
 
 

Δημόσια Διαβούλευση Η.E. 7/2017 
σχετικά με την τροποποίηση της  Απόφασης Επιτρόπου περί 

Καθορισμού Υποχρεώσεων και Διαδικασιών για τη δημιουργία και 
εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων 

  

 
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη 

διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί 
Τροποποίησης της Απόφασης Επιτρόπου περί Καθορισμού υποχρεώσεων και διαδικασιών για 

τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων, Απόφασης του 2017. 
 

Με την ως άνω Απόφαση  πρόκειται να τροποποιηθεί η Απόφαση Επιτρόπου περί Καθορισμού 

υποχρεώσεων και διαδικασιών για τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης 
Συχνοτήτων Απόφαση του 2008, (Κ.Δ.Π 450/2008), ως ισχύει τροποποιηθείσα. 

 
Η τροποποίηση γίνεται κατόπιν αιτήματος, με το οποίο ζητείται η εφαρμογή/χρήση του 

προφίλ τεχνολογίας VDSL2 998.17a στο χάλκινο δίκτυο πρόσβασης. Η εφαρμογή και χρήση 

του προφίλ 998.17α προϋποθέτει την επέκταση της συχνότητας εκπομπής του σήματος 
VDSL2 (προφίλ 998.12α, από 12 ΜΗz μέχρι τα 17ΜΗz στην κατεύθυνση downstream). 

 
Η τεκμηρίωση του πιο πάνω αιτήματος έγινε στη βάση σεναρίων δοκιμών, που 

κοινοποιήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ και στη συνέχεια προς τους επηρεαζόμενους παροχείς, ως 
ακολούθως: 

 

- Συνύπαρξη των προφίλ τεχνολογίας VDSL2 12a και 17a σε χάλκινους βρόχους εντός 
του ιδίου καλωδίου για αποστάσεις υποστατικών από τον ΠΨΣΓ 500m και1000m)  

- Συνύπαρξη των τεχνολογιών ADSL2+ και VDSL2 12a και 17a (παράδειγμα απόστασης 
700m) 

- Αύξηση των δυνατοτήτων συνδρομητικής γραμμής με εισαγωγή τεχνικής Vectoring σε 

προφίλ VDSL 2 17a (παραδείγματα αποστάσεων υποστατικών συνδρομητή από τον 
ΠΨΣΓ 200m, 500m, 700m, 1000m) 

 
Η αξιολόγηση των σεναρίων/δοκιμών έγινε από τους επηρεαζομένους παροχείς στο διάστημα 

28 Ιουλίου 2017 – 7 Αυγούστου 2017. 
 

 

Ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται όπως υποβάλουν γραπτώς τις θέσεις και τα 
σχόλια τους επί του προσχεδίου της Τροποποιητικής Απόφασης, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 

του 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΚ 1101, και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@ocecpr.org.cy. 

 
 

 Σχετικά Έγγραφα 
 

 Προσχέδιο της Περί Τροποποίησης της Απόφασης περί Καθορισμού υποχρεώσεων και 

διαδικασιών για τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων, 
Απόφασης του 2017. 
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Το σχετικό κείμενο είναι διαθέσιμο, στο χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην 
Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση "http://www.ocecpr.org.cy." 

 
Λευκωσία,  30 Αυγούστου 2017 

 

http://www.ocecpr.org.cy/

