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Το 2016 ψηφίστηκαν δύο τροποποιήσεις της Νόμου 112(Ι)/2004 με σκοπό την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας του ΓΕΡΗΕΤ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ραδιοεξοπλισμού καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία μείωσης τους κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(Cost Reduction Directive). Οι πρόνοιες για την μείωση του κόστους αναμένεται να απλοποιήσουν τις 
υπάρχουσες διαδικασίες, να συμβάλουν στη ψηφιοποίηση των σχετικών υποδομών του δημοσίου 
τομέα  και να μειώσουν το κόστος εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων, επιφέροντας πρόσθετο 
όφελος σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα των δικτύων, αναμένεται να συμβάλει και η δημιουργία 
συστήματος “Δικτυακών Υποδομών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, GIS”  
(Geographic Information System) που θα διευκολύνει την ανάπτυξη των υποδομών. Το 2016 ξεκίνησε, 
σε πιλοτική φάση, η διαδικασία μεταφοράς και επεξεργασίας των δεδομένων των παροχέων, 
στο σύστημα GIS και η δημιουργία της πύλης διαδικτύου μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς.  Επίσης τέθηκε σε εφαρμογή το ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης υποδομών 
σε ιδιωτικό χώρο τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα υποστατικά.  Σκοπός αυτού του διατάγματος 
είναι όλες οι κτηριακές υποδομές να υποστηρίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα νέας γενεάς.

Σημαντικό σταθμό για το 2016 αποτελεί η εφαρμογή και η εποπτεία του Κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεθνή περιαγωγή όπως και του ανοικτού διαδικτύου.  Οι πρόνοιες 
του κανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή άρχισαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2016 και 
αφορούν τη δημιουργία συνθηκών απρόσκοπτης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο 
για τους χρήστες, και την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του Συμβουλίου για την περιαγωγή 
σε ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο (Roam Like At Home - RLAH) η οποία θα εφαρμόζεται πλήρως τις 15 
Ιουνίου του 2017.  Σε σχέση με τον κανονισμό για το ανοικτό διαδίκτυο, στις 25 Αυγούστου 2016, 
οριστικοποιήθηκε και επικυρώθηκε το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την 
εφαρμογή του, ο ποιος μεταξύ άλλων, διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
ενισχύοντας περεταίρω τα δικαιώματα του καταναλωτή.  

Σημαντική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει το ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
και γενικά η Κυβερνοασφάλεια. Στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών δράσεων της Στρατηγικής 

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ικανοποίησης για τα πεπραγμένα 
της χρονιάς που μας πέρασε, σας παρουσιάζω την ετήσια έκθεση 
του γραφείου μου, για το έτος 2016.  Το γραφείο του Επιτρόπου 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΓΕΡΗΕΤ) συνέχισε με συνέπεια κατά το 2016 το ρυθμιστικό 
του έργο, ανταποκρινόμενο στην αποστολή που του έχει 
αναθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία.  Δραστηριοποιούμενο σε ένα 
ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο με συνεχείς εξελίξεις, συνέχισε 
τη δραστηριότητα του στη βάση των τριών πυλώνων δράσης 
του, που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, την προώθηση των 
επενδύσεων και την προστασία του καταναλωτή.

Χαιρετισμός Επιτρόπου
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Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας,  το ΓΕΡΗΕΤ κατάθεσε το Μάρτιο του 2016, πρόταση 
για  εγκαθίδρυση «Εθνικού Φορέα Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά/συμβάντα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών», CSIRT - Computer Security Incident Response 
Team.  Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, το ΓΕΡΗΕΤ 
ανέλαβε την εγκαθίδρυση και Ανάπτυξη Εθνικού CSIRT στην Κύπρο.  Προς αυτό το σκοπό το ΓΕΡΗΕΤ 
εξασφάλισε υπηρεσίες από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και ταυτόχρονα διεκδίκησε και 
εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Connected Europe Funding Cybersecurity 
Call-3”.  Επίσης εντός του 2016, ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου σημαντικού παραδοτέου της 
Ομάδας Εργασίας για τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, η οποία έχει ως στόχο την παραγωγή 
Εθνικού Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας.  Για τη διασφάλιση των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επίσης ολοκληρωθεί ανάλυση επικινδυνότητας, προσφέροντας καλύτερη 
κατανόηση των πιθανών απειλών και ευπαθειών κυβερνοασφάλειας και τις πιθανές επιπτώσεις των 
απειλών αυτών σε εθνικό επίπεδο. 

Στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η ρυθμιστική δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ επικεντρώθηκε 
στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αναφορικά με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά.  Μέσα 
στο πλαίσιο  βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ταχυδρομικού τομέα, το ΓΕΡΗΕΤ διεξήγαγε 
εντός του 2016, έρευνα καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην 
Κύπρο. 

Ψηλά στις προτεραιότητες του ΓΕΡΗΕΤ βρίσκεται και η επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τον Απρίλιο του 2016 διοργανώθηκε η ετήσια ημερίδα ενημέρωσης 
των εμπλεκόμενων φορέων (Stakeholder Meeting).  Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία και έχει 
καταστεί πλέον θεσμός.  Επίσης, το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε νέα αναβάθμιση της ιστοσελίδας του, με 
στόχο να την καταστήσει αφενός φιλική προς τους χρήστες και αφετέρου προσβάσιμη σε άτομα με 
προβλήματα όρασης.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη της αγοράς, την προώθηση των επενδύσεων και την προστασία του 
καταναλωτή, θεωρώ ότι το 2016 υπήρξε μια άκρως παραγωγική  χρονιά για το ΓΕΡΗΕΤ, και τούτο 
οφείλεται, βασικά, στο ψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και στο ψηλό βαθμό ποιοτικής και ποσοτικής 
επάρκειας των εργασιών του προσωπικού του, το οποίο δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω. 

Είμαι βέβαιος ότι το 2017 θα είναι εξίσου παραγωγικό και δημιουργικό, καθώς θέσαμε ως στόχο 
μας αφενός τη συνεχή βελτίωση του ρυθμιστικού μας ρόλου,  και αφετέρου την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Γιώργος Μιχαηλίδης

Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για εξαετή θητεία τον Επίτροπο, ο οποίος προΐσταται του
Γραφείου. Ο Επίτροπος συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες στην Κύπρο και εφαρμόζει το εκάστοτε
ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που πιθανόν να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
Στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Επιτρόπου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προώθηση
του ανταγωνισμού στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών, ο καθορισμός ενός ελάχιστου επιπέδου 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες σε προσιτές τιμές μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας, η
προστασία του καταναλωτή, η ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα των δικτύων καθώς και
η ασφάλεια των δεδομένων.  
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει επίσης αναθέσει στον Επίτροπο τον συντονισμό της εφαρμογής
της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και την προστασία των
Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και  άλλες αρμόδιες
αρχές για την υλοποίηση σειράς δράσεων της στρατηγικής. Οι δραστηριότητες αυτές
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα ενημέρωσης για την κυβερνοασφάλεια, την αξιολόγηση
επικινδυνότητας και απειλών από τον κυβερνοχώρο, τον  καθορισμό τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας καθώς και τη δημιουργία δομών όπως το Κυβερνητικό και το Εθνικό
CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

αποστολή

Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι 
αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής, στην προώθηση της καινοτομίας και στην
ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του αποδοτικού ανταγωνισμού, του 
ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εγγύησης παροχής μιας
ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο στην αγορά των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Όραμα

Να είμαστε άριστοι στους τομείς της αρμοδιότητας μας, προς όφελος του καταναλωτή,
της αγοράς και της οικονομίας. 

ρόλος και αρμοδιότητες του Έπιτρόπου ρυθμίσεως 
ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΈρηΈτ)
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Έπίτροπος: Γιώργος Μιχαηλίδης

Βοηθός Έπίτροπος: Πέτρος Γαλίδης

1.1.  οργάνωση

Οι βασικές δραστηριότητες του ΓΕΡΗΕΤ απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών 
ειδικοτήτων και, ως εκ τούτου, κάθε εργασία εκτελείται από μικρές ομάδες λειτουργών με 
εξειδικευμένη γνώση, υπό την καθοδήγηση των Ανώτερων Λειτουργών και του Διευθυντή.  
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση την οποία δεν διαθέτει το Γραφείο,
αυτή εξασφαλίζεται είτε μέσα από επαφές λειτουργών του Γραφείου με λειτουργούς
άλλων Ρυθμιστικών Αρχών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με μίσθωση
υπηρεσιών ειδικών συμβούλων.

1.2.  οργανωτική Δομή 

Η οργανωτική δομή, η οποία παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, αποτυπώνει τη σύνθετη
προσέγγιση του ΓΕΡΗΕΤ στα θέματα της αρμοδιότητάς του, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί
στην αποδοτική ανταπόκρισή του στις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις του.

Διοίκηση01



05 Έκθεση 
Δραστηριοτήτων 
2016

       Γράφημα 1: οργανωτική Δομή ΓΈρηΈτ 2016

Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ)

Βοηθός Επίτροπος (ΒΕΡΗΕΤ)

Ανώτερος Λειτουργός -
Μηχανικός

 Ανώτερος Λειτουργός -
Νομικός

 Ανώτερος Λειτουργός - 
Οικονομολόγος

Γραμματεία – Αρχείο ΛογιστήριοΥποδομή ΓΕΡΗΕΤ

Διευθυντής

Συμβουλευτική Επιτροπή
(Σ.Ε.)

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου 
Αποζημίωσης Καθολικής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Συμβούλιο Επιλογής & 
Προαγωγών (Σ.Ε.Π.)

Εξωτερικοί Σύμβουλοι
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1.3.  στελέχωση
Το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή και των τριών Ανώτερων Λειτουργών,
17 Λειτουργούς (6 Μηχανικούς, 7 Οικονομολόγους, 4 Νομικούς), 2 Λειτουργούς Λογιστηρίου,
3 Τεχνικούς Μηχανικούς, 1 Γραμματειακή Λειτουργό, 9 Γραμματείς και 4 ωρομίσθιους
υπαλλήλους.

1.4.  Έκπαίδευση
Σε ό,τι αφορά στην Εκπαίδευση, αυτή είναι συνεχής και λαμβάνει διάφορες μορφές 
(παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων, «επί του αντικειμένου» (on the job), συμμετοχή/
παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας διεθνών σωμάτων, όπως ΒEREC, ERGP, κλπ), ενώ η
συμμετοχή στελεχών του Γραφείου ως ειδικών σε ad-hoc ομάδες του BEREC (Art.7 
procedures) αποδείχθηκε εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης γύρω από τη ρυθμιστική πρακτική σε 
άλλες χώρες-μέλη όπου επικρατούν διαφορετικά δεδομένα σε ό,τι αφορά στη δομή και στο
επίπεδο ανταγωνισμού της εθνικής αγοράς, σε σύγκριση με τα δεδομένα της Κύπρου.

1.5.  Έθνικές & Διεθνείς σχέσεις – Έκπροσώπηση ΓΈρηΈτ
Η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2016 αναλήφθηκε από τον β/Επίτροπο 
ή/και υπηρεσιακό προσωπικό, ανάλογα με το επίπεδο εκπροσώπησης που απαιτείτο ή/και
το αντικείμενο της συνάντησης. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται κατάσταση με διεθνείς
οργανισμούς και επιτροπές στους οποίους συμμετέχει το ΓΕΡΗΕΤ στο πλαίσιο της
άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
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       Πίνακας 1: Έκπροσώπηση ΓΈρηΈτ σε Διεθνείς οργανισμούς και 
Έπιτροπές

Admin Co-Op under the RTTE Directive

Body of European Regulators for Electronic Communications

European Committee of Postal & Telecom Administration

European Committee of Postal Regulation

Communications Committee

Euro-Mediterranean Regulators Group

European Network and Information Security Agency

European Regulators Group for Post

Governmental Advisory Committee

High Level Group on Internet Governance

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Internet Informal Group (EU countries participation)

Network and Information Security Cooperation Group

Network and Information Security CSIRT Network

Network and Information Security Committee

Independent Regulators Group

Telecoms Conformity Assessment and Monitoring Committee

ADCO

BEREC

CEPT

CERPT

COCOM

EMERG

ENISA

ERGP

GAC

HLGIG

ICANN

IIG

NIS CG

NIS CN

NIS COM

IRG

TCAM
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1.6.  συμβουλευτική Έπιτροπή (σ.Έ.)
Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι τριμελής και διορίζεται κάθε έξι χρόνια από το Υπουργικό
Συμβούλιο. Η παρούσα Επιτροπή, η οποία διορίστηκε στις 27 Αυγούστου 2014, απαρτίζεται
από τον κ. Νεόφυτο Νεοφύτου (Πρόεδρο), τον κ. Γιώργο Κουτσόφτα (Μέλος) και τον
κ.  Άθω Δημητρίου (Μέλος).

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, και μελετά θέματα
που της παραπέμπει ο Επίτροπος για γνωμοδότηση ή για ενημέρωση.

Κατά το 2016 η Επιτροπή συνήλθε σε 9 συνεδριάσεις.

1.7.  Έπιτροπή Διαχείρισης του ταμείου αποζημίωσης για την κάλυψη 
του καθαρού κόστους Παροχής της καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή διορίστηκε από τον Επίτροπο στις 10 Φεβρουαρίου 2015 για χρονικό διάστημα έξι 
χρόνων.  Απαρτίζεται από τον κ. Νεόφυτο Νεοφύτου (Πρόεδρο), τον κ. Σοφρώνη Κληρίδη (Μέλος) 
και τον κ. Άθω Δημητρίου (Μέλος).  Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται στο Διάταγμα 
περί υπολογισμού καθαρού κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Κ.Δ.Π.492/2014) και αφορούν στη διαχείριση του Ταμείου Αποζημίωσης για την 
κάλυψη του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και ειδικά κατά τον 
υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών στο Ταμείο, δυνάμει του 
Νόμου και της δευτερογενούς νομοθεσίας.  Η επιτροπή δεν συνεδρίασε κατά το 2016, καθότι δεν 
υπήρξε σχετικό αίτημα για κάλυψη του κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
προς τον Επίτροπο.

1.8.  συμβούλιο Έπιλογής & Προαγωγών (σ.Έ.Π.)
Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών (ΣΕΠ) αφορούν τη 
διενέργεια  διορισμών και προαγωγών, τη διαχείριση παραιτήσεων, τη θεώρηση εξαμηνιαίων και 
ετήσιων αξιολογήσεων και το χειρισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων. Το Συμβούλιο αποτελείται 
από τον Επίτροπο κ. Γιώργο Μιχαηλίδη (Πρόεδρος), τον Βοηθό Επίτροπο κ. Πέτρο Γαλίδη 
(Μέλος) και τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. Νεόφυτο Νεοφύτου (Μέλος).

Κατά το 2016 το ΣΕΠ προχώρησε στην προκήρυξη και πλήρωση, μετά από γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις, μιας θέσεως Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Νομικής 
Κατεύθυνσης) και μιας θέσεως Τεχνικού Μηχανικού. 



09 Έκθεση 
Δραστηριοτήτων 
2016

2.1.  Μη Έλεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015
Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, ετοιμάστηκαν
όπως προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004. Οι βασικότερες πληροφορίες 
για την κατανομή των δαπανών και εσόδων περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και απεικονίζονται στα Γραφήματα 2 και 3. 

Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

(α) Έσοδα €3.854.368 και Δαπάνες €4.039.093

(β) Έλλειμμα έτους ύψους €184.725

(γ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €557.200, που κατατίθενται  στο Πάγιο Ταμείο της  
Δημοκρατίας

(δ) Επιστροφή τελών ύψους €733.316 κατά τη διάρκεια του έτους. 

Οικονομικές Καταστάσεις02
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       Πίνακας 2: Μη Έλεγμένη κατάσταση συνολικών Έισοδημάτων 
για το Έτος που Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Έσοδα
Τέλη Αδειών για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων
Τέλη Ταχυδρομικών Αδειών
Τέλη χρήσης/εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων
Τόκοι
Διοικητικά πρόστιμα
Άλλα Έσοδα

Έξοδα
Κόστος προσωπικού
Αποζημιώσεις επιτροπών
Οδοιπορικά
Λειτουργικά έξοδα γραφείου
Μίσθωση υπηρεσιών
Άλλα έξοδα
Επιστροφή τελών
Διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο
Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
Αποσβέσεις Άϋλου Ενεργητικού

Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) έτους από συνήθεις εργασίες

συνολικό Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος

2.662.970
161.319
314.873
210.725

53.800
64.787

3.468.474

1.865.326
4.566
7.380

123.773
174.099
348.125
846.348

53.800
31.118

2.113
3.456.648

11.826

11.826

2.513.882
134.900
306.609
149.585
557.200
192.192

3.854.368

1.965.450
4.164
5.654

124.389
105.120
474.759
733.316

557.200
49.956
19.085

4.039.093

(184.725)

(184.725)1

2015
€

2014
€

1To ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους περίπου €2εκ., ενώ επιστρέφει στην αγορά, μέσω ελλειμματικού 
προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών, τυχόν πλεόνασμα. Το έλλειμμα του έτους 2015 προέκυψε κυρίως λόγω του ότι το
ΓΕΡΗΕΤ ετοιμάζει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς (δηλαδή τα αναμενόμενα έξοδα του προϋπολογισμού του για το έτος είναι
περισσότερα από τα αναμενόμενα έσοδα) με σκοπό να επιστρέψει ποσά στην αγορά και να μειώσει το αποθεματικό του.
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Διοικητικά
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       Γράφημα 2: κατανομή εσόδων για το 2015

       Γράφημα 3: κατανομή Δαπανών για το 2015
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       Πίνακας 3: κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 
2015

ΠΈριοΥσιακα στοιΧΈια
Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρεώστες και προπληρωμές
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες
σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

σΥνοΛο ΠΈριοΥσιακων στοιΧΈιων

ιΔια κΈΦαΛαια και ΥΠοΧρΈωσΈισ

Ίδια κεφάλαια
Αποθεματικά
σύνολο ιδίων κεφαλαίων

τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα
Προεισπραχθέντα τέλη
Προεισπραχθέντα Έσοδα
Υποχρεώσεις Σχεδίου Συντάξεων και χορηγημάτων
στους υπαλλήλους

ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

οΛικο ιΔιων κΈΦαΛαιων και ΥΠοΧρΈωσΈων

181.153
50.831

231.984

407.142
14.146.961

14.554.103

14.786.087

6.132.860
6.132.860

1.200.204
2.822.087

39.327

4.591.609

8.134.227

14.786.087

147.549
80.722

228.271

577.958
14.559.091

15.137.049

15.365.320

6.926.670
6.926.670

387.082
4.118.438

0

3.933.130

8.438.650

15.365.320

2015
€

2014
€
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2.2.  Μη Έλεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016
Οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, 
ετοιμάστηκαν όπως προβλέπεται από το άρθρο 154 (2) του Νόμου 112(Ι)/2004. Οι βασικότερες
πληροφορίες για την κατανομή δαπανών και των εσόδων, που περιέχονται στις μη ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις για το έτος  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, απεικονίζονται στα
Γραφήματα 4 και 5 και περιλαμβάνουν:

(α) Έσοδα ύψους €4.637.344 και Δαπάνες ύψους €3.383.464.

(β) Πλεόνασμα έτους ύψους €1.253.880.

(γ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €260.900, που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της
Δημοκρατίας.

(δ) Καμία δαπάνη για επιστροφή τελών. 
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       Πίνακας 4: Μη Έλεγμένη κατάσταση  συνολικών Έισοδημάτων 
2016

Έσοδα
Τέλη Αδειών για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων
Τέλη Ταχυδρομικών Αδειών
Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ταχυδρομείων
Τέλη χρήσης/εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων
Τόκοι
Διοικητικά πρόστιμα
Άλλα Έσοδα

Έξοδα
Κόστος προσωπικού
Αποζημιώσεις επιτροπών
Οδοιπορικά
Λειτουργικά έξοδα γραφείου
Μίσθωση υπηρεσιών
Άλλα έξοδα
Επιστροφή τελών
Διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
Αποσβέσεις  Άϋλου Ενεργητικού

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα έτους από συνήθεις εργασίες

συνολικό Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) για το έτος

2.513.882
134.900

0
306.609
149.585
557.200
192.192

3.854.368

1.965.450
4.164
5.654

124.389
105.120
474.759
733.316

557.200
49.956
19.085

4.039.093
(184.725)

(184.725)2

3.813.960
97.129

2.975
307.403
144.102
260.900

10.874
4.637.344

1.953.519
3.397
5.627

132.082
246.966
692.700

-

260.900
51.817
36.456

3.383.464
1.253.880

1.253.880

2016
€

2015
€

2Το ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους περίπου €2εκ., ενώ επιστρέφει στην αγορά, μέσω ελλειμματικού 
προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών, τυχόν πλεόνασμα. Το έλλειμμα του έτους 2015 προέκυψε κυρίως λόγω του ότι το
ΓΕΡΗΕΤ ετοιμάζει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς (δηλαδή τα αναμενόμενα έξοδα του προϋπολογισμού του για το έτος είναι
περισσότερα από τα αναμενόμενα έσοδα) με σκοπό να επιστρέψει ποσά στην αγορά και να μειώσει το αποθεματικό του.
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       Γράφημα 4: κατανομή Έσόδων για το 2016

       Γράφημα 5: κατανομή Δαπανών για το 2016
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Περιουσιακά στοιχεία
Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
συνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρεώστες και προπληρωμές
Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες
σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

σΥνοΛο ΠΈριοΥσιακων στοιΧΈιων

Ίδια κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Αποθεματικά
σύνολο ιδίων κεφαλαίων

τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα
Προεισπραχθέντα τέλη
Υποχρεώσεις Σχεδίου Συντάξεων και χορηγημάτων
στους υπαλλήλους
ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων

οΛικο ιΔιων κΈΦαΛαιων και ΥΠοΧρΈωσΈων

147.549
80.722

228.271

577.958
14.559.091
15.137.049

15.365.320

6.926.670
6.926.670

387.082
4.118.438

3.933.130
8.438.650

15.365.320

121.309
53.015

174.324

460.340
15.055.134
15.515.474

15.689.798

8.180.550
8.180.550

783.872
2.556.027

4.169.349
7.509.248

15.689.798

2016
€

2015
€

       Πίνακας 5: Μη Έλεγμένη κατάσταση οικονομικής θέσης στις       
31 Δεκεμβρίου 2016



17 Έκθεση 
Δραστηριοτήτων 
2016

3.1.  ηλεκτρονικές Έπικοινωνίες

3.1.1  Έφαρμογή και Έποπτεία κανονισμού της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής για το 
ανοικτό Διαδίκτυο και για τη Διεθνή Περιαγωγή

Στις 25 Νοεμβρίου 2015 εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 για τη θέσπιση 
μέτρων σχετικά με το ανοικτό διαδίκτυο και τη Διεθνή Περιαγωγή.

Οι πρόνοιες του Κανονισμού  αποτελούν σημείο αναφοράς σε σχέση με:

(α) τη δημιουργία συνθηκών απρόσκοπτης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο
για τους  χρήστες

(β) την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε ένα ενιαίο
ευρωπαϊκό χώρο (Roam Like At Home, RLAH) η οποία θα εφαρμόζεται από τις 15 Ιουνίου 
2017

Ακολούθως αναφέρονται πιο αναλυτικά οι ενέργειες  που έγινα εκ μέρους του ΓΕΡΗΕΤ σε 
σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ)2015/2120  και που αφορούν το ανοικτό Διαδίκτυο και την διεθνή 
περιαγωγή.

ανοιχτό Διαδίκτυο 
Την 25η Αυγούστου 2016, οριστικοποιήθηκε και επικυρώθηκε το κείμενο των Κατευθυντήριων 
Γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2015/2120 για το Ανοικτό Διαδίκτυο.
Το περιεχόμενο του εγγράφου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) την 30η Αυγούστου 2016.

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της οριστικής διαμόρφωσης 
του εγγράφου και υποστήριξε θέσεις υπέρ της προστασίας του καταναλωτή, της επιβολής 
αναλογικού βάρους εφαρμογής στους παροχείς και της αποφυγής δημιουργίας κλίματος 
αβεβαιότητας στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναφορικά με επενδύσεις σε δίκτυα και 
καινοτόμες υπηρεσίες.

Με την οριστικοποίηση του εγγράφου των Κατευθυντήριων Γραμμών το ΓΕΡΗΕΤ 
πραγματοποίησε  σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους παροχείς με θέμα τον καθορισμό
του περιεχομένου προσέγγισης εποπτείας της αγοράς σχετικά με:

Ανάπτυξη Αγορών03
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• τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών (συνθήκες συμβολαίων,
εμπορικές, πρακτικές)

• την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης δικτύου
• την απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών διαδικτύου
• την επίδραση της εφαρμογής εξειδικευμένων υπηρεσιών

Τέλος, το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε με την ετοιμασία σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας η οποία 
αναμένεται να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση εντός Ιανουαρίου του 2017 και να τεθεί σε ισχύ 
εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Διεθνής Περιαγωγή
Τον Δεκέμβριο 2016 η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) εξέδωσε εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
κανόνες σχετικά με:

• την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης εκ μέρους των παροχέων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών Διεθνούς Περιαγωγής εντός της Ε.Ε.

• τη μεθοδολογία της εκτίμησης της βιωσιμότητας των εγχώριων παροχέων σε σχέση με την
 κατάργηση των πρόσθετων λιανικών τελών Διεθνούς Περιαγωγής 

• τη μεθοδολογία υποβολής της αίτησης και υποστηρικτικών στοιχείων που πρέπει να
υποβάλλει ο εγχώριος παροχέας Περιαγωγής προς τη Ρυθμιστική Αρχή για τους λόγους
της εν λόγω εκτίμησης

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της οριστικής διαμόρφωσης 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, υποστηρίζοντας θέσεις υπέρ της αποτροπής 
απότομων οικονομικών απωλειών εκ μέρους των παροχέων και της εξασφάλισης χρόνου 
στους εγχώριους παροχείς, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να αποφευχθούν 
οικονομικές απώλειες.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την Περιαγωγή, ο Κανονισμός όρισε μεταβατική περίοδο την 
30η Απριλίου 2016 μέχρι την 14η Ιουνίου 2017, κατά την οποία οι παροχείς υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται να επιβάλουν επιπρόσθετο τέλος πέραν της εγχώριας 
λιανικής, όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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3.1.2  Παρατηρητήριο αγοράς ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών
Το Παρατηρητήριο Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  έχει καταστεί σημείο αναφοράς για 
τους παροχείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς, καθώς επίσης και πηγή ενημέρωσης για 
τους καταναλωτές μέσα από αναδημοσιεύσεις στοιχείων του σε ηλεκτρονικά και παραδοσιακά 
μέσα ενημέρωσης.  Περαιτέρω, τα στοιχεία του αποτελούν αφετηρία αξιολόγησης της εικόνας 
και των τάσεων της αγοράς αλλά και του αντικτύπου των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που την 
επηρεάζουν.

3.1.2.1  Έικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών
Κατά τον τελευταίο χρόνο, παρατηρήθηκε αύξηση στα πακέτα δέσμης κατά 2,9% σε σύγκριση 
με το περασμένο έτος.  Το ποσοστό, της δέσμης σταθερή-κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικό 
διαδίκτυο, σταθερή-κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικό διαδίκτυο και τηλεόραση καθώς και στην 
δέσμη σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικό διαδίκτυο, παρουσιάζει αύξηση. Παράλληλα υπήρξε 
πτώση στη δέσμη τηλεόραση, ευρυζωνικό διαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία. 

Το ΓΕΡΗΕΤ, πριν από την εφαρμογή της πιο πάνω μεταβατικής περιόδου έχει προχωρήσει 
στην δημοσίευση ανακοινώσεων προς ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
Παράλληλα, στις 19 Φεβρουαρίου 2016 το ΓΕΡΗΕΤ έχει διοργανώσει ημερίδα όπου 
εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των συνδέσμων καταναλωτών 
συμμετείχαν με στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τις νέες πρόνοιες του Κανονισμού.

       Πίνακας 6: Πρόσθετες Χρεώσεις Λιανικής κατά τη Μεταβατική 
Περίοδο

Εγχώρια τιμή λιανικής + 0,05 ανά λεπτό

Εγχώρια τιμή λιανικής + 0,05 ανά MB

Εξερχόμενες κλήσεις

Εξερχόμενα SMS

Δεδομένα

Εγχώρια τιμή λιανικής + 0,02

Υπηρεσία Χρεώσεις3 μεταβατικής περιόδου 
30/04/2016-14/06/2017

3Συνολική λιανική τιμή να μην υπερβαίνει τα ανώτατα τέλη που ορίζονται ακολούθως:
   - Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, ανώτατο όριο €0,19 ανά λεπτό
   - Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή, ανώτατο όριο €0,06 ανά μήνυμα
   - Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ανώτατο όριο €0,20 ανά  ΜΒ
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       Γράφημα 6: τάσεις Δεσμοποιημένων Υπηρεσιών

       Γράφημα 7: Μερίδια αγοράς Έυρυζωνικής Πρόσβασης
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Το 2016 παρατηρήθηκε μεταβολή στα μερίδια αγοράς ευρυζωνικής πρόσβασης (Γράφημα 7), με τους 
εναλλακτικούς παροχείς να αυξάνουν τα μερίδια τους κατά 2.5% έναντι του εγκατεστημένου παροχέα (CYTA).  
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       Γράφημα 8: σύνολο Έυρυζωνικών συνδέσεων

       Γράφημα 9: Διείσδυση κινητής Έυρυζωνικής Πρόσβασης ως 
Πρόσθετης Υπηρεσίας σε συνήθεις συνδρομές Φωνής ανά Παροχέα

Ο συνολικός αριθμός σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων κατά το 2016 αυξήθηκε κατά 6.85%.

Η πληθυσμιακή διείσδυση της κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης ως πρόσθετης υπηρεσίας σε
συνήθεις συνδρομές φωνής παρουσίασε εντός του 2016 αύξηση περίπου 9,7%, (Γράφημα 9), η
οποία αντιστοιχείσε 83 χιλιάδες περίπου επιπρόσθετες συνδρομές.
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       Γράφημα 10: Ποσοστά συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

       Γράφημα 11: Διείσδυση κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον 
Πληθυσμό και κατανομή σε συνδρομητές συμβολαίου και Χρήστες 
Προπληρωμένης

Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια (Γράφημα 11).  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέχιση της αυξητικής τάσης του ποσοστού συνδρομητών συμβολαίου 
κατά 6% σε αντίθεση με το ποσοστό συνδρομητών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας και για το 
2016 (Γράφημα 11). Κατά το 2016 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό για τις συνδρομές 
συμβολαίου που ανήλθε στο 6%.
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       Γράφημα 12: συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας
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Οι συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας σημείωσαν μείωση το 2016 περίπου 1.7% σε σύγκριση 
με το τέλος του 2015 (Γράφημα 12).
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3.1.3  ανάπτυξη Έυρυζωνικών Υποδομών
3.1.3.1  Έναρμόνιση με την Έυρωπαϊκή οδηγία για τη Μείωση του κόστους 
Έγκατάστασης Υψίρρυθμων Δικτύων ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών (2014/61/ΈΈ)

Το 2016 ψηφίστηκε ο Νόμος 104(Ι)/2016, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 112(Ι)/2004 
περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για σκοπούς 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την  Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 αναφορικά με μέτρα μείωσης 
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η νέα
νομοθεσία αναμένεται να διευκολύνει τις διαδικασίες, να συμβάλει στη ψηφιοποίηση 
των σχετικών υποδομών του δημοσίου τομέα  και να μειώσει το κόστος εγκατάστασης 
υψίρρυθμων δικτύων, επιφέροντας πρόσθετο όφελος σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, καθώς αναμένεται να υπάρξει μείωση των δαπανών για τη δημόσια διοίκηση
και παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς τους φορείς που αναπτύσσουν 
τις υποδομές και τους πολίτες.  Οι στόχοι της νέας νομοθεσίας επιτυγχάνονται με την
αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο και στα υποστατικά,  
την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη δημιουργία κοινών
σημείων εξυπηρέτησης των αιτημάτων για ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, κυρίως
οπτικών ινών. Με τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να μειωθεί το κόστος των
αναπτύξεων αλλά και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους. 

3.1.3.2  συνεγκατάσταση
 Με το Διάταγμα περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων    (Κ.Δ.Π. 
247/2013) το ΓΕΡΗΕΤ έχει εκδώσει συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους 
συνεγκατάστασης σε αγωγούς. Κατά συνέπεια, διασφαλίστηκε η διαφάνεια στις χρεώσεις και η εκ 
των προτέρων γνώση των Δικαιούχων Οργανισμών για το πιθανό κόστος της συνεγκατάστασης 
σε αγωγούς με βάση συγκεκριμένες αρχές.

3.1.4  Έυχέρεια Μετακίνησης καταναλωτών σε Άλλο Παροχέα–Υπηρεσίες   
Φορητότητας

Η διασφάλιση της προοπτικής εύκολης και διαδικαστικά απλής μετακίνησης ενός 
καταναλωτή από ένα παροχέα σε άλλο, αναγνωρίζεται ως βασικό συστατικό της 
προαγωγής της ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας 
μιας αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Το ΓΕΡΗΕΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία τροποποίησης των σχετικών διαταγμάτων, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών φορητότητας, σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους παροχείς. Η έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών εκτιμάται να 
πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.
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3.1.5  ονοματοδοσία και Διευθυνσιοδότηση
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Διατάγματος περί Καθορισμού της Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη 
«.cy» και των Παραρτημάτων αυτού το 2015, ο Επίτροπος ζήτησε εντός του 2016 από τον 
Διαχειριστή4 την εκπόνηση σχετικής μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης εγγραφών 
διαδικτυακών ονομάτων ανώτατου επιπέδου με κατάληξη «.cy», με στόχο τον καθορισμό 
Στρατηγικής Διαχείρισης όσον αφορά:

• Την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων ανώτατου επιπέδου με κατάληξη «.cy» (ccTLD5 

Management Strategy) με βάση το πλαίσιο λειτουργίας και των απαιτήσεων του ICANN.
• Τη δημοσιοποίηση και την προώθηση του ccTLD  «.cy» με τέτοιο τρόπο ώστε να

διευκολύνεται η εκτέλεση της Στρατηγικής Διαχείρισης
•   Τον εντοπισμό και εξέταση νέων τεχνολογικών λύσεων οι οποίες θα ενισχύσουν την ικανότητα

 για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της πιο πάνω στρατηγικής διαχείρισης.  
• Την ανάλυση σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που πιθανόν να παρουσιαστούν

από την παροχή δυνατότητας δημόσιων εγγραφών υπό το ccTLD  «.cy».
• Την ανάλυση σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί

σχετικά με τις εγγραφές υπό το ccTLD  «.cy».

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017.

3.1.6  σχέδιο αριθμοδότησης κυπριακής Δημοκρατίας (σακΔ)
Το ΓΕΡΗΕΤ προέβηκε σε αξιολόγηση της χρήσης των εκχωρηθέντων αριθμοδοτικών πόρων για
το 2016, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό αξιοποίησης τους από δικαιούχους παροχείς 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Όσον αφορά τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις 
συγκεκριμένων παροχέων, μεγάλο ποσοστό των εκχωρημένων αριθμών δεν έχει διατεθεί σε 
συνδρομητές.

Με βάση τα πιο πάνω ευρήματα το ΓΕΡΗΕΤ αποφάσισε την  αυστηρότερη αξιολόγηση αιτήσεων 
εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων στο μέλλον, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους 
παροχείς αναφορικά με τη μη αποδοτική χρήση των αριθμοδοτικών πόρων που έχουν στην 
κατοχή τους και τους κάλεσε να επανεξετάσουν τις ανάγκες τους, ώστε να προχωρήσουν σε 
επιστροφή αριθμοδοτικών πόρων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.

4Σύμφωνα με το σημείο (η) του άρθρου 9 ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στον Επίτροπο οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
πληροφορίες και να διεξαγάγει μελέτες σχετικά με την διαχείριση της στρατηγικής αναφορικά με την ονοματοδοσία για Διαδικτυακά 
Ονόματα Χώρου με κατάληξη «.cy».
5Country code top-level domain
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3.1.7  συμμετρική  ρύθμιση
 3.1.7.1  Έσωτερική καλωδίωση οικοδομών

Το 2016 τέθηκε σε εφαρμογή το Διάταγμα περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών 
(ΥΕΚΟ) - Κ.Δ.Π. 352/2015, το οποίο καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης υποδομών 
σε ιδιωτικό χώρο, τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα υποστατικά. Σκοπός του Διατάγματος 
είναι όλες οι κτηριακές υποδομές να υποστηρίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα νέας 
γενεάς, ώστε όλοι οι καταναλωτές να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες υπηρεσίες. Οι 
πρόνοιες του νέου Διατάγματος συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης των υποδομών 
δικτύων, δηλαδή τα ασύμμετρα ρυθμιστικά μέτρα που επιβάλλονται μετά από εξέταση σχετικής 
αγοράς, καθώς και τα συμμετρικά μέτρα που περιλαμβάνουν τα θέματα συνεγκατάστασης και 
δικαιωμάτων διέλευσης. 

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση: 

• διασφαλίζεται ο συντονισμός των ενεργειών των ιδιοκτητών, των μελετητών, των
   εγκαταστατών, των παροχέων και των αρμοδίων αρχών με βάση προκαθορισμένα πρότυπα
   και διαδικασίες, 
• εξασφαλίζεται η επαγγελματικού επιπέδου εργασία εκτέλεσης εγκαταστάσεων και
   εξυπηρέτησης των καταναλωτών, και 
• διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία αλλαγής παροχέα, εκ μέρους του καταναλωτή

Το 2016 επισημοποιήθηκε η συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης Κύπρου (CYS)
με στόχο την υλοποίηση και προώθηση του καθεστώτος αδειοδότησης, πιστοποίησης και
άσκησης επαγγέλματος των εγκαταστατών βάσει διεθνών πιστοποιήσιμων προτύπων.
Πρόκειται για πιστοποίηση και έκδοση αδειών σε επαγγελματίες για τη διενέργεια 
εγκαταστάσεων καλωδίωσης σε κτήρια, ώστε τα υποστατικά να μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέξουν ευκολότερα παροχέα. 
Το καθεστώς αυτό θα διασφαλίσει ότι το πιστοποιημένο πρόσωπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
ενός σχήματος πιστοποίησης, μέσω μιας αποδεκτής παγκόσμιας διαδικασίας αξιολόγησης της
επαγγελματικής επάρκειας των πιστοποιημένων ατόμων. Μέχρι την εφαρμογή του καθεστώτος
αυτού  συμφωνήθηκε η δημιουργία, διατήρηση και διαχείριση ενός προσωρινού Μητρώου
Εγκαταστατών από τον CYS βάσει οδηγιών του ΓΕΡΗΕΤ. Μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων 
από εξετάσεις που αναμένεται να διενεργηθούν για πρώτη φορά εντός του 2017, ο CYS θα
προχωρήσει στη διατήρηση και διαχείριση του μόνιμου Μητρώου Εγκαταστατών. 
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3.1.7.2  Δικαιώματα Διέλευσης
Κατά το 2016 το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε το συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία σε ό,τι 
αφορά στην εφαρμογή των διαδικασιών απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης στο οδικό 
δίκτυο και των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών/λύσεων οι οποίες μειώνουν το 
κόστος ανάπτυξης των υποδομών, τόσο για ιδιωτικές αναπτύξεις, όσο και για αναπτύξεις 
από παροχείς και κρατικές αρχές. 

Οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες και προωθούν την 
ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών νέας γενιάς, καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στα υποστατικά με απτά οφέλη, τόσο για τους παροχείς και τους εν δυνάμει επενδυτές, 
όσο και για τους καταναλωτές ως προς τη δυνατότητα επιλογής παροχέα και υπηρεσίας. 
Οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί καθιστούν την Κύπρο ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ 
που έχουν προσαρμόσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την πολιτική τους, σε μεγάλο βαθμό, 
με στόχο τη μείωση των δαπανών ανάπτυξης δικτυακών υποδομών, κυρίως νέας γενεάς, 
όπως προνοεί το νέο πλαίσιο μείωσης του κόστους ανάπτυξης που προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Το ΓΕΡΗΕΤ προκήρυξε εντός του 2016 διαγωνισμό με θέμα το σχεδιασμό και τη δημιουργία 
αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή και 
διαχείριση αιτήσεων απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης από τους παροχείς δικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω διαδικτύου.  

Με την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής  εντός του 2017 αναμένεται να επιτευχθεί:

(α) Πιο αποδοτική διαχείριση των αιτημάτων των παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(β) Τήρηση και έλεγχος των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων ανταπόκρισης των
εμπλεκόμενων φορέων

(γ) Ενιαία απεικόνιση σε ηλεκτρονική μορφή των νέων στοιχείων των δικτύων που
εγκαθίστανται αφού τα αιτήματα θα συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα 
χαρτογράφησης των δικτυακών υποδομών (GIS) του ΓΕΡΗΕΤ

3.1.7.2.1  σύστημα αποτύπωσης των Δικτυακών Υποδομών ηλεκτρονικών 
Έπικοινωνιών της κυπριακής Δημοκρατίας (GIS) 

Κατά το 2016 ξεκίνησε, σε πιλοτική φάση, η διαδικασία μεταφοράς και επεξεργασίας των 
δεδομένων των παροχέων, στο σύστημα “Δικτυακών Υποδομών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, GIS” και η δημιουργία της πύλης διαδικτύου μέσω της οποίας θα 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Μέσω της πύλης αυτής θα παρέχονται πληροφορίες 
σε σχέση με την τοποθεσία, τον τύπο και τη διαδρομή των υφιστάμενων υποδομών. Πολλές 
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διαφορετικές μορφές ηλεκτρονικών αρχείων θα ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σύστημα. Ο 
τελικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού ιστού (web) για 
τη μεταφορά δεδομένων (Web Feature Services και Web Map Services (WFS) και (WMS)).

Με την ολοκλήρωση του εντός του 2017, το έργο θα λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση 
πολιτικής  αλλά και ρυθμιστικής  στρατηγικής σε σχέση με την ανάπτυξη  και προστασία  των 
δικτύων στην κυπριακή αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, 
ότι η χαρτογράφηση αυτή θα υποστηρίξει τη διαχείριση των πληροφοριών σε σχέση με την 
παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν στις δικτυακές υποδομές εντός της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης.

Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για σκοπούς διευκόλυνσης και προώθησης της 
εγκατάστασης υψίρρυθμων ψηφιακών δικτύων μέσω της απεικόνισης, όπου είναι ηλεκτρονικά 
διαθέσιμη,  της υπάρχουσας υλικής υποδομής όλων των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου (π.χ. 
υλική υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας, αποχετευτικού συστήματος, λυμάτων κτλ). 

3.1.8  ασύμμετρη  ρύθμιση
3.1.8.1  ρυθμιστικές Υποχρεώσεις ως απόρροια Έξέτασης αγοράς

Σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι προς ρύθμιση αγορές ορίζονται 
σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και παρατίθενται στη 
σχετική Σύσταση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών. 
Κατά το 2016 ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα εξέτασης των ευρυζωνικών αγορών  3α και 3β.
Τα έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή τέθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση  η οποία 
διήρκησε από τις 11 Μάρτιου μέχρι τις 15 Απρίλιου 2016. Ακολούθως τα δύο έγγραφα 
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή στις 29 Ιούνιου 2016. Η έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 

αγορά 3α Aγορά  Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση
Στα συμπεράσματα του έγγραφου κοινοποίησης για την αγορά 3α ο Επίτροπος καταλήγει στα 
εξής συμπεράσματα: 

• η σχετική αγορά δεν παρουσιάζεται επαρκώς ανταγωνιστική,
• η ΑΤΗΚ κατέχει σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά , 
• η σχετική αγορά απαιτεί ex -ante ρυθμιστική παρέμβαση. 
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Ως εκ τούτου προτείνεται η επιβολή των πιο κάτω υποχρεώσεων: 

• Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και συναφών ειδικών ευκολιών
• Υποχρέωση πρόσβασης σε αστικές περιοχές 
• Υποχρέωση παροχής πρόσβασης στο Χάλκινο δίκτυο στον τοπικό υπο/βρόχο.
• Εφαρμογή τεχνικής vectoring για αστικές περιοχές
• Εφαρμογή τεχνικής vectoring για αγροτικές περιόχες 
• Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διάκρισης)
•  Διασφάλιση ισοδυναμίας πρόσβασης
• Διασφάλιση της τεχνικής δυνατότητας αναπαραγωγής (αναπαραγωγιμότητας)

των νέων προσφορών λιανικής του φορέα εκμετάλλε υσης με ΣΙΑ
•  Υποχρέωση διαφάνειας
• Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού
• Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας

Οι πιο πάνω υποχρεώσεις αναμένεται να αυξήσουν την ένταση του ανταγωνισμού καθώς και 
να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα Νέας Γενεάς τα οποία και σχετίζονται με την επίτευξη 
των στόχων της ψηφιακής ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής6. Ο διαχωρισμός των 
υποχρεώσεων σε αστικές και αγροτικές περιοχές γίνεται με στόχο να ενθαρρύνει βιώσιμες 
επενδύσεις αφού λαμβάνει υπόψη την πυκνότητα πληθυσμού.

αγορά 3β Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα 
μαζικής κατανάλωσης
Στα συμπεράσματα του έγγραφου κοινοποίησης για την αγορά 3β ο Επίτροπος καταλήγει στα 
εξής συμπεράσματα: 

• Η σχετική αγορά δεν παρουσιάζεται επαρκώς ανταγωνιστική,
• Η ΑΤΗΚ κατέχει σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, 
• Η παρουσία εν δυνάμει ανταγωνισμού είναι σημαντικά περιορισμένη

(τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην παρούσα περίοδο αναφοράς).

Ως εκ τούτου προτείνεται οι επιβολή των πιο κάτω υποχρεώσεων:

• Υποχρέωση παροχής Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης για προϊόντα μαζικής
κατανάλωσης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων

• Υποχρέωση διαφάνειας
• Υποχρέωση αμεροληψίας (μη διάκρισης)
• Διασφάλιση ισοδυναμίας πρόσβασης
• Διασφάλιση της τεχνικής δυνατότητας αναπαραγωγής των νέων προσφορών

 λιανικής του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην Αγορά 
• Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού
• Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας

6Κάλυψη όλων των νοικοκυριών με δίκτυα που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν ταχύτητες άνω των 30 mbps και το 50% των 
συνδρομών να είναι με ταχύτητες άνω των 100mbps.
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Η αγορά 3β εξετάζεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν κενά στο ρυθμιστικό πλαίσια μετά 
από την εξέταση της αγοράς 3α (modified Greenfield approach) κάτι που ο ΕΡΗΕΤ έκρινε πως 
πρέπει να γίνει. Ως εκ τούτου έγινε η σχετική εξέταση με την επιβολή υποχρεώσεων στην εν 
λόγω αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (Bitstream) 

3.1.9  καθολική Υπηρεσία ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών
3.1.9.1  Πεδίο καθολικής Υπηρεσίας

Η Καθολική Υπηρεσία συνίσταται στην παροχή καθορισμένης στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών 
καθορισμένης ποιότητας σε όλους τους τελικούς χρήστες σε προσιτή τιμή.

Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως καθορίστηκε με την 
Απόφαση περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 318/2014) περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση
στις συναφείς τηλεφωνικές υπηρεσίες,

(β) Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και παροχή καταλόγων
συνδρομητών σε ηλεκτρονική μορφή

(γ) Υπηρεσίες ή ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλό εισόδημα ή/και
ειδικές κοινωνικές ανάγκες, και

(δ) Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

3.1.10  Έλεγχος και ανάπτυξη κοστολογικών Μοντέλων
Στις 8 Ιουλίου 2015, το ΓΕΡΗΕΤ προκήρυξε διαγωνισμό με θέμα  «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 electronic communication markets in Cyprus». Ο Διαγωνισμός 
κατακυρώθηκε στην εταιρεία AXON PARTNERS GROUP CONSULTING και οι εργασίες ξεκίνησαν 
τον Νοέμβριο του 2015.

Το έργο αποτελείτο από πέντε φάσεις οι οποίες περιελάμβαναν :

(α) Φάση 1 - οργάνωση και σχεδιασμός: σε αυτό το στάδιο ο Ανάδοχος κατέθεσε έγγραφο 
στο οποίο περιγράφει το σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει 
για την εκτέλεση του έργου. 

(β) Φάση 2 - έλεγχος των κοστολογικών συστημάτων της CYTA για τα έτη 2014 
(απολογιστικά) και 2015 (προϋπολογιστικά). Σε αυτή τη φάση του έργου ο Ανάδοχος προέβη 
στον έλεγχο των κοστολογικών συστημάτων της CYTA για τον καθορισμό του κόστους (i) 
των προϊόντων και των μοναδιαίων τιμών κόστους των λιανικών υπηρεσιών με βάση τη 
μεθοδολογία του «Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους», (ii) των χονδρικών προϊόντων με βάση 
τη μεθοδολογία του «Μακροπρόθεσμου Μέσου Αυξητικού Κόστους», και (iii) τους χωριστούς 
λογαριασμούς.
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(γ) Φάση 3 – σχεδιασμός, ανάπτυξη και χρήση κοστολογικών μοντέλων. Μέσα στα 
πλαίσια της φάσης 3 ο Ανάδοχος ανέπτυξε τα πιο κάτω κοστολογικά μοντέλα, τα οποία στόχο 
έχουν τον καθορισμό των χονδρικών τελών. (i) Bottom up Fixed Network model, βάσει του 
οποίου καθορίζονται μοναδιαία κόστη των υπηρεσιών πρόσβασης σε υπηρεσίες, υπηρεσιών 
κλήσεων, μισθωμένων γραμμών, ευρυζωνικών υπηρεσιών και IPTV (ii) Bottom up Mobile 
network model, βάσει του οποίου καθορίζονται μοναδιαία κόστη των υπηρεσιών πρόσβασης 
σε υπηρεσίες, υπηρεσιών δεδομένων, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, υπηρεσιών SMS, 
υπηρεσιών MMS, Εθνικής περιαγωγής, Διεθνούς περιαγωγής και υπηρεσιών κινητού ιδεατού 
δικτύου (MVNO ) (iii) Universal Service model βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισμός του 
καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. (iv)Margin Squeeze model, και (v) Ancillary 
services model βάσει του οποίου καθορίζονται μοναδιαία κόστη των παρεμφερών υπηρεσιών.

(δ) Φάση 4 – οδηγός ελέγχου κοστολόγησης και χρήσης των μοντέλων

(ε) Φάση 5 – Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2017. 

3.1.11  ημερίδα Ένημέρωσης των Έμπλεκόμενων Φορέων (Stakeholders 
Meeting)

Στις  12 Απριλίου 2016 διοργανώθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ, για δεύτερη συνεχή χρονιά,  ημερίδα 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγόντων και των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο, την οποία χαιρέτησε ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας είχε ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε εθνικό επίπεδο κάλυψε τη 
στρατηγική ρύθμισης και το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ για το 2016, 
ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάλυψε τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με τις πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής 
Αγοράς, σε σχέση με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
αλλά και το ευρύτερο θέμα της ‘συνδεσιμότητας των πάντων’ [Internet of things, Machine 2 Ma-
chine communication], με έμφαση στις ρυθμιστικές προεκτάσεις τους οι οποίες προβλέπεται να 
επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας απασχόλησε η ανάπτυξη της κυπριακής αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Έγιναν παρουσιάσεις επιχειρηματικών πλάνων από τους παροχείς δικτύων 
σταθερής και κινητής στην Κύπρο και συζητήθηκαν οι (εν δυνάμει) προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν με στόχο τον εντοπισμό δράσεων που θα λειτουργήσουν καταλυτικά σε σχέση 
με τις αναμενόμενες επενδύσεις σε δίκτυα και υπηρεσίες. 
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3.2.  ταχυδρομικές Υπηρεσίες
 3.2.1  ρυθμιστική Προσέγγιση

Η ρυθμιστική δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ επικεντρώθηκε στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 
αναφορικά με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, βάσει των 
προνοιών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/06/ΕΚ . 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο 
σύνολο του κοινού και τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και 
ποιότητα των παρεχόμενων στην Κύπρο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης την εισαγωγή 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΓΕΡΗΕΤ μετέχει ενεργά στις εργασίες του ERGP7 με εστίαση στη 
δραστηριότητα των Ομάδων Εργασίας που ασχολούνται με τη ρύθμιση των τελών, την εφαρμογή 
και εξέλιξη της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, τους τελικούς χρήστες και την εποπτεία της 
αγοράς, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη ρύθμιση διασυνοριακού ταχυδρομείου, τη ρύθμιση του 
ανταγωνισμού και της πρόσβασης.

Ημερίδα εμπλεκόμενων φορέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (stakeholder meeting)

7Europeαn Regulators Group for Postal Services.
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3.2.2  καθολική ταχυδρομική Υπηρεσία
Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας η οποία αποτελείται 
από την ελάχιστη δέσμη Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας και διασφαλίζει ότι 
αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο, σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της 
γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στην Κύπρο. Η 
ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που αποτελούν την καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει:

(α) ελάχιστα σημεία πρόσβασης
(β) μια τουλάχιστον παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα για πέντε ημέρες εβδομαδιαίως
(γ) μία τουλάχιστον περισυλλογή κάθε εργάσιμη ημέρα για πέντε ημέρες

εβδομαδιαίως
(δ) παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες

παντού στη Δημοκρατία
(ε) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών

  αντικειμένων σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία.

3.2.3  Παρατηρητήριο αγοράς
Στο Παρατηρητήριο Αγοράς8 παρουσιάζεται η κατάσταση της αγοράς στις Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες καθώς και η ποιότητα παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Η πληροφόρηση βασίζεται 
στην αξιολόγηση στοιχείων που συλλέγονται από τους παροχείς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη 
βάση ετήσιου ερωτηματολογίου. Το Παρατηρητήριο Αγοράς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 
ενημέρωση των καταναλωτών, των υφιστάμενων παροχέων καθώς και άλλων ενδιαφερομένων.

3.2.4  καθολική ταχυδρομική Υπηρεσία: Έπιδόσεις Ποιότητας κυπριακού 
ταχυδρομείου

Κατά το 2016 το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε τον έλεγχο της ποιότητας προσφοράς Καθολικής Υπηρεσίας 
(διασυνοριακής και αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ προτεραιότητας).  Αναφορικά με τα 
αποτελέσματα του 2015 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων 
εναντίον του Κυπριακού Ταχυδρομείου λόγω παράβασης των προδιαγραφών ποιότητας για το 
διασυνοριακό ταχυδρομείο, όπως παρουσιάζεται στο Μέρος 6.2 της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης 
που αφορά τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Οι παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν όσον αφορά το διασυνοριακό ταχυδρομείο (εισερχόμενο 
και εξερχόμενο) για το έτος 2015 αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Τα ποσοστά επίδοσης στον παραλήπτη εντός τριών ημερών (Η+3) από την ημέρα
παράδοσης στο Διασυνοριακό (Εισερχόμενο) Ταχυδρομείο είναι 31,4% της 
αλληλογραφίας έναντι 85% που προβλέπει το σχετικό Διάταγμα.

8http://www.ocecpr.org.cy/el/content-menu/1-paratiritirio-agoras/1-enimerotika-deltia
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(β) Τα ποσοστά επίδοσης στον παραλήπτη εντός πέντε ημερών (Η+5) από την ημέρα
παράδοσης στο Διασυνοριακό (Εισερχόμενο) Ταχυδρομείο είναι 69,9% έναντι 97%  που 
προβλέπει το σχετικό Διάταγμα.

(γ) Τα ποσοστά επίδοσης στον παραλήπτη εντός τριών ημερών (Η+3) από την ημέρα
παράδοσης στο Διασυνοριακό (Εξερχόμενο) Ταχυδρομείο είναι 35,5% έναντι 85% που 
προβλέπει το σχετικό Διάταγμα.

(δ) Τα ποσοστά επίδοσης στον παραλήπτη εντός πέντε ημερών (Η+5) από την ημέρα
παράδοσης στο Διασυνοριακό (Εξερχόμενο) Ταχυδρομείο είναι 73.1% έναντι 97% που 
προβλέπει το σχετικό Διάταγμα.

3.2.5  Έλεγχος αποτελεσμάτων κοστολογικού συστήματος
Το Κυπριακό Ταχυδρομείο κοινοποίησε στο ΓΕΡΗΕΤ τα οικονομικά στοιχεία/αποτελέσματα, τα 
οποία εξήχθησαν από το κοστολογικό του σύστημα και αφορούσαν τα έτη 2015 (απολογιστικά) 
και 2016 (προϋπολογιστικά).  Το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στην αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων 
με τη χρήση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και αφορούν:

1. Electronic Inquiry Form (EIF)
2. Bottom Up Model 
3. Competition Tool

Tο Κυπριακό Ταχυδρομείο απέστειλε συμπληρωμένο το EIF (Electronic Inquiry Form) με βάση 
τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούσαν το έτος 2015 (απολογιστικά) 
και 2016 (προϋπολογιστικά). 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος στα “sanity checks” τα οποία περιλαμβάνονται στα σχετικά μοντέλα 
και εντοπίστηκαν τα όποια σημεία που να έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης και πιο ενδελεχή 
έλεγχο των στοιχείων εισόδου στο κοστολογικό μοντέλο Bottom Up.

Το μοντέλο Bottom Up  τροφοδοτήθηκε από το EIF με στοιχεία κόστους τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
για τον υπολογισμό του μέσου συνολικού κόστους ATC (Average Total Cost). Με τον τρόπο αυτό 
το μοντέλο επαναϋπολόγισε βάσει των αναγκών των Κυπριακών Ταχυδρομείων το πραγματικά 
απαιτούμενο κόστος για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε λιανικό και χονδρικό  
επίπεδο.  Χρησιμοποιώντας το μοντέλο BULRIC έγινε επίσης ο υπολογισμός του Κόστους παροχής 
της Καθολικής Υπηρεσίας.

Τέλος το ΓΕΡΗΕΤ χρησιμοποίησε το Competition Tool για να αξιολογήσει τα κοστολογικά 
αποτελέσματα σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο τιμών.
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3.2.6  Έρευνα καταναλωτών για τη Χρήση των ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
στην κύπρο

Τον Οκτώβριο 20169 το ΓΕΡΗΕΤ  διεξήγαγε έρευνα καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο.

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό των καταναλωτών 
δεν χρησιμοποιεί τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ή τις χρησιμοποιεί σπάνια. Συγκεκριμένα, για 
την αποστολή επιστολών εσωτερικού, 76% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι αποστέλλουν 
επιστολές με συχνότητα λιγότερο από μία φορά το χρόνο ή ποτέ, 8% μία φορά το χρόνο, 7% δύο-
τρεις φορές το χρόνο. Μόνο 2% αποστέλλει επιστολές 1 φορά ή περισσότερο την εβδομάδα. Για 
τις επιστολές εξωτερικού τα ποσοστά χρήσης είναι σχεδόν μηδενικά για αποστολές 1 φορά την 
εβδομάδα ή περισσότερο. Για τις αποστολές δεμάτων στο εσωτερικό, η χρήση Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών είναι ακόμη πιο περιορισμένη με το ποσοστό να αυξάνεται στο 86% για λιγότερο από 
μία φορά το χρόνο ή ποτέ. Το ποσοστό μη χρήσης μειώνεται στο 76% όταν αφορά την αποστολή 
δεμάτων στο εξωτερικό. 

Από τους καταναλωτές που αποστέλλουν επιστολές τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο, το 30% 
των απαντήσεων συμπεριλάμβαναν την ιδιωτική αλληλογραφία ως λόγο αποστολής, 29% την 
υποβολή αιτήσεων, 25% την αποστολή εντύπων στη Δημόσια Υπηρεσία και 23% σε ευχετήριες 
κάρτες.  Πολύ μικρότερα ποσοστά πήραν απαντήσεις για αποστολή χρημάτων και επιστολών 
σε συγγενείς στο εξωτερικό. Όσον αφορά την αποστολή  δεμάτων, το 56% των απαντήσεων 
συμπεριλάμβαναν ως λόγο τα δώρα, 26% την αποστολή προσωπικών αντικειμένων και το 17% 
την αποστολή πακέτων σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό. 

Όπως διαφαίνεται από τις πιο πάνω απαντήσεις, σημαντικός λόγος χρήσης των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών είναι  η υποβολή αιτήσεων και η αποστολή εντύπων στη Δημόσια Υπηρεσία. Αυτό 
ισχύει τόσο για τους καταναλωτές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και για αυτούς που 
δεν έχουν. Είναι ξεκάθαρο ότι η έλλειψη εναλλακτικού ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής αιτήσεων 
ή εντύπων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συντηρεί τη χρήση 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

Όσοι χρησιμοποιούν επιστολικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο δεμάτων, θεωρούν σημαντικά 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (α) την ασφάλεια των αποστολών και (β) την ταχεία παράδοσή 
τους, ενώ στην περίπτωση των δεμάτων χαρακτηρίζεται επίσης σημαντική η τιμολόγηση της 
υπηρεσίας και η παράδοση χωρίς να προκληθεί ζημιά στο περιεχόμενο.

Όσον αφορά τη συχνότητα παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων, αυτή περιορίζεται σε 2-3 
φορές την εβδομάδα για το 23% των νοικοκυριών, 15% για 1 φορά την εβδομάδα και μόνο 10% 

9Η έρευνα έγινε για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ από την  εταιρεία RAI Consultants LTD κατά την περίοδο 5-21 Οκτωβρίου 2016 με παγκύπρια 
κάλυψη στα νοικοκυριά σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Πέραν της γεωγραφικής κάλυψης, η έρευνα διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε 
να αποτυπώνει επαρκώς τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των συνεντευξιαζόμενων στη βάση ηλικιακής κατηγοριοποίησης.
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καθημερινά. Ποσοστό 39% των καταναλωτών παραλαμβάνει ταχυδρομικά αντικείμενα 1-2 
φορές το μήνα. Το είδος των ταχυδρομικών αντικείμενων που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του 
μήνα αφορά στη συντριπτική του πλειοψηφία, σε ποσοστό 94%, λογαριασμούς κοινής ωφελείας 
(ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, υδατοπρομήθεια), ενώ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 60% αφορά 
καταστάσεις λογαριασμών από τραπεζιτικά ιδρύματα.

Ο χρόνος παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων είναι κρίσιμος χρονικά για το 41% των 
νοικοκυριών, με τα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ‘χρονικά κρίσιμα’ να περιλαμβάνουν 
λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και υλικό κρατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 73% αυτών των νοικοκυριών (που περιλαμβάνει και καταναλωτές 
που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο) θεωρεί ότι υπάρχει εναλλακτικός τρόπος χειρισμού 
αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ‘χρονικά κρίσιμα’ (πχ, ηλεκτρονικός λογαριασμός, τραπεζική 
εντολή). Το 27% που απάντησε ότι δεν τους ενδιαφέρει άλλος τρόπος παράδοσης πέραν του 
ταχυδρομείου, έφεραν σαν κύριο λόγο τη μη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή και SMS. 

Το ΓΕΡΗΕΤ έχει  αξιολογήσει τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τη  
Στρατηγική Ρύθμισης του Γραφείου στον Ταχυδρομικό Τομέα.
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Κοινωνία της Πληροφορίας

4.1.  ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορικών
4.1.1  Έργαλείο συμμόρφωσης για θέματα ασφάλειας Δικτύων και 
Πληροφοριών των αδειοδοτημένων Παροχέων ηλεκτρονικών Έπικοινωνιών 
– SCOPEC

Το ΓΕΡΗΕΤ ανάπτυξε και έθεσε σε λειτουργία το εργαλείο SCOPEC (Security Compliance 
Portal for Electronic Communications) το οποίο αποτελεί μια ασφαλισμένη πύλη διαδικτύου 
και απευθύνεται στους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Το εργαλείο αναπτύχθηκε με 
γνώμονα την ευχρηστία και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις κοινοποίησης πληροφοριών και περιστατικών ασφάλειας, που έχουν οι παροχείς 
έναντι του ΓΕΡΗΕΤ. Προς το παρόν το εργαλείο υποστηρίζει την εφαρμογή τριών Διαταγμάτων 
του ΓΕΡΗΕΤ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ΚΔΠ 253/11), για την Κοινοποίηση 
Παραβιάσεων της Ασφάλειας ή Απώλειας της Ακεραιότητας Δικτύων (ΚΔΠ 371/2013), και για τη 
Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων (ΚΔΠ 190/2015). Το εργαλείο προσφέρει 
ευελιξία, ασφάλεια, και κυρίως μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών τόσο από 
πλευράς των παροχέων όσο και από πλευράς διεκπεραίωσης των εσωτερικών διαδικασιών του 
ΓΕΡΗΕΤ. Θα βοηθήσει επίσης στην αξιολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με την εφαρμογή 
της δευτερογενούς νομοθεσίας και θα επιτρέψει στο ΓΕΡΗΕΤ να προβαίνει σε αναλύσεις και 
εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων.

4.2  σχέδιο «Ζηνων»:  ΈΈσ αριστΈασ 
Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο (ΕΕΣ) «ΑΡΙΣΤΕΑΣ» αφορά τη διαχείριση κρίσεων που είναι δυνατόν 
να προκληθούν από ‘Καταστροφή ή/και μεγάλης διάρκειας διακοπή δικτύων επικοινωνίας και 
ενημέρωσης’ στην Κύπρο. Το σχέδιο αυτό πηγάζει από το Βασικό Εθνικό Σχέδιο (ΒΕΣ) «ΖΗΝΩΝ», 
το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2013 και αποτελεί το βασικό 
σχέδιο διαχείρισης κρίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ειρηνική περίοδο. Περιγράφει και 
επεξηγεί τις ενέργειες και τους ρόλους όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε με συντονισμένες 
και αποτελεσματικές διαδικασίες να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κρίσης που δυνατόν να 
εκδηλωθεί ως αποτέλεσμα προβλήματος στην παροχή υπηρεσιών και δικτύων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ΗΕ) και Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ). Κατά το 2016 το ΓΕΡΗΕΤ αφού 
ολοκλήρωσε την ετοιμασία του πρώτου προσχεδίου του ΕΕΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ, απέστειλε το Σχέδιο στο 
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) για τελική αξιολόγηση, διαβούλευση 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οριστικοποίηση του. Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε 
εφαρμογή εντός του 2017.

04
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4.3.  Υλοποίηση στρατηγικής κυβερνοασφάλειας
4.3.1  ομάδα Άμεσης ανταπόκρισης για Περιστατικά/συμβάντα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Computer Incident 
Security Response Team, CSIRT) 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών δράσεων της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένης της απουσίας λειτουργικού Εθνικού CSIRT στην Κύπρο ή 
υπηρεσίας που να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στον συγκεκριμένο ρόλο, το ΓΕΡΗΕΤ, κατάθεσε 
πρόταση τον Μάρτιο του 2016, η οποία πραγματευόταν την εγκαθίδρυση Εθνικού Φορέα CSIRT 
για την Κυπριακή Δημοκρατία, προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για 
καταρχήν έγκριση και προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η εγκαθίδρυση/ανάπτυξη του Εθνικού CSIRT θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
υλοποίηση των Δράσεων που περιγράφονται στο έγγραφο της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δημιουργία Εθνικού CSIRT και η συμμετοχή εκπροσώπου του 
στο δίκτυο εθνικών CSIRT της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με βάση τα άρθρα 9 και 12 της Οδηγίας 2016/1148 σχετικά με την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (Network and Information Security Directive), η οποία προνοεί 
εγκαθίδρυση Εθνικού CSIRT εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
οδηγίας NIS, ήτοι μέχρι το Μάιο του 2018.

Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, το ΓΕΡΗΕΤ 
ανέλαβε την εγκαθίδρυση και Ανάπτυξη εθνικού CSIRT στην Κύπρο. Με βάση σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, το ΓΕΡΗΕΤ ανέλαβε την εγκαθίδρυση 
και Ανάπτυξη εθνικού CSIRT στην Κύπρο.  Προς αυτό το σκοπό το ΓΕΡΗΕΤ εξασφάλισε υπηρεσίες 
από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) για την επίσπευση των διαδικασιών ίδρυσης του 
Εθνικού CSIRT και ταυτόχρονα διεκδίκησε και εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα, “Connected Europe Funding Cybersecurity Call-3”, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση 
της νέας υπηρεσίας τα επόμενα δύο χρόνια.

4.3.2  Δράση 9 – Έθνικό Πλαίσιο κυβερνοασφάλειας 
Εντός του 2016, ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου σημαντικού παραδοτέου της Ομάδας Εργασίας 
για τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, η οποία έχει ως στόχο την παραγωγή Εθνικού Πλαισίου 
Κυβερνοασφάλειας. Με βάση τον εν λόγω σχεδιασμό, ένας σημαντικός αριθμός κρίσιμων μέτρων 
ασφάλειας έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται με μικρό σχετικά κόστος και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, μέχρι την εφαρμογή του πλήρους Εθνικού Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας.  Σε πρώτο 
στάδιο τα μέτρα θα εφαρμοστούν στους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας.
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4.3.3  Δράσεις 7,8 – αξιολόγηση Έπικινδυνότητας, σε θέματα 
κυβερνοασφάλειας σε Έθνικό Έπίπεδο (National Level Cyber Risk Assessment) 

Tο ΓΕΡΗΕΤ έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία KPMG Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών 
ανάλυσης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο σε θέματα κυβερνοασφάλειας.  Το έργο αυτό 
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014, και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2016, καλύπτοντας 
σημαντική εργασία σχετικά με την ανάλυση κρισιμότητας των δυνητικά κρίσιμων υποδομών 
πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη της Στρατηγικής 
Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής  Δημοκρατίας.  Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας 
είναι η καλύτερη κατανόηση των πιθανών απειλών και ευπαθειών κυβερνοασφάλειας στις 
κρίσιμες υποδομές πληροφοριών, και τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών αυτών σε εθνικό 
επίπεδο.  Η σχετική πληροφόρηση θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση και ανάπτυξη του σχεδίου 
δράσης για τη διαχείριση / μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί, με στόχο την επιτυχή 
προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας στην Κύπρο.

4.3.4  Δράση 12 – ασκήσεις κυβερνοασφάλειας
Τον Οκτώβριο του 2016, ο ENISA και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσαν την 
πανευρωπαϊκή άσκηση Cyber Europe 2016.  Το ΓΕΡΗΕΤ συντόνισε επιτυχώς τη συμμετοχή της 
Κύπρου στην εν λόγω άσκηση, κατά την οποία περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, από όλη την Ευρώπη (πάνω από 30 χώρες), ένωσαν 
τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μια προσομοίωση μαζικών κυβερνοεπιθέσεων ευρείας 
κλίμακας.   Η άσκηση βασιζόταν σε δραστηριότητες τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών ζωτικής 
σημασίας (κρίσιμες υποδομές πληροφοριών).  Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια 
προγραμματισμού και εκτέλεσης της εν λόγω πανευρωπαϊκής άσκησης: καθορισμός στόχων, 
ανάπτυξη σεναρίων, σχεδιασμός άσκησης, εξειδίκευση σεναρίων για την Κύπρο, εκπαίδευση 
προσωπικού και διεξαγωγή της άσκησης, με συμμετέχοντες από το δημόσιο, αλλά και από τον 
ιδιωτικό τομέα.  Η συμμετοχή της Κύπρου στην άσκηση θεωρείται πολύ επιτυχημένη και αυτό 
οφείλεται στην άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων οργανισμών.

4.3.5  Δράση 14 - Δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας
Κατά το 2016, έχοντας ως στόχο  τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας, η ομάδα, η οποία 
είχε συσταθεί και  αποτελείται από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προώθησε 
συγκεκριμένες  δραστηριότητες οι οποίες εστιάζονται σε ομάδες-στόχους και καλύπτουν την 
Κυπριακή κοινωνία συνολικά.

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος ενημέρωσης 
(Awareness) για τα θέματα ασφάλειας, υποδομών και πληροφοριών που θα καλύπτει όλους 
τους χρήστες ηλεκτρονικών συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
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Στο πλαίσιο των εργασιών της, η ομάδα κατάρτισε και συμφώνησε πρόγραμμα εργασίας και 
συνεισέφερε  στην ετοιμασία και προώθηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για ενημέρωση 
του κοινού και των χρηστών. 

Παράλληλα, έχει συσταθεί η υποομάδα για τα προγράμματα ασφάλειας στο διαδίκτυο (security 
και safety) για παιδιά/μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που λειτουργεί υπό το συντονισμό 
του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και 
το γενικό συντονισμό του ΓΕΡΗΕΤ.  Αποστολή της υποομάδας είναι η ετοιμασία εισήγησης 
εθνικής πολιτικής/στρατηγικής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που θα καλύπτει μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς μέσα από συνέργειες με άλλους τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και επιμόρφωσης.   Η συγκεκριμένη εργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να  
τύχει των σχετικών εγκρίσεων στις αρχές του 2017.

Οι εργασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των ομάδων - στόχων αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο στην προώθηση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καθώς θα συμβάλουν τα μέγιστα στην καλύτερη υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων της 
Στρατηγικής και θα βοηθήσουν όλους του πολίτες να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, να 
αποκτήσουν εμπιστοσύνη και να επωφεληθούν των ευκαιριών που φέρνουν μαζί τους οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες.

4.3.6  Cyprus Cybercrime Centre of Excellence (3CE) for Training, Research and 
Education

Το Cyprus Cybercrime Centre of Excellence (3CE) for Training, Research and Education (http://
www.3ce.cy) ήταν συγχρηματοδοτούμενο (κατά 90%) έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
ξεκίνησε τον Ιούλιο 2014, με τη συμμετοχή των ΓΕΡΗΕΤ, Cyprus Neuroscience and Technology 
Institute, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ADITESS Ltd και της Αστυνομίας Κύπρου, και 
το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2016.  Στο έργο αναπτύχθηκε υλικό για εξειδικευμένα 
σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, 
παραδόθηκαν σεμινάρια σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και αστυνομικούς, αναπτύχθηκαν 
πανεπιστημιακά προγράμματα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ερευνήθηκαν θέματα νομικά, 
κυβερνοεγκλήματος και ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές πληροφοριών, και διοργανώθηκαν 
εκδηλώσεις όπως Advisory Board Meetings, Public Awareness Event, Final Conference on 
Cybercrime, με σκοπό την ενημέρωση για το κυβερνοέγκλημα.
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Καταναλωτές

       Γράφημα13: Παράπονα καταναλωτών 2016
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5.1.  Παράπονα καταναλωτών
Μια  από τις αρμοδιότητες του ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται από 
καταναλωτές σε σχέση με Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Ταχυδρομείων. Κατά το 
2016 το ΓΕΡΗΕΤ έλαβε και χειρίστηκε 180 παράπονα, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούσαν 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Τα εκατό εβδομήντα έξι αφορούσαν παράπονα για Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όπως αποτυπώνονται στον διάγραμμα που ακολουθεί:

5.2.  Έποπτεία τηλεπικοινωνιακού τερματικού Έξοπλισμού (ττΈ) – 
Ένσωμάτωση της νέας οδηγίας της Έυρωπαϊκής Ένωσης 2014/53/ΈΈ

Κατά το 2016, το ΓΕΡΗΕΤ συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε το 2015 με σκοπό την εναρμόνιση 
του με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά 
με την εναρμόνιση των Κρατών Μελών όσον αφορά την διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού 
στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, προχώρησε στην τροποποίηση του 
υφιστάμενου Νόμου 112(Ι)2004 έτσι ώστε να συμπεριλάβει τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας. Ο 
τροποποιητικός Νόμος, αφού ψηφίσθηκε από την Βουλή,  δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 
2016.
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5.3.  Έργαλεία καταναλωτών (Tel2Me, Net2Map, 2B2T)
Το ΓΕΡΗΕΤ έχει αναπτύξει από το 2013 τρία διαδραστικά εργαλεία καταναλωτών τα οποία  
επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν υπηρεσίες και παροχέα που να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις τους και να αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρονται.

Το εργαλείο Net2Map αποτελεί μια διαδραστική εφαρμογή Web GIS σε διοικητικό χάρτη της 
Κύπρου η οποία χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της γεωγραφικής κάλυψης, σε επίπεδο 
ταχυδρομικών διευθύνσεων, των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών στην 
Κύπρο.

Συγκεκριμένα με τη χρήση του εργαλείου Tel2Me οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα 
σύγκρισης τιμών των προσφερόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αυξάνοντας 
έτσι την ικανότητα τους να επιλέξουν μεταξύ των δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Με το Σύστημα Εκτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων 2Β2τ10 οι καταναλωτές 
έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μετρήσεις και να αξιολογήσουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών τους συνδέσεων. Το 2Β2Τ με βάση την δευτερογενή 
νομοθεσία που αφορά το Ανοικτό Διαδίκτυο11 θα αποτελεί το αποκλειστικό  εργαλείο που 
θα χρησιμοποιείται για τις  μετρήσεις απόδοσης σε επίπεδο τελικού χρήστη με σκοπό τον 
έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του άρθρου 4(1)(δ) του Κανονισμού 2120/2015, μέσω 
της δυνατότητας που θα παρέχεται στον τελικό χρήστη να συγκρίνει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων απόδοσης της σύνδεσης του στο διαδίκτυο, με τα χαρακτηριστικά απόδοσης που 
καθορίζονται ή/και δημοσιεύονται σχετικά με τις αντίστοιχες συμβάσεις.

10http://2b2t.ocecpr.org.cy
11Αναμένεται να εκδοθεί εντός του  1ου τριμήνου του 2017
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Επίλυση Διαφορών - Συμμόρφωση

6.1.  Έπίλυση Διαφορών
Κατά το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ 
παροχέων. 

6.2.  Έπιβολή Διοικητικών κυρώσεων

Πίνακας υποθέσεων επιβολής  διοικητικών κυρώσεων 
στις ηλεκτρονικές Έπικοινωνίες

Διατάχθηκε όπως: 
(α) καταβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ διοικητικό 
πρόστιμο ύψους 7.000 Ευρώ, και (β) πιστώσει 
τους λογαριασμούς όλων των  τελικών 
χρηστών της επίδικης υπηρεσίας εφόσον το 
ζητήσουν με το αντίστοιχο ποσό χρέωσης για 
την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2015. 

Απόφαση κατά της εταιρείας VEOO Solutions 
Ltd  ημερομηνίας 9/3/16 αναφορικά με τον 
τρόπο παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής 
πληροφόρησης στο κοινό. 

Απόφαση κατά της Telebox Ltd  ημερομηνίας 
9/3/16 αναφορικά με τον τρόπο παροχής 
υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης στο 
κοινό.

Διατάχθηκε όπως:
(α) προβεί στην επιστροφή του ποσού των 
426,30 Ευρώ προς τον παραπονούμενο,
(β) καταβάλει στο ΓΕΡΗΕΤ διοικητικό 
πρόστιμο 10.000 Ευρώ  και 
(γ)  πιστώσει τους λογαριασμούς όλων των  
τελικών χρηστών της επίδικης υπηρεσίας 
εφόσον το ζητήσουν με το αντίστοιχο ποσό 
χρέωσης για την περίοδο Ιανουαρίου- 
Νοεμβρίου 2015. 

Αποφάσεις ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 
2016 κατά παροχέων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (DST OMEGA TELECOM, 
HOLITEC COMPUTERS LTD, VOXBONE, AIRTEL 
NET LTD, A.A. SIM4U LTD,  FASTNET LTD, 
M.G. ORANGE ENTERPRISE  LTD και CALLSAT 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS 
LTD), λόγω παράλειψης καταβολής ή  
εκπρόθεσμης καταβολής  του διοικητικού 
τέλους 2016 κατά παράβαση των όρων 
της άδειας τους και του διατάγματος 
περί διοικητικών τελών (Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες), Κ.Δ.Π. 849/2004.

Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που 
ανέρχονταν μέχρι τα 300 ευρώ στους 
παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
διατάχθηκε διαγραφή από το Μητρώο και 
λήψη δικαστικών μέτρων σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και μη καταβολής του 
προστίμου εντός της τιθέμενης προθεσμίας. 
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Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που 
ανέρχονταν μέχρι τα 300 ευρώ στους 
παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
λήψη δικαστικών μέτρων σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και μη καταβολής του 
προστίμου εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

Αποφάσεις ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2016 
κατά παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(DST OMEGA TELECOM, G.E. FOR ALL NEWS 
PAPER & MEDIA SERVICES  LTD, HOLITEC 
COMPUTERS LTD, C.K.M MICROSAT INTERNET 
TECHNOLOGY LTD, B.T. SOLUTIONS LTD, 
OE LICENSE COMPANY  LTD, ZANADOO 
TRADING LTD, VEOO SOLUTIONS LTD, 
GALATARIOTIS TECHNICAL LTD, ATHINA 
LEATHERGOODS LTD, AIRTEL NET LTD, DATA 
SMS GREECE LTD, FUSION IT CONSULTANTS 
LTD, M.SEREDA NETWORK  LTD, CALLSAT 
TELECΟΜLTD,CALLSAT NTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATIONS LTD, MUNDIO 
MOBILE (CYPRUS)  LTD,  A.A. SIM4U LTD, 
IPTEL  LTD CITYCELL COMMUNCATIONS LTD 
και M.G. ORANGE ENTERPRISE  LTD) λόγω 
παράλειψης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ελεγμένων καταστάσεων 
των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από 
δραστηριότητες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
κατά παράβαση των όρων της άδειας τους 
που απορρέουν από την περί Καθορισμού 
Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων 
Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφαση, 
Κ.Δ.Π.10/2015

Πίνακας υποθέσεων επιβολής  διοικητικών κυρώσεων
  στις ταχυδρομικές Υπηρεσίες

 Ο Επίτροπος επέβαλε πρόστιμο ύψους 3,000 
ευρώ προς το Κυπριακό Ταχυδρομείο, με 
προθεσμία να καταβληθεί  εντός δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της Απόφασης. Στην 
Απόφαση προβλέπονται τόκοι υπερημερίας 
σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου 
εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

Ο Επίτροπος επέβαλε πρόστιμο ύψους 
150,000 ευρώ προς το Κυπριακό Ταχυδρομείο, 
με προθεσμία να καταβληθεί  εντός τριών 
μηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης. 
Στην Απόφαση προβλέπονται τόκοι 
υπερημερίας σε περίπτωση μη καταβολής του 
προστίμου εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

Απόφαση κατά του Κυπριακού Ταχυδρομείου 
ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016 λόγω 
παράβασης των προνοιών του άρθρου 
119Β(γ) του Νόμου 112(Ι)/2004 που αφορούν 
την παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας.  

Απόφαση κατά του Κυπριακού Ταχυδρομείου 
ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου  2016 λόγω 
παράβασης των προδιαγραφών ποιότητας 
του διασυνοριακού ταχυδρομείου για το έτος 
2015.
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6.3.  Δικαστικές αποφάσεις

6.4.  Προσφυγές

Πίνακας  Δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν το 2016

Πίνακας Προσφυγών που καταχωρήθηκαν το 2016

Έγινε δεκτή η προσφυγή της ΑΤΗΚ κατά του ΕΡΗΕΤ με 
την οποία ζητήθηκε ακύρωση της Απόφασης του Καθ’ ου η 
Αίτηση (ΑΔΠ 530/11)  ημερ. έκδοσης και δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας  στις 10/6/11 η οποία 
αφορούσε την εξέταση Αγοράς των Δημοσίων Διαθέσιμων 
Τοπικών και/ή Εθνικών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
καταναλωτές και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων 
στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. 

Προσφυγή  
1101/2011
ατηκ Vs ΈρηΈτ

ημερομηνία 
έκδοσης της  
απόφασης

05/08/2016

12/12/16

26/2/2016

τίτλος 
προσφυγής θέμα

Προσφυγή  
1101/2011
Golden 
Telemedia  Vs 
ΈρηΈτ

Έγινε δεκτή η προσφυγή της Golden Telemedia  κατά του 
ΕΡΗΕΤ με την οποία ζητήθηκε ακύρωση της Απόφασης του 
Καθ’ ου η Αίτηση ημερ. 12/6/12  του Επιτρόπου και η οποία 
κοινοποιήθηκε στους Αιτητές στις 13/6/12 με την οποία 
ο Καθ’ ου η Αίτηση επέβαλε στους αιτητές  ως διοικητική 
κύρωση (α)  διοικητικό πρόστιμο των 1.220 Ευρώ και  (β) 
την επιταγή για άμεση συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την νομοθεσία και την «Γενική 
Εξουσιοδότηση της Εταιρίας» είναι άκυρη και στερείται 
οποιουδήποτε νομίμου αποτελέσματος.

1498A/2012 Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΤΗΚ κατά του ΕΡΗΕΤ 
και επικυρώθηκε η Απόφαση του ΕΡΗΕΤ με την οποία 
επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ στην ΑΤΗΚ για παράβαση 
του άρθρου 93 του Ν.112(Ι)/2004.

Προσφυγή 741/2016  Netsmart V ΈρηΈτ

Οι αιτητές  ζητούν ακύρωση της Απόφασης του Επιτρόπου ημερομηνίας 9/3/16  για επιβολή 
διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 Ευρώ
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