
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ  ΥΠ’ΑΡ.  01/2016 
 
 

 
αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο 

Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 

2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό 

Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 08 Ιανουαρίου 2016 (Έκδοση 2016-

1). 

 

 

Εισαγωγή 

Η ΑΤΗΚ ανάρτησε την έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο 

της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2015-1) στις 21/07/2015.  

 

 

Η ΑΤΗΚ ανάρτησε την έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο 

της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1) στις 08/01/2016. Στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο 

Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1) η ΑΤΗΚ συμμορφώθηκε με το τέλος τερματισμού 

που επιβλήθηκε με την Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης) 

φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο χονδρικής, και 

την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ (ΑΤΗΚ), Α.Δ.Π. 597/2015 και 

διατήρησε τα ίδια τέλη GPRS του ΥΠΥ 21/7/2015 (Έκδοση 2015-1). 

 

 

 

 

Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσίας Υπόχρεου 

Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου και με βάση τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στο περί Καθορισμού της Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα 

Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 112/2007. Σύμφωνα με το εν λόγω 

Διάταγμα ο Επίτροπος, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης 

Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας από τον Υπόχρεο Παροχέα, αποφασίζει αν θα 

προχωρήσει σε εισηγήσεις για την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας, ή 

όχι. Σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα ο Επίτροπος δύναται να προβεί σε τροποποίηση ΥΠΥ σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει απαραίτητο ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της αγοράς. 



 

 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης και προέλευσης 

(εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων 

στον οργανισμό με ΣΙΑ (ΑΤΗΚ), Α.Δ.Π. 594/2015, επιβλήθηκε στην ΑΤΗΚ, μεταξύ άλλων 

ρυθμιστικών υποχρεώσεων, η ρυθμιστική υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας, 

όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 της Απόφασης,   

(1) Επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρέωση 

ελέγχου τιμών και καθορισμού χονδρικών τελών υπηρεσιών πρόσβασης στο κινητό 

δίκτυο της, με συνθήκες κοστοστρέφειας. 

 

(2) Με την ολοκλήρωση του μοντέλου Bottom-up από το ΓΕΡΗΕΤ και της εξαγωγής 

αποτελεσμάτων, ο έλεγχος τιμών και καθορισμός χονδρικών τελών θα γίνεται με βάση 

την μεθοδολογία του από τα κάτω προς τα επάνω με μοντέλα  μακροπρόθεσμου 

οριακού κόστους (Bottom-up LRIC).   

 

(3) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του 

μοντέλου Bottom-up, ο έλεγχος τιμών και καθορισμός χονδρικών τελών θα γίνεται με 

βάση το υφιστάμενο κοστολογικό μοντέλο που εφαρμόζει η ΑΤΗΚ (Top Down LRIC), 

όπως αυτό θα ελεγχθεί και θα επιβεβαιωθεί από τον ΕΡΗΕΤ.   

 

Α. Τροποποιήσεις στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της 
ΑΤΗΚ 2015 (2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης 

στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ (2016-1) 
 

 
 

Στο νέο Υπόδειγμα γίνεται μείωση των τελών των υπηρεσιών  

 
«Υπηρεσίες GPRS” για Παροχείς SP/ESP, 

 
«Υπηρεσίες Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) και Υπηρεσιών GPRS» για Παροχείς MNVO τύπου 

Α και Β, ως αναφέρεται πιο κάτω: 

 
(1) Παράρτημα 3, παράγραφος 3.1.1.8 Τέλη Υπηρεσιών GPRS 

 

(2) Παράρτημα 3, Παράγραφος 3.2.6 Τέλη Υπηρεσιών Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) και 

Τέλη Υπηρεσιών GPRS 

 

(3) Παράρτημα 3, Παράγραφος 3.3.6 Τέλη Υπηρεσιών μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) και 

Τέλη Υπηρεσιών GPRS 

 



 
 

 

Β. Προτεινόμενες Τροποποιήσεις 

 

1. Το ΓΕΡΗΕΤ μελέτησε τις πιο πάνω μειώσεις στα τέλη, όπως αναφέρεται στο 

Μέρος Α του παρόντος εισηγητικού και εισηγείται ότι το τέλος της ΑΤΗΚ 

γίνει αποδεκτό, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω: 

 

(α) την αξιολόγηση από το ΓΕΡΗΕΤ των απολογιστικών στοιχείων του 2014.  Συγκεκριμένα, 

το μοναδιαίο χονδρικό τέλος της ΑΤΗΚ, ως αυτό έχει τροποποιηθεί στο υπό αναφορά 

Υπόδειγμα, υποστηρίζεται από τα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα του οργανισμού 

για το έτος 2014. 

(β) την έλλειψη των  απολογιστικών στοιχείων της ΑΤΗΚ για το έτος 2015, και  

(γ) την ολοκλήρωση του κοστολογικού μοντέλου Bottom Up LRIC, του ΓΕΡΗΕΤ και της 

εξαγωγής αποτελεσμάτων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.  Σημειώνεται, ότι τα 

οριστικά αποτελέσματα του προαναφερόμενου μοντέλου θα επιβληθούν στην ΑΤΗΚ, με 

αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 60 (3) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(Ι)/2004, όπως έχει τροποποιηθεί.  

 

Γ. Πρόσκληση για την κατάθεση γενικών επί του περιεχομένου του Υποδείγματος 

Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ 

 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τα σχόλια τους επί των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων όπως αναφέρονται στο Μέρος Β του παρόντος εισηγητικού σημειώματος 

καθώς και επί του συνόλου του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της 

ΑΤΗΚ 21/07/2015 (Έκδοση 2015-1) το οποίο περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς 

Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ 08/01/2016 (Έκδοση 2016-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΓΕΡΗΕΤ,  11 Απριλίου 2016 

 
 

 

 


