
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ 07/2018 
 

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Ειδικό 
Παράρτημα 1: Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για Παροχείς Κινητού Ιδεατού Δικτύου 

(MVNO), Παράρτημα 3 – Τέλη Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, (Έκδοση 2018-1) 

της ΑΤΗΚ 
 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων αφού 
 

(α) ολοκλήρωσε τη δημιουργία κοστολογικού μοντέλου MOBILE BULRIC MODEL, 

 
(β)  εξέδωσε το Διάταγμα περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και 

Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), ΚΔΠ. 395/2017, 
 

προχωρεί με εφαρμογή της πρόνοιας του άρθρου 12 της περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης 

Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΑΤΗΚ) 

στην Αγορά (Απόληξης) Τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας σε επίπεδο χονδρικής, Απόφαση του 2015, ΑΔΠ 597/2015, και προτείνει, βάσει 

των αποτελεσμάτων του κοστολογικού μοντέλου, τα οποία υπολογίστηκαν με τη χρήση 

προϋπολογιστικών οικονομικών στοιχείων του 2017, την τροποποίηση των τιμών για την 

πρόσβαση στο κινητό δίκτυο για παροχείς κινητού ιδεατού δικτύου (MVNO), όπως 

περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ  ως ακολούθως: 

 

(Α) Πίνακας 3.1.1.4. Τέλη Υπηρεσιών Κυκλωματομεταγωγής: 
 

1.1. Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων εντός του Κινητού Δικτύου της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ καθορίζεται στο €0.0141 ανά λεπτό 
1.2. Υπηρεσία έναρξης κλήσεων από το Κινητό δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 

καθορίζεται στα €0.0078 ανά λεπτό 
1.3. 1.3. Υπηρεσία Τερματισμού κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 

καθορίζεται στα €0.0069 ανά λεπτό   

 
(Β) Πίνακας 3.2.4. Τέλη Υπηρεσιών Κυκλωματομεταγωγής:  

 
1.1. Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων εντός του Κινητού Δικτύου της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ καθορίζεται στο €0.0141 ανά λεπτό 
1.2. Υπηρεσία έναρξης κλήσεων από το Κινητό δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 

καθορίζεται στα €0.0078 ανά λεπτό 

1.3. Υπηρεσία Τερματισμού κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 
καθορίζεται στα €0.0069 ανά λεπτό   

 
(Γ) Πίνακας 3.3.4. Τέλη Υπηρεσιών Κυκλωμεταγωγής: 

 

1.1. Υπηρεσία Δρομολόγησης Κλήσεων εντός του Κινητού Δικτύου της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς 
ΦΠΑ καθορίζεται στο €0.0141 ανά λεπτό 

1.2. Υπηρεσία έναρξης κλήσεων από το Κινητό δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 
καθορίζεται στα €0.0078 ανά λεπτό 

1.3. Υπηρεσία Τερματισμού κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, η τιμή χωρίς ΦΠΑ 

καθορίζεται στα €0.0069 ανά λεπτό   
  

 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τα σχόλια τους επί των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων όπως αναφέρονται στο παρόν εισηγητικό έγγραφο.  


