
Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς 
Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ATHK 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 08/01/2016 (Έκδοση 2016-1)  
 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει 

τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης επί του περιεχομένου των τροποποιήσεων 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 08/01/2016 (Έκδοση 2016-1). 

 

Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.,  

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων ΓΕΡΗΕΤ. 

 

Σχετικά Έγγραφα:  

 

- Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ 21 Ιουλίου 

2015 (Έκδοση 2015-1), το οποίο  περιλαμβάνεται στο ΥΠΥ 08 Ιανουαρίου 

2016 (Έκδοση 2016-1) 

- Εισηγητικό Έγγραφο 

 

Το Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο 

δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) ήταν διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ από τις 21/07/2015 και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα 

Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1) το οποίο είναι 

διαθέσιμο στο δικτυακό χώρο της ΑΤΗΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο,  

http://www.cytawholesale.com.cy/wholesale2010/page.php?pageID=27&mpath=/4/

63/62  

από τις 08/01/2016.  

 

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

τις 05 Μαΐου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

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

Επιτρόπου Ρυθμίσεως 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 ό,τι αφορά σε 

πληροφορίες που θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή/και ως επαγγελματικό απόρρητο με 

βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  
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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 ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 

11 Απριλίου 2016 

  

 

Τηλ.: +357 22 693000  

Φαξ: +357 22 693070 

e-mail: info@ocecpr.org.cy 
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