
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 04/2020 

 

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: 

 

(α) την υποχρέωση για εισαγωγή και προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την αφαίρεση οποιωνδήποτε 

αδικαιολόγητων εμποδίων με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τη διαμόρφωση 

περιβάλλοντος για προαγωγή και προώθηση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1γ και 2 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(I)/2004 (εφεξής «ο Νόμος»),  

 

(β) τις πρόνοιες των άρθρων 46, 49, 51, 56 και 60 του Νόμου, 

 

(γ) το περί Δημοσίων Ακροάσεων Διάταγμα του 2005, ΚΔΠ 143/2005,  

 

(δ) το περί καθορισμού της Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα 

Προσφοράς Υπηρεσιών, Διάταγμα του 2007, ΚΔΠ 112/2007, 

 

(ε) την περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων 

στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά χονδρικής παροχής τοπικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση (Αγορά 3α), Απόφαση του 2017, ΑΔΠ 91/2017,και ιδιαίτερα το 

άρθρο 8 της ΑΔΠ 91/2017, δυνάμει του οποίου οι Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

στην CYTA, ως οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) στη σχετική αγορά της 

χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (3α) είναι οι ακόλουθες: 

1) υποχρέωση για παροχή Πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών και συνεγκατάστασης 

σύμφωνα με το άρθρο 59 και 62 του Νόμου,  

2) υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου,  

3) υποχρέωση διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου, 

4) υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου, 

5) υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου, 

και αναλύονται στα άρθρα 9 έως 13,  

 

(στ) την περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων 

στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής 

πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3β), Απόφαση του 

2017, ΑΔΠ 92/2017, και ιδιαίτερα το άρθρο 8 της ΑΔΠ 92/2017, δυνάμει του οποίου οι 

Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην ΑΤΗΚ, ως οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική 

αγορά χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής 

κατανάλωσης (Αγορά 3β) είναι οι ακόλουθες: 

(α) υποχρέωση παροχής χονδρικής κεντρικής πρόσβασης για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης 

και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων  σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, 

(β) υποχρέωση διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου, 

(γ) υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου, 

(δ) υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου, 

(ε) υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου, 

και αναλύονται στα άρθρα 9 έως 13, 

 

(ζ) κατόπιν εφαρμογής του Διατάγματος περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του 

Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) (ΚΔΠ 



395/2017), τις πρόνοιες του Μέρους IΙΙ αυτού, καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών 

στοιχείων που του κοινοποιήθηκαν, 

 

(η) το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών της CYTA που περιλαμβάνει το Γενικό και Ειδικό 

Μέρος σε συμμόρφωση  προς το  περί Καθορισμού της Δομής και του Ελαχίστου 

περιεχομένου των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών, Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 

342/2016), και 

 

(θ) το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – 

Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -

Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2020-2) του ΥΠΥ της CYTA ως 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της στις 01/09/2020,    

 

προχώρησε σε σχετική αξιολόγηση του περιεχομένου του Υποδείγματος Προσφοράς 

Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε 

Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο 

(Bitstream Access) (Έκδοση 2020-2), και  

 

εκ πρώτης όψεως συμφωνεί με τις σχετικές τροποποιήσεις. 

 

Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00-11:00  

π.μ. μέσω της εφαρμογής WebEx. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αποστείλουν 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails) συμμετεχόντων για να λάβουν πρόσκληση. 

 

Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω 

δικτυακό χώρο στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://www.cytawholesale.com.cy/el/page/ypodeigma-prosforas-ypiresion 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών δέον όπως υποβληθούν γραπτώς, το αργότερο μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(info@ocecpr.org.cy) ή και με τηλεομοιότυπο (Αρ. φαξ 22693070) στο Γραφείο Επιτρόπου για 

τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 

Όλες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα ληφθούν κατά τη Δημόσια Ακρόαση, θα είναι 

διαθέσιμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με επιφύλαξη σε ότι αφορά σε πληροφορίες που 

θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή και ως επαγγελματικό απόρρητο με βάση τις πρόνοιες της 

σχετικής νομοθεσίας. 

 

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσίευσης των σχολίων των ενδιαφερομένων μερών 

παρακαλούνται τα μέρη όπως σε περίπτωση ύπαρξης πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

κοινοποιήσουν στο ΓΕΡΗΕΤ δύο (2) έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο παραστάσεων να 

περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και σχόλια (συμπεριλαμβανομένων και των εμπιστευτικών 

πληροφοριών) και στο δεύτερο έγγραφο παραστάσεων να περιλαμβάνονται μόνο θέματα που 

δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  

 

09 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Τηλ.: +357 22 693000  

Φαξ: +357 22 693070  

e-mail: info@ocecpr.org.cy 

http://www.cytawholesale.com.cy/el/page/ypodeigma-prosforas-ypiresion

