
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 08/2019   

 

Την 21η Ιουνίου 2019, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον ορισμό 

σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την απόσυρση των ρυθμιστικών 

υποχρεώσεων σε σχέση με την χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή 

τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (18-2003) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 

2002/21/ΕΚ. Στις 18 Ιουλίου 2019 η Επιτροπή κοινοποίησε σχόλια με τα οποία  ουσιαστικά καλεί 

τον Επίτροπο να προχωρήσει εκ νέου σε διαδικασία εξέτασης της σχετικής αγοράς. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, ο Επίτροπος προχώρησε  

(α) στην κατάργηση της ΚΔΠ 87/2019 με την οποία επιβάλλονταν στην Velister υποχρεώσεις 

εκτός της διαδικασίας εξέτασης αγοράς, στην εκ νέου εξέταση της σχετικής αγοράς,  

(β) στην ετοιμασία Εγγράφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την 

εξέταση των τριών κριτηρίων σε σχέση με την χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη 

διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (18-2003) σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, την ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, και 

το σχέδιο μέτρων που εισηγείται να επιβληθεί στον παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην αγορά. 

 

Με την παρούσα, ο Επίτροπος ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του 

περιεχομένου του εν λόγω Εγγράφου Κοινοποίησης. 

 

Σχετικά έγγραφα: 

 Έγγραφο Κοινοποίησης. 

 Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2019/2188. 

 Το περί κατάργησης του περί παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον 

Παροχέα Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης Διατάγματος του 2019, Διάταγμα του 2019. 

 

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, 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 07η 

Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

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

διεύθυνση info@ocecpr.org.cy.  

 

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 

Λευκωσία, 06 Σεπτεμβρίου 2019  
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