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Αριθμός 774
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΩ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004
__________________
Απόθαζε δπλάκεη ηνπ Νόκνπ 112(Η)2004
Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ , αζθώληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 18(ε),20(θδ),51, 52, 53 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο
Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ Νόκν 112(Η)2004, εθδίδεη ηελ
αθόινπζε Απόθαζε
Παξάξηεκα σο
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
Απόθαζεο

Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο.
Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ γηα επηκεξηζκό ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ δεύμεηο
δηαζύλδεζεο
ΜΔΡΟ Η - ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

πλνπηηθόο ηίηινο

1. Ζ παξνύζα Απόθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ επηκεξηζκνύ ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ
πνπ αθνξνύλ ηηο δεύμεηο δηαζύλδεζεο, Απόθαζε ηνπ 2015.

Δξκελεία

2.(1) ηελ παξνύζα Απόθαζε, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
Ν.112(Η)/2004
N.84(I)/2005
N.149(I)/2005
N.67(I)2006
N.113(I)/2007
N.134(I)/2007
N.46(I)2008
N.103(I)2009
Ν.94(Η)2011
Ν.51(Η)2012
Ν.160(Η)2013
Ν.77(Η)2014

Πεδίν Δθαξκνγήο

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ
Τπεξεζηώλ Νόκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λόκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ
αληηθαζηζηά.

«Γηαζύλδεζε» ζεκαίλεη ηε θπζηθή θαη ινγηθή δεύμε δεκνζίσλ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ίδην ή δηαθνξεηηθό πξόζσπν πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ελόο πξνζώπνπ ε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κε ρξήζηεο ηνπ
ηδίνπ ή άιινπ πξνζώπνπ ή λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε άιιν
πξόζσπν. Οη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξέρνληαη από ηα εκπιεθόκελα κέξε ή από άιια
κέξε πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην δίθηπν. Ζ δηαζύλδεζε είλαη εηδηθόο ηύπνο πξόζβαζεο πνπ
εθαξκόδεηαη κεηαμύ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ δηθηύσλ,
«Εεύμε Γηαζύλδεζεο» ζεκαίλεη ηελ Εεύμε κεηαμύ Κόκβνπ Γηαζύλδεζεο ηνπ Γηθηύνπ ηνπ
παξνρέα Α κε θόκβν Γηαζύλδεζεο ηνπ Γηθηύνπ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ παξνρέα
Β ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηελ Γηαζύλδεζε ησλ δύν δηθηύσλ,
«Κόκβνο Γηαζύλδεζεο» ζεκαίλεη ην θέληξν κεηαγσγήο ηνπ παξνρέα Α κε ην Γεκόζην
Γίθηπν Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ παξνρέα Β.
(2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Απόθαζε θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ηνλ Νόκν, σο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη.
3.(1) Ζ παξνύζα Απόθαζε ζα αθνξά θαη ζα εθαξκόδεηαη ζε θάζε αδεηνδνηεκέλν παξνρέα
ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Δμνπζηνδόηεζεο, ν νπνίνο
δύλαηαη λα ζπλάςεη ζπκθσλία δηαζύλδεζεο κε άιιν αδεηνδνηεκέλν παξνρέα.
3(2) Σν παξόλ παξάξηεκα θαζνξίδεη ηηο πξόλνηεο πνπ ζα δηέπνπλ ηνλ ηξόπν επηκεξηζκνύ
ησλ αθόινπζσλ δαπαλώλ:
Α. Δπηκεξηζκό ηνπ εθάπαμ θόζηνπο εγθαηάζηαζεο λέσλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο πνπ
εγθαζίζηαληαη κεηαμύ ησλ δηθηύσλ παξνρέσλ σο απνηέιεζκα ηεο ζύλαςεο πκθσλίαο
Γηαζύλδεζεο κεηαμύ δύν Παξνρέσλ.
Β. Δπηκεξηζκό ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ ηέινπο κίζζσζεο/ρξήζεο πνπ αθνξά ηηο δεύμεηο
δηαζύλδεζεο κεηαμύ δηθηύσλ παξνρέσλ.
3(3) Ο Δπίηξνπνο αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο
Απόθαζεο θαη δύλαηαη λα παξεκβαίλεη απηεπαγγέιησο ή /θαη θαηόπηλ θαηαγγειίαο ζε
πεξηπηώζεηο παξάβαζεο ή εάλ θιεζεί λα επηιύζεη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παξνρέσλ. Καηά
ηελ εμέηαζε εθάζηεο ππόζεζεο ν Δπίηξνπνο δύλαηαη λα επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20(θ) ηνπ Νόκνπ θαζώο θαη ηνπ πεξί πιινγήο Πιεξνθνξηώλ θαη
Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνύ Πξνζηίκνπ Γηαηάγκαηνο (ΚΓΠ.300/2008) θαη λα ιάβεη κέηξα ώζηε λα
εμαζθαιίζεη ζπκκόξθσζε κε ηελ παξνύζα Απόθαζε. Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο πηζαλήο
παξάβαζεο ή ηεο επίιπζεο δηαθνξάο ν Δπίηξνπνο ζα ιακβάλεη ππόςε ζηνηρεία ή θαη
κεηξήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη απηνβνύισο από ηνπο παξαπνλνύκελνπο ή θαηόπηλ
αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ Δπίηξνπνπ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
παξνύζαο Απόθαζεο.

Έλαξμε ηζρύνο

Ζ παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΣΩΝ ΥΔΣΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΕΔΤΞΔΗ
ΓΗΑΤΝΓΔΖ
Δηζαγσγή
Σν παξόλ παξάξηεκα θαζνξίδεη ηηο πξόλνηεο πνπ ζα δηέπνπλ ηνλ ηξόπν επηκεξηζκνύ ησλ αθόινπζσλ δαπαλώλ:
1)

Δπηκεξηζκό ηνπ εθάπαμ θόζηνπο εγθαηάζηαζεο λέσλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο πνπ εγθαζίζηαληαη κεηαμύ ησλ
δηθηύσλ παξνρέσλ σο απνηέιεζκα ηεο ζύλαςεο πκθσλίαο Γηαζύλδεζεο κεηαμύ δύν Παξνρέσλ.

2)

Δπηκεξηζκό ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ ηέινπο κίζζσζεο/ρξήζεο πνπ αθνξά ηηο δεύμεηο δηαζύλδεζεο κεηαμύ
δηθηύσλ παξνρέσλ
1

Δθάπαμ Γαπάλε Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Εεύμεσλ Γηαζύλδεζεο
Σα αθόινπζα ηζρύνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δεύμε δηαζύλδεζεο εμππεξεηεί ηειεθσληθή θίλεζε πνπ δηαθηλείηαη
ακθίδξνκα κεηαμύ ησλ δηθηύσλ ηνπ Παξνρέα Α θαη Παξνρέα Β.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ην εθάπαμ ηέινο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε δεύμεο δηαζύλδεζεο κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ
ηνπ Παξνρέα Α θαη ηνπ Παξνρέα Β είλαη ην άζξνηζκα ησλ αθόινπζσλ ζπληζησζώλ θόζηνπο:
i.
Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο Πύιεο Γηαζύλδεζεο εμνπιηζκνύ ηνπ Παξνρέα Α
ii.
Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο Πύιεο Γηαζύλδεζεο εμνπιηζκνύ ηνπ Παξνρέα Β
iii.
Κόζηνο ύλδεζεο ηνπ Παξνρέα Α ζε θόκβν ζεκαηνδνζίαο ζην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Β θαη Κόζηνο ύλδεζεο ηνπ
Παξνρέα Β ζε θόκβν ζεκαηνδνζίαο ζην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Α
iv.
Κόζηνο εγθαηάζηαζεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο (ΜΓ) ξπζκνύ κεηάδνζεο 2 ή 155 Mbps ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
ξπζκνύ κεηάδνζεο ππνζηεξίδεηαη, από ηνλ εμνπιηζκό δηαζύλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο δύν παξνρείο,
ε νπνία ΜΓ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ακθίδξνκε κεηαθνξά θίλεζεο κεηαμύ ησλ δηθηύσλ ησλ δύν παξνρέσλ,
Ο Δπίηξνπνο θαζνξίδεη όπσο:


Ο θάζε παξνρέαο ( Παξνρέαο Α θαη Παξνρέαο Β) θαιύπηεη ηελ δηθή ηνπ δαπάλε εγθαηάζηαζεο
εμνπιηζκνύ/ζύλδεζεο ζην άθξν ηνπ δηθνύ ηνπ δηθηύνπ ( βι. ζπληζηώζεο θόζηνπο η. θαη ηη.)



ρεηηθά κε ην εθάπαμ ηέινο ζύλδεζεο ζε θόκβν ζεκαηνδνζίαο (βι. ζπληζηώζα ηηη.) ν θάζε παξνρέαο
( Παξνρέαο Α θαη Παξνρέαο Β) λα θαιύπηεη ηελ δηθή ηνπ δαπάλε εγθαηάζηαζεο ζηνλ θόκβν ζεκαηνδνζίαο ηνπ
άιινπ παξνρέα.



Σν θόζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο ΜΓ γηα ηε δεύμε δηαζύλδεζεο ζα θαηαλέκεηαη ηζόπνζα κεηαμύ ησλ δύν παξνρέσλ
αθνύ ππνινγηζηεί από ηα Μέξε ην ζπλνιηθό πξαγκαηηθό θόζηνο πινπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο δεύμεο
δηαζύλδεζεο.

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ δύν παξνρέσλ αλαθνξηθά κε ην πξαγκαηηθό ζπλνιηθό θόζηνο ζηηο πην πάλσ
πεξηπηώζεηο, ζα θαιείηαη ν ΔΡΖΔΣ λα επηιύζεη δηαθνξά.
Ννείηαη όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε δεύμε δηαζύλδεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δξνκνιόγεζε ηειεθσληθήο
θίλεζεο από ηνλ Παξνρέα Α ζηνλ Παξνρέα Β, ηόηε ν Παξνρέαο Α ζα επσκίδεηαη ηελ εθάπαμ δαπάλε εγθαηάζηαζεο ηεο
ελ ιόγσ δεύμεο.
Δπαλαιακβαλόκελν ηέινο κίζζσζεο/ρξήζεο δεύμεσλ δηαζύλδεζεο
Ζ ζέζε ηνπ ΔΡΖΔΣ, όπσο αλαθέξεηαη πην θάησ, πξαγκαηεύεηαη ηνλ επηκεξηζκό ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ ηέινπο
κίζζσζεο/ρξήζεο δεύμεσλ δηαζύλδεζεο κε βάζε ηνλ όγθν ηεο ηειεθσληθήο θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη κεηαμύ ησλ
δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηύσλ.
Γηα ηηο Νέεο θαη Τθηζηάκελεο δεύμεηο δηαζύλδεζεο:
Σν ηέινο κίζζσζεο/ρξήζεο ηεο δεύμεο δηαζύλδεζεο ζα επηκεξίδεηαη ζηε βάζε ηεο ηειεθσληθήο θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη
κεηαμύ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηύσλ σο αθνινύζσο:

όπνπ,

1

(ΣΕΓΠΑ->ΠΒ ) = [ΟΣΚΠΑ / (ΟΣΚΠΑ + ΟΣΚΠΒ )] x ΣΜΓ
θαη
(ΣΕΓΠΒ->ΠΑ ) = [ΟΣΚΠΒ / (ΟΣΚΠΒ + ΟΣΚΠΑ )] x ΣΜΓ

Δεν ζυζηηείηαι ηο καθεζηώς υθιζηάμενων ζεύξεων διαζύνδεζης.
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Σέινο Εεύμεο Γηαζύλδεζεο Παξνρέα Α (ΣΕΓΠΑ->ΠΒ ) θαζνξίδεηαη σο ην κέξνο/πνζνζηό ηνπ ηέινπο Εεύμεο Γηαζύλδεζεο
πνπ θαηαβάιιεη ν Παξνρέαο Α ζηνλ Παξνρέα Β γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα/πεξίνδν ηηκνιόγεζεο σο απηό θαζνξίδεηαη ζηελ
εθάζηνηε ζπκθσλία Γηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ Παξνρέσλ Α θαη Β,
Σέινο Εεύμεο Γηαζύλδεζεο Παξνρέα Β (ΣΕΓΠΒ->ΠΑ ) θαζνξίδεηαη σο ην κέξνο/πνζνζηό ηνπ ηέινπο Εεύμεο Γηαζύλδεζεο
πνπ θαηαβάιιεη ν Παξνρέαο Β ζηνλ Παξνρέα Α γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα/πεξίνδν ηηκνιόγεζεο σο απηό θαζνξίδεηαη ζηελ
εθάζηνηε ζπκθσλία Γηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ Παξνρέσλ Α θαη Β,
Όγθνο θίλεζεο Παξνρέα Α (ΟΣΚΠΑ) θαζνξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή θίλεζε Γηαζύλδεζεο πνπ ηεξκαηίδεηαη από ην δίθηπν ηνπ
Παξνρέα Α ζην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Β πιελ ηελ θίλεζε πνπ ηεξκαηίδεηαη πξνο ππεξεζίεο ειεπζέξσλ θιήζεσλ
( 800xxxxx) ηνπ Παξνρέα Β ζπλ ηελ θίλεζε πνπ ηεξκαηίδεηαη από ην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Β πξνο ππεξεζίεο ειεπζέξσλ
θιήζεσλ ( 800xxxxx) ηνπ Παξνρέα Α,
Όγθνο θίλεζεο Παξνρέα Α (ΟΣΚΠΒ ) θαζνξίδεηαη σο ε ζπλνιηθή θίλεζε Γηαζύλδεζεο πνπ ηεξκαηίδεηαη από ην δίθηπν ηνπ
Παξνρέα Β ζην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Α πιελ ηελ θίλεζε πνπ ηεξκαηίδεηαη πξνο ππεξεζίεο ειεπζέξσλ θιήζεσλ
( 800xxxxx) ηνπ Παξνρέα Α ζπλ ηελ θίλεζε πνπ ηεξκαηίδεηαη από ην δίθηπν ηνπ Παξνρέα Α πξνο ππεξεζίεο ειεπζέξσλ
θιήζεσλ ( 800xxxxx) ηνπ Παξνρέα Β,
ΣΜΓ θαζνξίδεηαη σο ην ηέινο (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηηκνιόγεζεο) Μηζζσκέλεο Γξακκήο αλάινγα κε ηα ζελάξηα
παξνρήο ηεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο πνπ θαινύληαη νη παξνρείο λα ζρνιηάζνπλ ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ.
εκεηώλεηαη όηη:


ν πξναλαθεξζέληαο ηξόπνο επηκεξηζκνύ ηνπ επαλαιακβαλνκέλνπ ηέινπο κίζζσζεο/ρξήζεο ησλ δεύμεσλ
δηαζύλδεζεο δύλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε νκαδνπνηεκέλεο δεύμεηο δηαζύλδεζεο. Αλάινγα κε ην επίπεδν/ζεκείν
δηαζύλδεζεο νη δεύμεηο δηαζύλδεζεο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ σο αθνινύζσο:

I.

νκάδα Εεύμεσλ Γηαζύλδεζεο Σνπηθώλ Σειεθσληθώλ Κέληξσλ,

II.

νκάδα Εεύμεσλ Γηαζύλδεζεο Ππιώλ Μέζσλ θαη

III.

νκάδα Εεύμεσλ Γηαζύλδεζεο ζην Γεκόζην Γίθηπν Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ GSM.

Ο επηκεξηζκόο θόζηνπο ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή θίλεζε πνπ δηαθηλείηαη από θάζε νκάδα Εεύμεσλ Γηαζύλδεζεο.


ν πξναλαθεξζέληαο ηξόπνο επηκεξηζκνύ δύλαηαη λα εθαξκνζηεί γηα επηκεξηζκό ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ
ηέινπο κίζζσζεο/ρξήζεο δεύμεσλ ζεκαηνδνζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληαιιαγή ζύληνκσλ
κελπκάησλ (SMS).

Δπηκεξηζκόο ζρεηηθώλ δαπαλώλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο ζε δίθηπα IP-SIP Trunks
Ο Δπίηξνπνο, ζηελ απνπζία επαξθνύο ηεθκεξίσζεο, θαηά ηελ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, από ηνπο παξνρείο θαηά πόζν νη
ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο γεληθέο αξρέο επηκεξηζκνύ ησλ δαπαλώλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο εθαξκόδνληαη θαη ζηε δηαζύλδεζε
all-IP δηθηύσλ, θαη ελ αλακνλή ηεο πινπνίεζεο δηαζύλδεζεο δηθηύσλ κέζσ SIP trunks, ζε επξεία θιίκαθα, ζεσξεί όηη ε
αξρή ηνπ θαηακεξηζκνύ ηζρύεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.
ε πεξηπηώζεηο ρξήζεο πξσηνθόιισλ δηαζύλδεζεο όπνπ ε εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ κεζνδνινγίαο δελ είλαη ζπκβαηή
ή/θαη εθαξκόζηκε, ηόηε ζα πξνεγείηαη κειέηε κε ζθνπό ηελ δηαζαθήληζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγσ κεζνδνινγίαο ή/θαη
ηξνπνπνίεζε ηεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν Δπίηξνπνο δύλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην ελ ιόγσ παξάξηεκα γηα λα
εηζαρζνύλ νη ζρεηηθέο πξόλνηεο.
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟ
Σν ΓΔΡΖΔΣ θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αγνξώλ ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία, θηλεηή ηειεθσλία θαη ζηηο ρνλδξηθέο
κηζζσκέλεο γξακκέο, έρεη ιάβεη ζρόιηα από ηνπο παξνρείο αλαθνξηθά κε ηνλ επηκεξηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ δεύμεσλ
δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ παξνρέσλ. Μέζσ ησλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
κεηαμύ δηθηύσλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Σα ελ ιόγσ ζρόιηα επηθεληξώλνληαη ζηνλ επηκεξηζκό ηνπ θόζηνπο κεηαμύ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ παξνρέσλ κε βάζε ηνλ
όγθν ηεο ηειεθσληθήο θίλεζεο αθνύ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ην θόζηνο ησλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο επηβαξύλεη ηνπο
ελαιιαθηηθνύο παξνρείο ζηηο ζπκθσλίεο δηαζύλδεζεο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηελ ΑΣΖΚ (νξγαληζκόο κε ζεκαληηθή ηζρύ ζηηο
ζρεηηθέο Αγνξέο).
Λακβάλνληαο ππόςε όηη:
 ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Κππξηαθή Αγνξά Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ έρνπλ
δηαθνξνπνηεζεί θαη ν όγθνο θίλεζεο κεηαμύ ησλ δηθηύσλ παξνρέσλ πνπ δηαζπλδένληαη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά,
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ε αλαινγία ηνπ όγθνπ πνπ ηεξκαηίδεηαη εληόο (on-net) θαη εθηόο (off-net) ηνπ δηθηύνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ
[3]
παξνρέα έρεη δηαθνξνπνηεζεί, ,
θξίλεηαη αλαγθαίν πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αγνξάο όπσο ην θόζηνο ησλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο θαηαλεκεζεί αλαινγηθά
κεηαμύ ησλ κεξώλ, κε βάζε ηνλ όγθν ηειεθσληθήο θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη κεηαμύ ησλ δηθηύσλ, κέζσ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ δεύμεσλ δηαζύλδεζεο.

[1]

Ο όγθνο ιεπηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ εθπεγάδνπλ θαη ηεξκαηίδνληαη ζην ίδην δίθηπν κεηώζεθε από 1276 εθ ιεπηά
ην 2006 ζηα 251 εθ ιεπηά ην 2014 ελώ γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλίαο απμήζεθε από ηα 1302 εθ ιεπηά ην 2006 ζηα 1503 εθ
ιεπηά ην 2014.
[2]

Ο όγθνο ιεπηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ εθπεγάδνπλ θαη ηεξκαηίδνληαη ζε δηαθνξεηηθό δίθηπν κεηώζεθεά από 103
εθ ιεπηά ην 2006 ζηα 67 εθ ιεπηά ην 2014 ελώ γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλίαο απμήζεθε από ηα 213 εθ ιεπηά ην 2006 ζηα
688 εθ ιεπηά ην 2014.
[3]

Γηα ην 2014, ν όγθνο ιεπηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ εθπεγάδνπλ θαη ηεξκαηίδνληαη ζην ίδην δίθηπν ήηαλ 251 εθ
ιεπηά, ε εμεξρόκελε θίλεζε πξνο εζληθά θηλεηά δίθηπα ήηαλ 325 εθ ιεπηά θαη ε εμεξρόκελε θίλεζε πξνο εζληθά ζηαζεξά
δίθηπα ήηαλ 67 εθ ιεπηά.

