
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 8/2016   

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή 

Δημόσιας Διαβούλευσης για τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούλους Axon Partners 

Group Consulting Ltd αναφορικά με το έργο “Audit of CYTA’s costing systems and 

Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to 

promote competition in the fixed and mobile communication market in Cyprus”. 

 

Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, η οποία αποτελεί συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης     

Η.Ε. 03/2016 η οποία πραγματοποιήθηκε  με σκοπό την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης 

των κοστολογικών μοντέλων (η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οποίας τροφοδότησε την 

εργασία διαμόρφωσης των μοντέλων από τους σύμβουλους του ΓΕΡΗΕΤ), ζητείται η άποψη της 

Αγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης και λειτουργίας των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί βάσει της 

σχετικής νομοθεσίας και των Συστάσεων της ΕΕ1.  

 

Τα έγγραφα και αρχεία που περιλαμβάνονται στα κυρίως κοστολογικά μοντέλα αποτελούνται από τα 

ακόλουθα: 

1. User Manual – Εγχειρίδιο στο οποίο αναφέρεται η περιγραφή και ο τρόπος λειτουργία του 

μοντέλου 

2. Data Request – Αρχείο με το οποίο θα ζητούνται τα δεδομένα από τους παροχείς 

3. Electronic Inquiry Form – Αρχείο που επεξεργάζεται τα δεδομένα του Data Request, τα 

οποία εξάγει στο κοστολογικό μοντέλο 

4. BULRIC – Κοστολογικό Μοντέλο για υπολογισμό του μοναδιαίου κόστος των υπηρεσιών 

5. Report Template – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κοστολογικού μοντέλου  

 

 Bottom up Fixed Network model, (βλέπετε αρχεία Ec_01_BULRIC-Fixed_En_PCEC8-

2016_9-8-2016_IV_PART_A.zip & Ec_01_BULRIC-Fixed_En_PCEC8-2016_9-8-

2016_IV_PART_B.zip) βάσει του οποίου καθορίζεται το μοναδιαίο κόστος των υπηρεσιών 

πρόσβασης, κλήσεων, μισθωμένων γραμμών, ευρυζωνικών υπηρεσιών και IPTV. Τα πιο κάτω 

αρχεία αποτελούν μέρος του κοστολογικού μοντέλου «Bottom up Fixed Network» 

o Data Request - fixed Network 

o Electronic Inquiry Form – fixed network 

o BULRIC Fixed Model 

                                                 
1 Βλέπετε Σύσταση της Επιτροπής της 7.5.2009 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών 

τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ καθώς επίσης έγγραφο Δημόσιας 
Διαβούλευσης Η.Ε. 03/2016. 



o Report Template Fixed 

o Report 

o User Manual 

 

 Bottom up Mobile network model, (βλέπετε αρχεία EC_02_BULRIC-Mobile_En_PCEC8-

2016_9-8-2016_IV_PART_A.zip & EC_02_BULRIC-Mobile_En_PCEC8-2016_9-8-

2016_IV_PART_B.zip) βάσει του οποίου καθορίζεται μοναδιαίο κόστος των κλήσεων, 

δεδομένων, SMS, MMS, Εθνικής περιαγωγής, Διεθνούς περιαγωγής και υπηρεσιών MVNO. Τα 

πιο κάτω αρχεία αποτελούν μέρος του κοστολογικού μοντέλου «Bottom up Mobile 

Network» 

o Data Request - Mobile Network 

o Electronic Inquiry Form – Mobile network 

o BULRIC Mobile Model 

o Report Template Mobile 

o Report 

o User Manual 

Margin Squeeze model, (βλέπετε αρχείο EC_03_Margin-Squeeze-Model_En_PCEC8-

2016_9-8-2016_IV.zip) βάσει του οποίου γίνεται ο έλεγχος συμπίεσης περιθωρίου κέρδους 

μεταξύ χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών. Τα πιο κάτω αρχεία αποτελούν μέρος του 

κοστολογικού μοντέλου  

o Price squeeze model inputs 

o Price squeeze model 

o User manual 

 Universal Service model, (βλέπετε αρχείο EC_04_NCUS_En_PCEC8-2016_9-8-2016_IV.zip) 

βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισμός του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής 

υπηρεσίας. Τα πιο κάτω αρχεία αποτελούν μέρος του κοστολογικού μοντέλου «Universal 

Service» 

o Data Request - NCUS 

o Electronic Inquiry Form – NCUS 

o NCUS Model 

o User Manual 

 Ancillary services model, (βλέπετε αρχείο EC_05_Ancillary-Services-Model_En_PCEC8-

2016_9-8-2016_IV.zip) βάσει του οποίου καθορίζεται μοναδιαίο κόστος των παρεμφερών 

υπηρεσιών. Τα πιο κάτω αρχεία αποτελούν μέρος του κοστολογικού μοντέλου 

o Ancillary Services model 

o Duct collocation services  

 

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην 

Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

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

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


 

Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 30η  

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΤ 1101, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@ocecpr.org.cy. 

 

Λευκωσία, 9 Αυγούστου 2016 

mailto:info@ocecpr.org.cy

