

πρόσβασης. 

 

26
  Όπως στην περίπτωση της αγοράς 3α, το ΓΕΡΗΕΤ εξήγησε ότι πρόθεσή του είναι να επανεξετάσει τις 

τρέχουσες χονδρικές τιμές δυφιορρευματικής πρόσβασης έως τα τέλη του 2016. 
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εκμετάλλευσης να προσφέρουν υπηρεσίες βίντεο, όπως τηλεόραση μέσω 

πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV) και βίντεο κατά παραγγελία.  

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή εξέτασε την κοινοποίηση και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 

υπέβαλε το ΓΕΡΗΕΤ και διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις
27

: 

Άμεσοι και έμμεσοι περιορισμοί οφειλόμενοι στο καλωδιακό δίκτυο  

Το ΓΕΡΗΕΤ ορίζει τις σχετικές αγορές λαμβανομένων υπόψη των άμεσων και των 

έμμεσων περιορισμών που απορρέουν από την υποκείμενη λιανική αγορά και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ιδιοπαροχή καλωδιακών υπηρεσιών δεν 

περιλαμβάνεται στις σχετικές χονδρικές αγορές.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανάλυση του ΓΕΡΗΕΤ θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο εμπεριστατωμένη και να περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία τα οποία 

ενδεχομένως δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη από τη ρυθμιστική αρχή.  

Όσον αφορά τους άμεσους περιορισμούς, η Επιτροπή, δεδομένης της τρέχουσας 

κάλυψης του δικτύου της Cablenet, του μεριδίου αγοράς της και της δυνατότητας 

του καλωδιακού δικτύου να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση  στο δίκτυο πρόσβασης 

της CYTA, καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα καλωδιακά δίκτυα 

και ιδίως κατά πόσον οι εξελίξεις συντελούν στο να καταστεί μη εφικτή για 

τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους η (εικονική) αποδεσμοποίηση του καλωδιακού 

δικτύου ή/και η δυφιορρευματική πρόσβαση.  

Όσον αφορά τους έμμεσους περιορισμούς, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, εάν 

ασκούνται ανταγωνιστικές πιέσεις που απορρέουν από τις εναλλακτικές 

πλατφόρμες σε επίπεδο λιανικής, οι εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να περιληφθούν 

στις χονδρικές αγορές, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) οι 

αιτούντες πρόσβαση θα υποχρεώνονταν να μετακυλίσουν μια υποθετική αύξηση 

της χονδρικής τιμής στους καταναλωτές τους σε επίπεδο λιανικής βάσει της 

αναλογίας χονδρικής-λιανικής τιμής· ii) θα υπήρχε επαρκής υποκατάσταση ζήτησης 

σε επίπεδο λιανικής βάσει έμμεσων περιορισμών, ώστε να καταστήσει την αύξηση 

της χονδρικής τιμής μη επικερδή· και iii) οι πελάτες των αιτούντων πρόσβαση δεν 

αναμένεται να μεταβούν σε σημαντικό βαθμό στο σκέλος λιανικής του υποθετικού 

μονοπωλιακού φορέα, ιδίως εάν ο εν λόγω φορέας δεν αυξήσει τις λιανικές τιμές 

του. Όταν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, οι περιορισμοί θα πρέπει να 

θεωρούνται αρκετά ισχυροί ώστε η σχετική πλατφόρμα να περιλαμβάνεται στην 

αγορά, ειδικά στην περίπτωση που το ΓΕΡΗΕΤ έχει εξετάσει τον ορισμό των 

επιμέρους εθνικών γεωγραφικών αγορών.   

Όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη έμμεσων περιορισμών αλλά δεν είναι αρκετά ισχυροί 

ώστε να περιορίζεται η τιμή άλλων προϊόντων χονδρικής παροχής τοπικής 

πρόσβασης ή χονδρικής παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, τότε αυτοί θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης 

ως διαθέτοντα ΣΙΑ στη σχετική αγορά και, εναλλακτικά, κατά την αξιολόγηση των 

κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.  

                                                 
27

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαίσιο. 
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Συνεπώς, προκειμένου να εκτιμηθεί πόσο ισχυροί είναι οι έμμεσοι περιορισμοί, το 

ΓΕΡΗΕΤ θα έπρεπε να έχει υποβάλει, μεταξύ άλλων, ποιοτική και ποσοτική 

αξιολόγηση των παραγόντων, στην οποία να περιλαμβάνονται η πραγματική 

μετακύλιση των τιμών από τη χονδρική στη λιανική αγορά (καθώς και αξιολόγηση 

της αναλογίας χονδρικής-λιανικής τιμής), η δυνατότητα ή η αδυναμία των φορέων 

εκμετάλλευσης να απορροφήσουν τις αυξήσεις των τιμών χονδρικής ανάλογα με τις 

συνθήκες του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, όπως επίσης και την πραγματική 

προθυμία των καταναλωτών λιανικής να αλλάξουν τον φορέα τους σε περίπτωση 

τέτοιας αύξησης των τιμών.  

Η συμπερίληψη της πρόσβασης που βασίζεται σε ιδιοπαροχή καλωδιακών 

υπηρεσιών θα μπορούσε να επηρεάσει το συμπέρασμα περί ΣΙΑ, σε περίπτωση που 

φορέας εκμετάλλευσης δεν οριζόταν ως διαθέτων ΣΙΑ σε μια αγορά με τόσο ευρύ 

ορισμό. Η Επιτροπή επισημαίνει, ωστόσο, ότι, δεδομένου του μεριδίου αγοράς της 

CYTA και άλλων συνθηκών της αγοράς, η συμπερίληψη προϊόντων με ιδιοπαροχή 

βάσει των έμμεσων περιορισμών δεν θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της παρούσας 

επισκόπησης της αγοράς.  

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να τεκμηριώσει περαιτέρω τους 

οικείους ορισμούς της αγοράς χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης και της 

αγοράς χονδρικής παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελευταίο μέτρο του, με 

ειδική μνεία στους προαναφερόμενους παράγοντες, δηλαδή τη μετακύλιση, τη 

δυνατότητα απορρόφησης και τη συμπεριφορά των καταναλωτών λιανικής όσον 

αφορά την αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης. 

Εφαρμογή της τεχνικής διανυσμάτωσης και καταλληλότητα του 

υποκατάστατου προϊόντος εικονικής πρόσβασης  

Το ΓΕΡΗΕΤ αναφέρει πιθανά μελλοντικά σχέδια της CYTA περί ανάπτυξης 

τεχνολογίας διανυσμάτωσης και πιθανή κατάργηση των υποχρεώσεων πρόσβασης 

στον χάλκινο βρόχο πρόσβασης στην περίπτωση ανάπτυξης της τεχνικής 

διανυσμάτωσης, υπό τους όρους που επιβάλλονται στη CYTA, όπως είναι π.χ. η εκ 

των προτέρων παροχή πληροφοριών ανάπτυξης και η υποχρέωση παροχής 

προϊόντος εικονικής χονδρικής πρόσβασης το οποίο διαθέτει προκαθορισμένο 

σύνολο χαρακτηριστικών.  

Η Επιτροπή τονίζει ότι, προκειμένου να λάβει οιαδήποτε απόφαση για την 

τροποποίηση των επιβεβλημένων διορθωτικών μέτρων που αφορούν την πρόσβαση 

λόγω ανάπτυξης της τεχνικής διανυσμάτωσης, το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να εξετάσει 

προσεκτικά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της και να συνυπολογίσει θέματα, όπως 

είναι, μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση των επηρεαζόμενων υπηρεσιών, η πιθανότητα και 

η σκοπιμότητα των σχεδίων διανυσμάτωσης του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, η 

ύπαρξη εναλλακτικού και δυνάμενου να υποκατασταθεί προϊόντος στο οποίο 

μπορούν να βασίζονται οι αιτούντες πρόσβαση, οι κατάλληλες διασφαλίσεις που 

αφορούν την παρακολούθηση, καθώς και η διαχείριση τυχόν μη αξιοποιήσιμων 

περιουσιακών στοιχείων.  

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτρέπει το ΓΕΡΗΕΤ να μεριμνήσει ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ προσφέρει προϊόν εικονικής 

πρόσβασης το οποίο επιτρέπει στους αιτούντες πρόσβαση να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικά στις σχετικές λιανικές αγορές και ιδιαίτερα στην λιανική 

ευρυζωνική αγορά, και να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία διανυσμάτωσης δε θα 

ενεργοποιηθεί (και, ως εκ τούτου, δε θα χαθεί η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον 
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τοπικό βρόχο) έως ότου το προϊόν εικονικής αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης 

καταστεί άμεσα διαθέσιμο και έως ότου επιβεβαιωθεί ότι συνιστά αποτελεσματικό 

και λειτουργικό υποκατάστατο για την απώλεια αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να διασφαλίσει ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσφοράς υποκατάστατης πρόσβασης είναι όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα σε προϊόν υλικής αποδεσμοποίησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι το μελλοντικό υποκατάστατο θα πρέπει να είναι τοπικό (δηλ. η διασύνδεση θα 

πρέπει να γίνεται τοπικά), ανεξάρτητο υπηρεσιών (δηλ. θα πρέπει να είναι σε θέση 

να στηρίζει πλήθος υπηρεσιών), μη μεριζόμενο στην πράξη (δηλ. θα πρέπει να 

διατίθεται αποκλειστική χωρητικότητα στον τελικό χρήστη) και να καθιστά εφικτό 

τον επαρκή έλεγχο της σύνδεσης πρόσβασης και τον επαρκή έλεγχο του 

εξοπλισμού εγκαταστάσεων πελάτη (CPE - customer premises equipment), ώστε οι 

αιτούντες πρόσβαση να μπορούν να διαφοροποιήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα 

τους σε επίπεδο λιανικής. Η παροχή μόνο ενός προϊόντος εικονικής πρόσβασης με 

αυτά τα χαρακτηριστικά που επιτρέπει στους αιτούντες πρόσβαση επαρκή βαθμό 

ευελιξίας για να διαφοροποιήσουν επαρκώς την προσφορά τους από εκείνη του 

φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική εναλλακτική 

αντί για ένα προϊόν υλικής αποδεσμοποίησης και θα μπορούσε να δικαιολογήσει 

εξαίρεση από τη γενική υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης.  

Ως πιθανή εναλλακτική λύση, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στα διορθωτικά 

μέτρα που προτείνουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη
28

, τα οποία 

φαίνεται ότι στηρίζουν μια λύση που επιτρέπει τη διανυσμάτωση από πολλαπλούς 

φορείς εκμετάλλευσης και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους 

περιορισμούς ως προς τον ανταγωνισμό τους οποίους εικάζεται ότι ενέχει η παροχή 

τεχνολογιών διανυσμάτωσης.  

Η Επιτροπή καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να εξετάσει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες 

εναλλακτικές λύσεις. 

Ανάγκη συνέπειας στην κοινοποίηση των διορθωτικών μέτρων βάσει της 

διαδικασίας διαβούλευσης της ΕΕ 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μοντέλο BU-LRAIC το οποίο προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει το ΓΕΡΗΕΤ για τον καθορισμό των τιμών για τις υπηρεσίες 

ευρυζωνικής πρόσβασης στην Κύπρο δεν αποτελεί μέρος της παρούσας 

κοινοποίησης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι θα είναι σε θέση να 

αξιολογήσει πλήρως την καταλληλότητα των προτεινόμενων κανονιστικών μέτρων, 

μόνον αφού το ΓΕΡΗΕΤ καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά 

τη μέθοδο καθορισμού τιμών. Η σχετική απόφαση για τον καθορισμό των τιμών 

προβλέπεται να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης του 

άρθρου 7 κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η Επιτροπή συμφωνεί και καλεί το 

ΓΕΡΗΕΤ να κοινοποιήσει την προδιαγραφή του μοντέλου υπολογισμού του 

κόστους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαίσιο, το ΓΕΡΗΕΤ οφείλει να 

λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια των άλλων ΕΡΑ, του BEREC (Φορέας 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) και της Επιτροπής 

                                                 
28

  Βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση IT/2015/1778, C(2015) 6884 final 
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και μπορεί να θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου· εφόσον το πράξει, το κοινοποιεί 

στην Επιτροπή. 

Η θέση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν προδικάζει 

οποιαδήποτε θέση μπορεί να λάβει έναντι άλλων κοινοποιημένων σχεδίων μέτρων. 

Σύμφωνα με το σημείο 15 της σύστασης 2008/850/ΕΚ
29

, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 

παρόν έγγραφο στον ιστότοπό της. Η Επιτροπή δεν θεωρεί εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείστε να ενημερώσετε την 

Επιτροπή
30

 εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας αν θεωρείτε ότι, 

σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού 

απορρήτου, το παρόν έγγραφο περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες επιθυμείτε 

να απαλείψετε πριν από την εν λόγω δημοσίευση
31

. Οφείλετε να αιτιολογείτε κάθε τέτοιο 

αίτημα. 

Με εκτίμηση, 

Για την Επιτροπή,  

Roberto Viola 

Γενικός διευθυντής 

 

                                                 
29

 Σύσταση 2008/850/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για τις κοινοποιήσεις, τις 

προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 23. 

30
 Το αίτημά σας πρέπει να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: CNECT-

ARTICLE7@ec.europa.eu είτε με τηλεομοιοτυπία: +32 2 298 87 82. 

31
 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής 

της πριν από την παρέλευση του εν λόγω τριημέρου. 
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