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Το.Γραφείο.του.Επιτρόπου.Ρυθμίσεως.Ηλεκτρονικών.Επικοινωνιών.
και.Ταχυδρομείων.(ΓΕΡΗΕΤ).συνέχισε.και.κατά.το.2011.μ’..επιμονή.και.
μεθοδικότητα.το.ρυθμιστικό.του.έργο,.ανταποκρινόμενο.πλήρως.στις.
υποχρεώσεις,.που.του.έταξε.η.Κυπριακή.πολιτεία,.αλλά.και.σ’..εκείνες.
που. εκπηγάζουν. από. την. συμμετοχή. της. Κυπριακής. Δημοκρατίας.
στους.θεσμούς.και.τα.όργανα.της.Ε.Ε.

Οι.δραστηριότητές.μας,.απορρέουσες.από. τον.νόμο.Ν.112(Ι)/2004,.
που.διέπει.και.καθοδηγεί.την.λειτουργία.και.αποστολή.του.Γραφείου.
μας,. διακρίνονται. και. κατά. το. υπό. επισκόπηση. έτος. από. ποικιλία.
έργων.και.δράσεων.με.έγκαιρη,.έγκυρη.και.αντικειμενική.εκτέλεση.των.
σχετικών.εργασιών...Οι.εργασίες.αυτές.περιγράφονται.κατάλληλα.και.
με.την.αναγκαία.λεπτομέρεια.στα.διάφορα.κεφάλαια.της.Έκθεσης,.γι’.
αυτό.και.θεωρώ,.ότι.δεν.χρειάζεται.οποιαδήποτε.αναφορά.στο.σημείο.
αυτό.

Πιστεύω,. ότι. το. αίσθημα. ικανοποίησης. διακατέχει. δικαιολογημένα. το.
προσωπικό.του.Γραφείου.μας.για.το.έργο,.που.επιτέλεσε.και.κατά.το.
2011...Ταυτόχρονα.όμως.αυξάνεται.και.το.αίσθημα.μιας.μεγαλύτερης.
ευθύνης.για.τα.χρόνια,.που.έρχονται...Ευθύνη,.που.ήταν.και.παραμένει.
πάντοτε.η.εξυπηρέτηση.κυρίως.της.διαφάνειας,.της.αντικειμενικότητας.
και.της.ρυθμιστικής.σταθερότητας.στο.πεδίο.του.ανταγωνισμού,.που.
αφορά.τα.«ηλεκτρονικά.και. ταχυδρομικά.πράγματα».στον. τόπο.μας...
Όραμά.μας.ήταν.και.εξακολουθεί.να.είναι,.διαχρονικά,.η.εξυπηρέτηση.
του.Κύπριου.πολίτη.στις.επιλογές,.που.(πρέπει.να).του.προσφέρονται,.
ώστε. να. μπορεί. ν’. απολαμβάνει. τις. καλύτερες. δυνατές. υπηρεσίες/
προϊόντα.στις.πλέον.πρόσφορες.τιμές...Τούτο.όμως.δεν.είναι.πάντοτε.
εύκολο,..έχοντας..μάλιστα.υπ’..όψη.τον.ανταγωνισμό.συμφερόντων,.που.
είναι.σύμφυτος.με.την.λειτουργία.της.ελεύθερης.αγοράς...Πόσο.μάλλον.
υπό.την.πίεση.της.τρέχουσας.σοβαρής.διεθνούς.και.τοπικής.οικονομικής.
κρίσης,.που.έχει.επηρεάσει.(και.εξακολουθεί.ακόμη.να.επηρεάζει).σε.
μεγάλο.βαθμό.όλους.τους..τομείς.της.Κυπριακής.οικονομίας.και,.κατ’..
επέκταση,. τις.σχετικές. επενδύσεις.. .Επίσης,. λαμβάνοντας. . υπ’. όψη,..
ότι. η. ρύθμιση. στους. εν. λόγω. τομείς. αφορά. .πεδία. αγοράς,. όπου. η.
τεχνολογική.ανάπτυξη,.η.συναφής.παραγωγή.νέων.προϊόντων.και.ο.
ανταγωνισμός.σ’. ένα.παγκοσμιοποιημένο.πλέον.περιβάλλον.αγοράς.
(με.ό,τι.αυτό.συνεπάγεται).γίνεται.συνεχώς.και.επιτακτικότερη.αλλά.και.
δυσκολότερη...Ως.εκ.τούτου,.οι.αποφάσεις.μας,.για.να.είναι.σωστές,.
δίκαιες.για.τον.πολίτη.και.διαφανείς.-.αμερόληπτες.για.τους.παροχείς.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Δρ..Πόλυς.Μιχαηλίδης



πρέπει.να..στηρίζονται..σε.αντικειμενικές.μελέτες,.συνεκτιμώντας.(όπου.και.όσο.πρέπει).τις.ιδιαιτερότητες.
της.Κυπριακής.κοινωνίας.

Το.ΓΕΡΗΕΤ,.ως.ανεξάρτητη.(αυτόνομη.και.αυτοδύναμη).Ρυθμιστική.Αρχή.της.Κυπριακής.Δημοκρατίας,.
παρακολουθεί.επίσης.από.κοντά.το.ευρωπαϊκό.γίγνεσθαι,.συμμετέχει.σ’..αυτό.και,.όπου.τούτο.απαιτείται,.
μεταφέρει.την.ευρωπαϊκή.νομοθεσία.και.εμπειρία.στην.Κυπριακή.πραγματικότητα...Ταυτόχρονα,.διευρύνει.
την.γνώση.και.εμπειρογνωμοσύνη.του.στους.τομείς.που.καλείται.να.ρυθμίσει...Η.επαφή.αυτή,.συνεχής.
και. καρποφόρα,. οδηγεί. ακόμη. το. ΓΕΡΗΕΤ. στις. αναγκαίες. προσαρμογές. . και. . επικαιροποιήσεις. της.
στρατηγικής.του,.των.μεσο-μακροπρόθεσμων.στόχων.του.αλλά.και.των.καθημερινών.χειρισμών.του...Η.
προσπάθεια.αυτή,.στα.πεδία.που.μας.αφορούν,.είναι.εντατική.και,.όπου.χρειάζεται,.μ’..ευαισθησία.προς.
τις.κυπριακές.συνθήκες..Είμαι.βέβαιος,.ότι.θα.συνεχίσουμε.επιτυχώς.το.έργο.αυτό.και.στα.χρόνια.που.
έρχονται,.γιατί.αυτό.απαιτεί.η.αποστολή.του.ΓΕΡΗΕΤ.και.αυτό.αναμένει.η.κοινωνία.από.εμάς..

Καταλήγοντας,.θα.ήθελα.να.εκφράσω.τις.ευχαριστίες.και.την.εκτίμησή.μου.στο.προσωπικό.του.ΓΕΡΗΕΤ,.
που. υπό. την. καθοδήγηση. του.Διευθυντή.Δρα.Νεόφυτου.Παπαδόπουλου.παρήγαγε. επιτυχώς. το. στις.
επόμενες. σελίδες. περιγραφόμενο. έργο.. . Η. συνεργασία. και. η. συμβολή. όλου. του. προσωπικού. στην.
επίτευξη.των.στόχων,.που.από.κοινού.θέσαμε,.ήταν.συνεχής,.ειλικρινής..και.πάντοτε..παραγωγική.

Εκφράζω. επίσης. τις. ευχαριστίες. μου. στην. Υπουργό. των. Συγκοινωνιών. και. Έργων,. την.Δρα. Ερατώ.
Κοζάκου-Μαρκουλή,.για.την.συνεργασία.της.στα.διάφορα.θέματα.κοινού.ενδιαφέροντος/ευθύνης...Επίσης,.
σε.όλες.τις.άλλες.αρχές,.οργανισμούς,.κυβερνητικά..τμήματα..και.παροχείς.–.ιδιωτικές.επιχειρήσεις,.που.
συνεργάσθηκαν.μαζί.μας.και.εμείς.μαζί.τους.για.να.εξυπηρετηθεί.η.ρύθμιση.στους.τομείς.των.ηλεκτρονικών.
επικοινωνιών.και.των.ταχυδρομικών.υπηρεσιών.του.τόπου.μας...Είμαι.βέβαιος,.ότι.αυτό.θα.συνεχίσει.και.
στο.μέλλον,.διότι.μαζί.και.συνεργιστικά..μπορούμε.να.επιτύχουμε.περισσότερα,.προς.όφελος.πάντοτε.του.
Κύπριου.πολίτη.και.της.εθνικής.οικονομίας.γενικότερα.

Τέλος,.επιθυμώ,.να.διαβεβαιώσω,.ακόμη.μια.φορά,.ότι.αντικειμενικός.μας.στόχος.είναι.η.ολιστική.προσέγγιση.
της.ρύθμισης.της.αγοράς.των.Ηλεκτρονικών.Επικοινωνιών.και.των.Ταχυδρομείων.στην.Κύπρο,.με.μοναδικό.
γνώμονα. την. ανάπτυξη. της. αγοράς. και,. κατ'. επέκταση,. την. υποστήριξη. της. ανταγωνιστικότητας. της.
Κυπριακής.οικονομίας.συμβάλλοντας.έτσι.και.στην.ταχύτερη.δυνατή.έξοδό.της.από.την.οικονομική.ύφεση,.
την.οποία.βιώνουμε.στα.τελευταία.2-3.χρόνια.

Με.εκτίμηση

......

Δρ.Πόλυς.Μιχαηλίδης
Επίτροπος

Ρυθμίσεως.Ηλεκτρονικών.Επικοινωνιών
και.Ταχυδρομείων

(ΕΡΗΕΤ)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 155 του Νόμου 112(Ι)/2004, 
που είναι ο βασικός νόμος που διέπει την λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), και κοινοποιείται κατόπιν στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων.  Ακολούθως δημοσιεύεται.

1.1. Ρόλος  και  Αρμοδιότητες του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ)

Ο Επίτροπος είναι o προϊστάμενος  του Γραφείου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), το οποίο σύμφωνα  με το Ν.112(Ι)/2004  (άρθρο 10) έχει δική του χωριστή 
νομική προσωπικότητα και δεν υπόκειται (υπάγεται) σε οποιοδήποτε Υπουργείο.  Ο Επίτροπος ασκεί 
εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του, το δε προσωπικό ενεργεί σύμφωνα 
με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου.  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω νόμου, αποτελεί 
αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων,

α)	 «να	συμβουλεύει	τον	Υπουργό»	(νοείται	τον	Υπουργό	Συγκοινωνιών	και	Έργων)	επί	θεμάτων	
που	αφορούν	τις	ηλεκτρονικές	επικοινωνίες	και	τα	ταχυδρομεία	στην	Κύπρο,	και

β)	 «να	εφαρμόζει	στις	ηλεκτρονικές	επικοινωνίες	και	στα	ταχυδρομεία	το	εκάστοτε	ακολουθητέο	
πλαίσιο	γενικής	πολιτικής	που	πιθανόν	να	του	διαβιβάζεται	από	τον	Υπουργό	στα	πλαίσια	των	
μεταξύ	τους	συναντήσεων	και	διαβουλεύσεων	που	προβλέπονται	στο	Άρθρο	19(2)».

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο, ο οποίος προάγει:

v την παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για 
 το σύνολο της κοινωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία,
v τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά σε ό, τι αφορά την τιμή και ποιότητα των προσφερόμενων 
 υπηρεσιών στους τομείς της αρμοδιότητάς του,
v την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
 επικοινωνιών και ταχυδρομείων, και
v τη δυνατότητα παροχής ή διάθεσης μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
 επικοινωνιών.

Ο Επίτροπος προάγει  επίσης τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων:

v την πρόσβαση όλων των πολιτών σε μια καθολική υπηρεσία σε όλη την επικράτεια, που  ελέγχει η 
 Κυπριακή Δημοκρατία,
v την προστασία των καταναλωτών κατά τις συναλλαγές τους με παροχείς, 
v την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και τη διαφάνεια στις τιμές και τους όρους αναφορικά με 
 τη χρήση των δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,
v τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες με ειδικές ανάγκες, και
v την ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
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1.2.  Αποστολή του Γραφείου (ΓΕΡΗΕΤ)

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

1.3. Όραμα του Γραφείου (ΓΕΡΗΕΤ)

Το όραμα του ΓΕΡΗΕΤ είναι η διασφάλιση της δυνατότητας του καταναλωτή να επιλέγει ποιοτικές και 
να απολαμβάνει καινοτόμες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στους 
τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών.

1.4. Ο Βασικός Νόμος του Γραφείου (ΓΕΡΗΕΤ)

Ο Βασικός Νόμος του ΓΕΡΗΕΤ είναι ο Ν.112(Ι)/2004.  Ο νόμος αυτός διέπει την λειτουργία και αποστολή 
του Γραφείου και αποτελείται από τα εξής (18) Μέρη:

1. Γενικές Διατάξεις

2. Διορισμός Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ) και Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ)

3. Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου (ΓΕΡΗΕΤ)

4. Γενικά Καθήκοντα του Επιτρόπου

5. Αρμοδιότητες, Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου

6. Εξασφάλιση Πληροφοριών, άλλες Εξουσίες, Διατάγματα, Έρευνες, Συμβουλευτική Επιτροπή και  

 Συμβουλευτικά Σώματα

7. Επίλυση Διαφορών

8. Καθεστώς Αδειοδότησης

9. Η Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων

10. Παροχή Πρόσβασης και Διασύνδεσης

11. Δικαιώματα Τελικών Χρηστών

12. Τερματικός Εξοπλισμός

13. Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

14. Ασφάλεια, Απόρρητο και Προστασία Δεδομένων

15. Καθολική Υπηρεσία

16. Καθολική Υπηρεσία και Ανατιθέμενη Υπηρεσία κατ’  αποκλειστικότητα στα ταχυδρομεία

17. Αδικήματα αναφορικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και τις Ταχυδρομικές    Υπηρεσίες, και

18. Διατάγματα, Δημοσιονομικές Διατάξεις, Εκθέσεις και διάφορα άλλα θέματα.
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Επίτροπος	-	ΕΡΗΕΤ	:	
Δρ	Πόλυς	Μιχαηλίδης	(από	11.01.2009)

Βοηθός Επίτροπος - ΒΕΡΗΕΤ:
κ. Φώτης  Αναστάση (από 16.04.2008 μέχρι 05.10.2011)

2.1. Οργάνωση

Οι βασικές δραστηριότητες του ΓΕΡΗΕΤ, στα πλαίσια της ρύθμισης των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και, ως εκ τούτου, 
κάθε εργασία εκτελείται από μικρές ομάδες λειτουργών (οργάνωση matrix για ευελιξία και διάχυση 
γνώσης) με εξειδικευμένη γνώση (απόρροια της κάθετης οργάνωσης και εστιασμένης εκπαίδευσης) υπό 
την καθοδήγηση των Ανωτέρων Λειτουργών ή/και του Διευθυντή.  Στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται 
ιδιαίτερη 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, π.χ. 
μέσω του IRG (Independent Regulators Group) και του  BEREC (Body of European Regulators for 
Electronic Communications), είτε με μίσθωση υπηρεσιών εξωτερικών ειδικών συμβούλων.

2.1.1. Στελέχωση 

Το υπηρεσιακό προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή [Δρ Ν. Παπαδόπουλος] και των 
τριών  Ανώτερων  Λειτουργών  [Α.  Αντωνιάδης  (Τεχνικός  Τομέας),  Γ.  Βασιλειάδης  (Οικονομικός  Τομέας) 
και K. Βαρσανίδου (Νομικός Τομέας)], 17 Λειτουργούς (6 Μηχανικούς, 7 Οικονομολόγους, 4 Νομικούς), 
1 Γραμματειακή Λειτουργό, 2 Λειτουργούς Λογιστηρίου, 3 Τεχνικούς Μηχανικούς και 9 Γραφείς (από 2 
Μαΐου 2011).

2.1.2. Δομή 

Ο τρόπος οργάνωσης του ΓΕΡΗΕΤ είναι αποτέλεσμα της σωρευθείσας πείρας από την ίδρυσή του και 
αντανακλά τη σύνθετη προσέγγισή του στα θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και την ανάγκη  να 
ανταποκριθεί αποδοτικά στις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις του.  Το οργανόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ 
παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.
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Επίτροπος	(ΕΡΗΕΤ)

Βοηθός	Επίτροπος	(ΒΕΡΗΕΤ)

Διευθυντής

Συμβουλευτική Επιτροπή
(Σ.Ε.) Εσωτερικός Έλεγχος

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ανώτερος   Λειτουργός

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ανώτερος Λειτουργός

Υποδομή ΓΕΡΗΕΤ και
Ασφάλεια Δικτύων
 και Πληροφοριών

Εποπτεία και Έλεγχος, Τηλεπι-
κοινωνιακός Τερματικός Εξοπλι-
σμός, Πρότυπα και Τυποποίηση

Πρόσβαση
και

Διασύνδεση

Αδειοδότηση και Έλεγχος 
Ποιότητας,                   

Αριθμοδότηση και 
Διευθυνσιοδότηση

Γραμματεία-Αρχείο Λογιστήριο

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ανώτερος Λειτουργός

Ανάλυση Αγορών 
και

Έλεγχος Ανταγωνισμού

Ρυθμιστικό Πλαίσιο 
και

 Έλεγχος Συμμόρφωσης

Κοστολογικός Έλεγχος 
& 

Κοστολογικά Μοντέλλα
Ρυθμιστικά Μέτρα

Καθολική Υπηρεσία
Επίλυση Διαφορών 

και
Παράπονα Καταναλωτών

Εξωτερικοί Σύμβουλοι

Γράφημα	1:		Δομή	ΓΕΡΗΕΤ	κατά	το	2011
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2.1.3.  Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η εγκαθίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Γραφείου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων διέπεται από το άρθρο 32 του Ν.112(Ι)/2004. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και συγκροτείται 
από τους κυρίους Ανδρέα Χρυσάφη (πρόεδρο), Γιώργο Κουτσόφτα (μέλος) και Τάσο Κύζα (μέλος). Ο 
διορισμός τους έγινε  από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2008 για χρονική περίοδο έξι (6) ετών.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρό 
της, στην παρουσία του Επιτρόπου ή/και του Βοηθού Επιτρόπου, και μελετά θέματα (ορίζονται στο 
σχετικό νόμο) που τής παραπέμπει ο Επίτροπος, είτε για γνωμοδότηση, είτε για ενημέρωση. Οφείλει να 
συμβουλεύει τον Επίτροπο σε χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο, σε κάθε 
περίπτωση, δεν είναι μικρότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό 
διάστημα,  που καθορίζει ο Επίτροπος, και η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν τού έχει διαβιβάσει τη γνώμη 
της, ο Επίτροπος μπορεί να προχωρήσει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών, που τού 
παρέχονται από τον προαναφερθέντα νόμο.

Στις 15 Ιουλίου 2011, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Τ.  Κύζας 
υπέβαλε την παραίτησή του. Η θέση του παρέμεινε κενή μέχρι και το τέλος του 2011. Ο Επίτροπος, δυνάμει 
του Άρθρου 19 του Νόμου 112(Ι)/2004, συνέχισε να παραπέμπει θέματα, είτε προς ενημέρωση, είτε προς 
γνωμοδότηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή και, παρελθούσης της προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών, προχωρούσε στη συνέχεια στη λήψη απόφασης. Aπό 15/7/2011 ήταν αδύνατη πλέον η κανονική 
συγκρότηση της Επιτροπής εξ’  αιτίας της προαναφερθείσας παραίτησης.  

Κατά το 2011 και μέχρι την 15ην Ιουλίου 2011 η Επιτροπή συνήλθε συνολικά σε είκοσι δύο (22) 
συνεδρίες και γνωμοδότησε συνολικά επί είκοσι τεσσάρων (24) θεμάτων, που της παραπέμφθηκαν από 
τον Επίτροπο. Τα θέματα αφορούσαν νομοθετικό έργο (διατάγματα και αποφάσεις), καθώς και θέματα 
πολιτικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων.

2.1.4.  Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών (Σ.Ε.Π.)

Η   λειτουργία,  τα  καθήκοντα  και   οι  ευθύνες  του Σ.Ε.Π.   καθορίζονται   από   τον Ν. 112(I)/2004, άρθρο 
16 και, ειδικότερα, από τη Κανονιστική Διοικητική Πράξη 333/2002.  Οι εργασίες του αφορούν βασικά 
διορισμούς, προαγωγές, παραιτήσεις, αξιολογήσεις, πειθαρχικά παραπτώματα και ετήσιες αξιολογήσεις 
μόνιμου ή εξαμηνιαίες αξιολογήσεις υπό δοκιμασία προσωπικού. 

Το Σ.Ε.Π. αποτελείται από τους:

v Δρα Πόλυ Μιχαηλίδη, Επίτροπο - Πρόεδρος,
v Κο Φώτη Αναστάση, Βοηθό Επίτροπο - Μέλος,
 (μέχρι την 5ην Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία υποβολής παραίτησης) και 
v Κον Ανδρέα Χρυσάφη, Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής - Μέλος. 

Λόγω της παραίτησης του Βοηθού Επιτρόπου, από τις 5 Οκτωβρίου 2011 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011, 
το Σ.Ε.Π. δεν συνήλθε σε συνεδρίαση λόγω της αδυναμίας του να συγκροτηθεί κανονικά (βάσει του 
προαναφερθέντα νόμου) σε σώμα. 
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Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2011, το Σ.Ε.Π. συνήλθε σε  δεκαπέντε (15) συνεδρίες και ασχολήθηκε με τα πιο 
κάτω θέματα:

(α) Πλήρωση θέσεων  - Διορισμοί (σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 - 10 της Κ.Δ.Π. 333/2002):

v Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Τεχνικών Θεμάτων (2 θέσεις), 
v Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Νομικών Θεμάτων (1 θέση),
v Τεχνικού Μηχανικού του τομέα Τεχνικών Θεμάτων (3 θέσεις),  και 
v Λογιστικού Λειτουργού (1 θέση) για το Λογιστήριο του Γραφείου.

(β) Προκήρυξη θέσεων:

v Γραφέα (1 θέση)

Σημ.: H διαδικασία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2011.

(γ) Επικύρωση διορισμών:

Το Σ.Ε.Π. επικύρωσε τον διορισμό των πιο κάτω:

v Ενός (1) Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Νομικών Θεμάτων,
v Ενός (1) Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Οικονομικών Θεμάτων, και
v Μιας (1) Γραφέας,

ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών ικανοποιητικής, υπό δοκιμασία υπηρεσίας.

Επίσης επικύρωσε το διορισμό ενός (1) Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα 
Οικονομικών Θεμάτων μετά από  παράταση έξι (6) μηνών της περιόδου δοκιμασίας. 

(δ) Παραιτήσεις:

Κατά την διάρκεια του 2011, το Σ.Ε.Π. ενέκρινε την παραίτηση πέντε (5) υπαλλήλων: 

v Δύο (2) Λειτουργών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Τεχνικών Θεμάτων, 
v Ενός (1) Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του τομέα Νομικών Θεμάτων,
v Ενός (1) Λειτουργού Λογιστηρίου, και 
v Μιας (1) Γραφέας.

(ε) Προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο:

Το Σ.Ε.Π. ασχολήθηκε επίσης με δύο (2) προσφυγές, που υποβλήθηκαν  στο Ανώτατο Δικαστήριο 
και αφορούσαν την πλήρωση θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής Ανώτερου Λειτουργού 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (κλίμακα Α13) του Τομέα Νομικών Θεμάτων.  Κατά τη διάρκεια του 
έτους  2011 αποσύρθηκε η μία  εκ των δύο  προσφυγών. 
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Επίσης, ασχολήθηκε με μία (1) προσφυγή, που υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο και αφορούσε 
την απόρριψη από το Σ.Ε.Π. αιτήματος για αύξηση της μισθολογικής κλίμακας και/ή την παραχώρηση 
προσαυξήσεων. 

2.2. Εκπαίδευση

Κατά το 2011 το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ παρακολούθησε αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
αφορούσαν:

(α) Την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, π.χ. στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, τη διοίκηση
 προσωπικού, την οργάνωση εργασίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας κλπ, και
(β) την απόκτηση ή και ενίσχυση γνώσεων, π.χ. στους τομείς της Ασφάλειας Δικτύων και   Πληροφοριών, 
 της Ουδετερότητας των Δικτύων, της Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.

Τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού ανήλθαν κατά το 2011 στο 0,35% του προϋπολογισμού 
των δαπανών. 

2.3. Εθνικές και Διεθνείς Σχέσεις 

Η εθνική και η διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ, βλ. Πίνακα 1, αναλαμβάνεται από τον Επίτροπο, 
το Βοηθό Επίτροπο καθώς και από το υπηρεσιακό προσωπικό,  ανάλογα με το θέμα ή και το βαθμό 
εκπροσώπησης, που απαιτείται.  Σε μερικές Επιτροπές (GAC, ICANN), το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπείται από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες που αφορούν τη Διευθυνσιοδότηση 
και Ονοματοδοσία.

Πίνακας	1:		Διεθνής	Εκπροσώπηση	ΓΕΡΗΕΤΠίνακας 1:  Διεθνής Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ 

IRG Independent Regulators Group 

ERG European Regulators Group 

BEREC Board of European Regulators for Electronic Communications 

COCOM Communications Committee 

CEPT European Committee of Postal & Telecom Administration 

ENISA European Network and Information Security Agency 

CERP European Committee of Postal & Telecom Administration 

ERGP European Regulators Group on Post 

TCAM Telecoms Conformity Assessment and Monitoring Committee 

ADCO Admin Co-Op under the RTTE Directive 

IIG Internet Informal Group (EU countries participation) 

GAC Governmental Advisory Committee, International Participation-Advisor 2 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

HLGIG High Level Group on Internet Governance 
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2.3.1. Συμμετοχή ΓΕΡΗΕΤ στις εργασίες των IRG/BEREC

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε κατά το 2011 σε όλες τις συναντήσεις του IRG και της ολομέλειας του 
BEREC.  Τα κύρια θέματα που απετέλεσαν το Ετήσιο Πρόγραμμα του BEREC,  αφορούσαν:

➢ Tη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
➢ την ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς,
➢ την ανανέωση του Κανονισμού για τη Διεθνή Περιαγωγή,
➢ το μη αποκλεισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (net neutrality) και
➢ τον έλεγχο συμμόρφωσης των ρυθμιστικών αρχών με βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επιβολής 
 ex-ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων.

2.3.2. Συνεργασία ΓΕΡΗΕΤ με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

           Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ελλάδας

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ΓΕΡΗΕΤ με την ΕΕΤΤ διεξήχθηκε στις  3-4 Μαρτίου 2011 στη 
Λευκωσία, με μεγάλη επιτυχία, το 1ο Συνέδριο των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου – Ελλάδας, τόσο 
για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και για τον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.  Το 
συνέδριο οργαγώθηκε υπό την πλήρη ευθύνη του ΓΕΡΗΕΤ.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Υπουργός Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου Δρ Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλή 
και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας 
καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας. Χαιρετισμό στους συνέδρους απηύθυναν ο Επίτροπος Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κύπρου Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δρ 
Λεωνίδας Κανέλλος, ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. 
Φώτης Αναστάση και ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ κ. Μιχάλης Σακκάς.

Ως ομιλητές συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο κα Ανδρούλα Καμιναρά, στελέχη των αρμόδιων Υπουργείων Κύπρου και Ελλάδας, στελέχη 
επίσης των δυο Ρυθμιστικών Αρχών (ΓΕΡΗΕΤ και ΕΕΤΤ), καθώς και εκπρόσωποι παροχέων δικτύων και 
υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας τους Συνεδρίου αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις κρατικής πολιτικής για 
την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς, καθώς και οι πιθανές  επιπτώσεις τους στην αγορά 
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Παρουσιάστηκαν, επίσης, ρυθμιστικά μέτρα που προβλέπεται να 
οδηγήσουν στην αύξηση των επενδύσεων στην αγορά και της διείσδυσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, 
καθώς και μέτρα για την προστασία των χρηστών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Κατά τη δεύτερη ημέρα του 
Συνεδρίου συζητήθηκαν ζητήματα, που αφορούν τη ρύθμιση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, 
τον έλεγχο τιμολόγησης του παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας και το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των 
χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενόψει και της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς στην Κύπρο 
και Ελλάδα από την 1ην Ιανουαρίου 2013.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, οι κύριοι Μιχαηλίδης και Κανέλλος εξέφρασαν την επιθυμία και 
πρόθεσή τους, όπως η εν λόγω εκδήλωση καθιερωθεί ως Συνέδριο-θεσμός, επαναλαμβανόμενος κάθε 



9

δυο (2) χρόνια, εναλλάξ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, επιθυμία που προφανώς επισφραγίζει την άριστη 
συνεργασία μεταξύ των δύο Ρυθμιστικών Αρχών.

Χαιρετισμός του ΕΡΗΕΤ Δρα Πόλυ Μιχαηλίδη στο 1ο Συνέδριο ΓΕΡΗΕΤ-ΕΕΤΤ, που διεξήχθηκε στη 
Λευκωσία (3-4 Μαρτίου 2011)
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Στιγμιότυπο από το 1ο Συνέδριο ΓΕΡΗΕΤ-ΕΕΤΤ, που διεξήχθηκε στη Λευκωσία, στις
 3-4 Μαρτίου 2011
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2.3.3. CoCom (Communications Committee)

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε σε τέσσερεις (4) συνεδρίες της Επιτροπής Επικοινωνιών (CoCom) που 
έγιναν στις Βρυξέλλες στις 6/4/11, 19/5/11, 14/7/11 και 18/10/11. Οι εν λόγω συνεδρίες ασχολήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, με θέματα μεταφοράς στις εθνικές νομοθεσίες των νέων οδηγιών 2009/136/ΕΚ και 
2009/140/ΕΚ, οι οποίες τροποποιούν τις υφιστάμενες οδηγίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανάλυσης 
της αγοράς, συστημάτων κινητών δορυφορικών επικοινωνιών (MSS) και υπηρεσιών με χρήση των 
πανευρωπαϊκών αριθμών 116ΧΥΖ και έκτακτης ανάγκης 112.  Επίσης, αφορούν στην εφαρμογή 
προνοιών του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  για θέματα καθολικής υπηρεσίας, 
στην εφαρμογή προνοιών του νέου πλαισίου για θέματα κοινοποιήσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων 
ασφάλειας, των άρθρων 13α της Oδηγίας Πλαίσιο και 5(3) της Oδηγίας Προσωπικών Δεδομένων και στη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων για  παροχή ευρυζωνικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3.4. Διοικητικό Συμβούλιο ENISA  (European Network and Information 

         Security Agency)

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε στις δύο (2) τακτικές συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Network and 
Information Agency – ENISA) στις 22/3/11 και στις 21/10/11. Κατά τις συναντήσεις του Συμβουλίου, 
πέραν του χειρισμού διοικητικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων προγραμματισμού και υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του οργανισμού, το σώμα ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του ENISA 
καθώς και για τις εξελίξεις, που αφορούν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο τομέα της 
Ασφάλειας. Επίσης, έγινε προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του οργανισμού για το επόμενο 
έτος. Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν επίσης εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου και 
αντιπροέδρου του σώματος.

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε επίσης (στις 29/11/2011) σε άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου με την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων (Permanent Stakeholder Group - PSG) για το καταρτισμό και τη προτεραιοποίηση των 
βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων έργων του οργανισμού. 

2.3.5. European Forum of Member States on Public Policies for Security  & Resilience     

          in the context of Critical Information Infrastructure Protection                    
                                                                             
To ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε σε τέσσερεις (4) από τις συναντήσεις του European Forum of Member 
States (Critical Information Infrastructure Protection - CIIP).  Το εν λόγω όργανο τελεί υπό την αιγίδα του 
DG INFO DS3.  Στόχοι της σύστασής του είναι η αλληλοενημέρωση και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών  
στον τομέα της  ασφάλειας, της ανθεκτικότητας  και της  σωστής ρύθμισης των δικτύων, καθώς και η 
προώθηση κοινής αντίληψης αναφορικά με τις  προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο τομέας στον Ευρωπαϊκό 
χώρο, με σκοπό  την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας (CIIP).  Μεταξύ άλλων, η 
συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας συζητά τρόπους κοινής αντιμετώπισης κρίσεων, οι οποίες θέτουν σε 

1Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/20/EK 
σχετικά με την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/19/EΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους και της Οδηγίας 2002/20/ΕΚ σχετικά με την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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κίνδυνο  κρίσιμες υποδομές μεταφοράς ή και αποθήκευσης πληροφοριών.  Περί το τέλος του 2011, στο 
πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Εργασίας, προτάθηκε προσχέδιο εγγράφου για τον τρόπο ανάπτυξης 
μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια του Διαδικτύου, το οποίο θα οριστικοποιηθεί 
εντός του 2012.  Τα αποτελέσματα των παραδοτέων της Ομάδας Εργασίας θα περιληφθούν σε Οδηγία/
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  η οποία αναμένεται να εκδοθεί περί το τέλος του 2012.

2.3.6. Ομάδα Εργασίας ENISA για την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας-πλαίσιο  

         «Art. 13 Implementation Group»

Το Άρθρο 13α της νέας Οδηγίας-Πλαίσιο (Οδηγία 2002/21/ΕΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 
Οδηγία 2009/140/ΕΚ), υποχρεώνει τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών να κοινοποιούν στην 
αρμόδια Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στοιχεία, που αφορούν τις παραβιάσεις ασφάλειας στα δίκτυά τους 
και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών.  Η Ομάδα Εργασίας του ENISA για 
την εφαρμογή του Άρθρου 13α στοχεύει στην εναρμόνιση της εφαρμογής του Άρθρου 13α μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι πρόνοιές 
του. 

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε σε τρεις (3) συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας, κατά τις οποίες αναπτυχθήκαν 
και οριστικοποιήθηκαν δυο σημαντικά έγγραφα, που αφορούν Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αναφορά 
Περιστατικών και για Ελάχιστα Μέτρα Ασφάλειας.  Η εργασία αυτή, σε πρωτογενή νομοθεσία [τροποποίηση 
του Ν.112(Ι)/2004],  αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

2.3.7. ICANN/GAC (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/

         Governmental Advisory Committee)

Το ΓΕΡΗΕΤ παρακολουθεί τις εργασίες του οργανισμού  ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), της Κυβερνητικής Συμβουλευτικής Επιτροπής GAC (Governmental Advisory Committee) 
του ICANN, καθώς και της Άτυπης Ομάδας Διαδικτύου IIG (Internet Informal Group). Η εκπροσώπηση ή 
η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
οποίο έχει οριστεί ως  Διαχειριστής του δικτυακού ονόματος χώρου “.cy” στη Κύπρο. 

Σημαντικά θέματα που συνέχισαν να απασχολούν το  ICANN και την GAC κατά το 2011, ήταν οι διαδικασίες 
και η υλοποίηση του πλαισίου για τα διεθνή δικτυακά ονόματα χώρου (internationalized country code top 
level domains - IDN και  global Top Level Domains - gTLDs). Σχετικά με το θέμα των διεθνών δικτυακών 
ονομάτων χώρου οριστικοποιήθηκαν οι εθνικές θέσεις από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, ώστε 
να ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες για την εξασφάλιση του νέου εθνικού ccTLD και την εφαρμογή 
του πλαισίου για την εισαγωγή δικτυακών ονομάτων χώρου στην ελληνική γλώσσα (χρήση μη λατινικών 
χαρακτήρων). Οι συγκεκριμένες ενέργειες για την υποβολή αίτησης στον οργανισμό ICANN για την 
εξασφάλιση δικτυακού ονόματος χώρου στα ελληνικά αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2012. 

2.3.8. CERP (European Committee of Postal & Telecom Administration)

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε στην πρώτη από τις δυο συνεδρίες  της ολομέλειας της Ευρωπαïκής Επιτροπής 
Ρύθμισης του Ταχυδρομικού Τομέα (CERP), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19-20 Μαΐου στην 
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Ιρλανδία και την 27ην  Οκτωβρίου  στην Ελβετία. Κατά τις εν λόγω συνεδρίες συζητήθηκαν θέματα, 
που αφορούσαν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, την επιτήρηση της ταχυδρομικής αγοράς, την 
υιοθέτηση της 3ης Κοινοτικής Οδηγίας, τις συναντήσεις αντιπροσωπείας της CERP με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς και τις εξελίξεις στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

2.3.9. Postal Directive Committee

To ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε σε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής, η οποία έλαβε χώρα στις 5 Δεκεμβρίου 
2011 στις Βρυξέλλες.  Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μεταφορά της 3ης Κοινοτικής 
Οδηγίας για τα Ταχυδρομεία στις εθνικές νομοθεσίες, την πρόσθετη ενασχόληση της Επιτροπής με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), καθώς και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

2.3.10. EPRG (European Postal Regulators Group) 

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε στην ολομέλεια του  EPRG, όπου οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα 
εργασιών για το 2012.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

v Ποιότητα υπηρεσιών και επίπεδο ικανοποίησης χρηστών,
v Αξιολόγηση μεθοδολογιών υπολογισμού του κόστους της καθολικής υπηρεσίας,
v Διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων, και 
v Πρόσβαση σε δίκτυα ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

2.3.11. EMERG (EuroMEditerranean Regulators Group)  

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση της ολομέλειας του EMERG, στην οποία οριστικοποιήθηκε 
το πρόγραμμα εργαστηρίων (2012) για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστης πρακτικής.

2.3.12.  Συνέδριο INFOCOM.CY 2011

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε στο 3ο συνέδριο Ιnfocom.cy, που έγινε στη Λευκωσία στις 8 Ιουνίου 2011, με θέμα: 
«Η Ψηφιακή Κύπρος μπροστά στις εξελίξεις - Ο ρόλος της Τεχνολογίας στις προκλήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας:  Η έξοδος από την κρίση είναι ψηφιακή».  

Ο Επίτροπος  κατέθεσε, ως κύριος ομιλητής στις εργασίες της 3ης Ενότητας, τις απόψεις-εισηγήσεις του 
στο θέμα «Ψηφιακή Τηλεόραση: Από τη θεωρία στην πράξη».
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Πιο κάτω οι βραβεύσεις παροχέων από τον ΕΡΗΕΤ, Δρα Π. Μιχαηλίδη στο υπό αναφορά συνέδριο: 

 

Ο κος Μιχαηλίδης  με τον Ανώτ. Εκτελεστικό Διευθυντή της Cyta κον Φώτη Σαββίδη

 

Ο κος Μιχαηλίδης  με την Ανώτερη Διευθύντρια Marketing της ΜΤΝ
 κα Στέφανη Μηνά-Χιώτη
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Ο Επίτροπος με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Cablenet κον Νίκο Σιακόλα

2.3.13. ADCO (Admin Co-Op under the RTTE Directive)

Το ΓΕΡΗΕΤ, συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες της επιτροπής ADCO, εκπροσωπήθηκε σε 
τρεις (3) συναντήσεις της επιτροπής: στις 8 - 10/3/2011 στο Λονδίνο (Η.Β.), στις 28 -30/6/2011 στην 
Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και στις 24 – 27/10/2011 στην Κρακοβία (Πολωνία).

Κατά το 2011, η εν λόγω την επιτροπή ασχολήθηκε κυρίως με την επίδραση πάνω στην Οδηγία 1999/5/ΕΚ 
του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες , καθώς επίσης και με την αναθεώρηση 
της Οδηγίας, η οποία άρχισε από τον προηγούμενο χρόνο. Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν η οργάνωση, εκτέλεση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της  πανευρωπαϊκής καμπάνιας επιτήρησης 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής εξακολούθησε να βρίσκεται 
επίσης το σοβαρό πρόβλημα διοχέτευσης στην ευρωπαϊκή αγορά απομιμήσεων κινητών τηλεφωνικών 
συσκευών από χώρες της Ασίας, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα συμμόρφωσης, καθώς 
επίσης οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.  Επιμέρους θέματα, που συζητήθηκαν, ήταν η δημιουργία  
ενιαίας μεθόδου αξιολόγησης κινδύνου, η ενδυνάμωση της συνεργασίας των εθνικών αρχών επιτήρησης 
αγοράς με τις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες (καταστήματα) πωλήσεων ΤΤΕ (όπως το e-bay) και η 
δημιουργία ενιαίας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για δημοσίευση μη συμμορφούμενων συσκευών ΤΤΕ.  

2 Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Οδηγία 2002/20/EK σχετικά με την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Οδηγία 2002/19/EΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους και Οδηγία 2002/20/ΕΚ, σχετικά με την αδειοδότηση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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2.3.14. Digital Agenda Assembly

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του στην πρώτη ετήσια σύνοδο, που διοργάνωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσει με εκπροσώπους των χωρών-μελών τρόπους υλοποίησης 
του φιλόδοξου προγράμματος δράσεων, που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο.  Πρόκειται 
για μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών, που συμβάλλουν στη 
δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

2.3.15. Εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το ΓΕΡΗΕΤ εκπροσωπήθηκε με τον Διευθυντή του στα δύο εργαστήρια (Costing Methods for Next 
Generation Access και Non-discrimination), που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για να ακούσει 
τις απόψεις των ρυθμιστικών αρχών των χωρών-μελών προκειμένου να οριστικοποιήσει το περιεχόμενο 
σχετικών Συστάσεων, που προτίθεται να εκδώσει εντός του 2012. 
   

2.4. Το ΓΕΡΗΕΤ στην Επικαιρότητα

2.4.1. Εκστρατεία  Διαφώτισης ενόψει της  διακοπής των αναλογικών τηλεοπτικών    

           μεταδόσεων

 Στόχος της εκστρατείας, όπως τέθηκε εξαρχής (Ιανουάριος 2010),  ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις 
αλλαγές που επιφέρει η διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων, καθώς και για τις ενέργειες, 
στις οποίες το κοινό θα έπρεπε να προβεί, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα να λαμβάνει σε ψηφιακό 
περιβάλλον το τηλεοπτικό σήμα μετά την 30η Ιουνίου 2011 (βλ. αναφορά στο Τερματισμό των Αναλογικών 
μεταδόσεων στη παράγραφο 3.2.5.).Τον Ιανουάριο του 2011 εγκαινιάστηκε η δεύτερη φάση διαφώτισης 
με κύριο άξονα το σύνθημα «Μάθε τι αλλάζει στην τηλεόραση» με διαφήμιση σε πινακίδες εξωτερικού 
χώρου (billboards), στους αυτοκινητόδρομους και σε κύριες οδικές αρτηρίες εντός των πόλεων, banners 
σε ιστοσελίδες και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.dtv.org.cy. 

Την ενημέρωση-πληροφόρηση συμπλήρωνε από τον Φεβρουάριο του 2011 το δημιουργηθέν  Τηλεφωνικό 
Κέντρο Υποστήριξης του κοινού, με δωρεάν κλήση προς τον αριθμό «151»  και  με ώρες λειτουργίας 
καθημερινά από 09:00 μέχρι 21:00. 

Η δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ επεκτάθηκε και σε παράλληλες συμπληρωματικές εργασίες καθώς και σε 
παράλληλη χρήση εναλλακτικών καναλιών ενημέρωσης, όπως η δημιουργία και διανομή σχετικού έντυπου 
υλικού. Η διανομή του έγινε στις 12 και 13 Μαρτίου 2011 μέσω  των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 
στόχευε στο να ενημερώσει τον καταναλωτή, τόσο για τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη ψηφιακή τηλεόραση, 
όσο και για τις ενέργειες, στις οποίες χρειαζόταν να προβεί για την κανονική και έγκαιρη μετάβασή του 
στην ψηφιακή τηλεόραση. 

Η συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ερωτήματα του κοινού (όγκος και ταυτότητα 
ερωτήσεων), όταν καλούσε τη γραμμή ενημέρωσης στον αριθμό «151», βοήθησαν το ΓΕΡΗΕΤ να 
εντατικοποιήσει αλλά και να στοχοποιήσει την δραστηριότητά του σχετικά με την ενημέρωση. Αποκορύφωμα 
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της δράσης αυτής ήταν η μίσθωση ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού (δύο τηλεοπτικά διαφημιστικά) 
με προβολή τους από τους τηλεοπτικούς σταθμούς (Ιούνιος-Ιούλιος 2011).  Ανταποκρινόμενοι σε 
σχετικό αίτημα του Επιτρόπου, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί προσέφεραν δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο για 
την προβολή των προαναφερθεισών  τηλεοπτικών διαφημίσεων, που εξασφάλισε το ΓΕΡΗΕΤ, γεγονός 
που αποδείχθηκε καταλύτης  στην ενημέρωση του κοινού. Το κοινό, από έρευνες καταναλωτών που 
διενήργησε το ΓΕΡΗΕΤ, χρησιμοποίησε σε ποσοστό πέραν του 90% ως κύριο μέσο ενημέρωσης τα 
τηλεοπτικά προγράμματα έναντι  οποιασδήποτε άλλης μορφής ενημέρωσης.

Τις περιόδους Μαρτίου - Μαΐου 2011 και Μαΐου - Ιουνίου 2011, το ΓΕΡΗΕΤ διεξήγαγε επίσης δύο (2) 
έρευνες καταναλωτών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τη 
διάρκεια δύο δημοσιογραφικών διασκέψεων (τον Μάιο και τον   Ιούνιο 2011).

Στην δημοσιογραφική διάσκεψη της 29ης Ιουνίου 2011 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας 
έρευνας καταναλωτών, τα οποία  έδειξαν ότι ποσοστό πέραν του 87% των πολιτών ήταν έτοιμο να μεταβεί 
στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Η μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον τηλεόρασης άρχισε με την διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών 
εκπομπών την 1η Ιουλίου 2011 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2011 με την μετάβαση σε πλήρως 
ψηφιακό περιβάλλον από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
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2.4.2.  Συμμετοχή ΓΕΡΗΕΤ στις εργασίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Κατά το 2011 το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε στις εργασίες των ακόλουθων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, 
βλ. Πίνακα 2.

Πίνακας	2:	Εκπροσώπηση	ΓΕΡΗΕΤ	σε	εργασίες	Κοινοβουλευτικών	Επιτροπών
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2.5. Ταμείο Συντάξεων ΓΕΡΗΕΤ 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2011, η εταιρεία Muhanna & Co απέστειλε στο ΓΕΡΗΕΤ το πρώτο προσχέδιο, που 
αφορά τους κανονισμούς που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Συντάξεων του ΓΕΡΗΕΤ, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16(3)(β) του Ν.112(Ι)/2004,  στον Νόμο περί της Ίδρυσης, 
των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(Ν.146(Ι)/2006), καθώς και στις Οδηγίες 2003/41/ΕΚ και 2010/1ΕΚ αναφορικά με την εντιμότητα, τα 
προσόντα και την εμπειρία των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών. Το εν λόγω προσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού 
(ΜΕΠ) για συζήτηση.

Το ΓΕΡΗΕΤ ανάθεσε επίσης στην εταιρεία Muhanna & Co τη διεξαγωγή ενδιάμεσης αναλογιστικής 
εκτίμησης του κόστους των συνταξιοδοτικών παροχών του ΓΕΡΗΕΤ, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 19, με σκοπό να λάβει την απαραίτητη λογιστική πληροφόρηση. Η μελέτη ολοκληρώθηκε 
στις 6 Σεπτεμβρίου 2011. Το ΓΕΡΗΕΤ, ως αποτέλεσμα της μελέτης,  προτίθεται να προσαρμόσει τους 
προϋπολογισμούς δαπανών του για τα έτη 2012-2015, ούτως ώστε μέχρι το 2015 να εξαλειφθεί το 
αναλογιστικό έλλειμμα που έχει διαπιστωθεί.

2.6.  Οικονομικές Καταστάσεις

2.6.1. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2010

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ετοιμάστηκαν όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004 και υπεβλήθηκαν για έλεγχο στη Ελεγκτική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Οι βασικότερες πληροφορίες για την κατανομή των δαπανών και των εσόδων, 
που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2010, απεικονίζονται στα Γραφήματα 2 και 3.  Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

(α) Έσοδα €4.325.515 και Δαπάνες €4.110.642.

(β) Πλεόνασμα έτους ύψους €214.873, με το συσσωρευθέν πλεόνασμα να ανέρχεται στις 31.12.2010 στα 
 €10.509.356.  

(γ) Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €13.277.487 στο τέλος της περιόδου.

(δ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €432.200 που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(ε) Επιστροφή τελών ύψους €600.000 κατά τη διάρκεια του έτους.
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62.14%6.16%

9.99%

8.09%

13.30%
0.30% Τέλη αδειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τέλη ταχυδρομικών αδειών

Διοικητικά πρόστιμα

Τέλη χρήσης/ εκχώρησης αριθμοδοτικών 
πόρων

Τόκοι

Άλλα έσοδα

 

 

 

 

 

52.24%

4.70%

2.38%

10.51%

14.60%

12.01%

3.57%

Αποδοχές Προσωπικού/Επιδόματα/      
Αποζημιώσεις/Eπιτροπών/Οδοιπορικά

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου

Μίσθωση Υπηρεσιών 

Διοικητικά πρόστιμα που κατατέθηκαν στο 
Πάγιο Ταμείο

Επιστροφή Τελών 

Άλλα Έξοδα

Αποσβέσεις Ενεργητικών Στοιχείων

Γράφημα	2:		Kατανομή	Δαπανών	για	το	2010

Γράφημα	3:		Κατανομή	Εσόδων	για	το	2010
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Πίνακας	3:		Κατάσταση	Λογαριασμού	Αποτελεσμάτων	για	το	έτος	που	έληξε	στις
																				31	Δεκεμβρίου	2010

     
 

 

 
 

 

     2010  2009 

                               

       
       
    

2.688.024  3.597.767       

   µ   345  1.481          

 µ     266.271  275.996          

 µ     432.200  9.600          

  /  µ    350.118  381.881          

     575.498  456.882          

     13.059  16.934 

     µ  -  -             

     4.325.515    4.740.541 

       

    2.118.022  1.938.815       

µ     10.000  18.000             

µ     6.774  8.080             

    12.457  13.852           

     193.106  171.845          

     97.769  93.827          

      493.625  414.863         

     600.000  649.906                       

 µ     

 µ    µ  
432.200  9.600 

 µ     61.367  61.366           

     85.322  85.334         

     4.110.642    3.465.488 

µ      214.873    1.275.053 

 µ   -  (176.969)                   

        

  µ      214.873  1.098.084     
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2.6.2. Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2011

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ετοιμάστηκαν όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004. Οι βασικότερες πληροφορίες για την κατανομή 
των δαπανών και των εσόδων, που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΡΕΗΤ για το έτος 
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011, απεικονίζονται  στα Γραφήματα 4 και 5 και περιλαμβάνουν:

Πίνακας	4:	Iσολογισμός	-	31	Δεκεμβρίου	2010
     
 

 
 

     2010 2009 

       

      

      

  µ          137.977          175.486 

              37.174           121.536 

 µ            175.151           297.022 

     

  µ           184.292           596.627 

  µ         13.277.487      13.394.363 

µ    µ         3.061.275        2.552.179 

µ   µ µ  µ   -                  66 

       16.523.054  16.543.235  

        16.698.205  16.840.257 

      

      

µ       10.509.356        10.294.483 

       10.509.356 10.294.483 

     

  µ             96.125           203.943 

          2.954.160          3.620.849 

          3.138.564        2.720.916 

µ   µ µ  µ                   -  66 

          6.188.849  6.545.774         

        16.698.205      16.840.257 
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62,69% 

10,52% 

0,06% 

9,84% 

15,02% 

1,57% 
0,29% 

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 

 

 

 

 

 

51,34% 

5,34% 

1,04% 
1,29% 

11,51% 

27,28% 

2,21% 
Αποδοχές προσωπικού/Επιδόματα/      Αποζημιώσεις 
Επιτροπών/Οδοιπορικά 

Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

Μίσθωση υπηρεσιών  

Διοικητικά πρόστιμα που κατατέθηκαν στο Πάγιο 
Ταμείο 

Επιστροφή Τελών  

Άλλα Έξοδα 

Αποσβέσεις Ενεργητικών Στοιχείων 

(α) Έσοδα ύψους €4.109.579 και Δαπάνες ύψους €4.737.616.
(β) Έλλειμμα έτους ύψους €628.037, με το συσσωρευθέν πλεόνασμα να ανέρχεται στις 31.12.2011 στα 
 €10.593.917.
(γ) Μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €15.804.261 στο τέλος της περιόδου.
(δ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €61.200 που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
(ε) Επιστροφή τελών ύψους €545.125 κατά τη διάρκεια του έτους.

Γράφημα	4:		Kατανομή	Δαπανών	για	το	2011

Γράφημα	5:		Κατανομή	Εσόδων	για	το	2011
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται μέρος των Μη Ελεγμένων Οικονομικών Λογαριασμών (κατάσταση 
λογαριασμών, αποτελεσμάτων και ισολογισμός) του Γραφείου για το έτος 2011. 

Πίνακας	5:	Μη	Ελεγμένη	Κατάσταση	Λογαριασμού	Αποτελεσμάτων	2011

2011 2010
€ €

Έσοδα
Τέλη Αδειών για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων 2,576,463 2,688,024
Τέλη Ταχυδρομικών Αδειών 432,461 266,271
Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ταχυδρομείων 2,591 345
Τέλη χρήσης/εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων 404,471 350,118
Τόκοι 617,173 575,498
Διοικητικά πρόστιμα 64,700 432,200
Άλλα Έσοδα 11,720 13,059

4,109,579 4,325,515
Έξοδα
Αποδοχές προσωπικού 2,398,677 2,118,022
Επιδόματα παραστάσεως 18,000 10,000
Αποζημιώσεις επιτροπών 5,585 6,774
Οδοιπορικά 9,991 12,457
Λειτουργικά έξοδα γραφείου 252,793 193,106
Μίσθωση υπηρεσιών 49,315 97,769
Άλλα έξοδα 1,292,226 493,625
Επιστροφή τελών 545,125 600,000
Διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο 
Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 61,200 432,200
Αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 63,313 61,367
Αποσβέσεις Άυλου Ενεργητικού 41,391 85,322

4,737,616 4,110,642
Έλλειμμα/Πλεόνασμα έτους -628,037 214,873
Κόστος μεταβατικής υποχρέωσης -                 -                 
Συνολικά Εισοδήματα για το Έτος -628,037 214,873

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011



26

2.6.3. Προϋπολογισμός για το έτος 2012

Ο Προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2012 διαβιβάσθηκε την 1η Ιουλίου 2011 στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια, στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφιση, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών για την λειτουργία του Γραφείου για το οικονομικό έτος 2012 
ανέρχεται στο ποσό των €5.332.849, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα σε €2.722.008.  Η κατανομή των 
προϋπολογιζόμενων δαπανών και εσόδων για το 2012 παρουσιάζεται στα Γραφήματα 6 και 7 αντίστοιχα.

Πίνακας	6:	Mη	Ελεγμένος	Ισολογισμός	2011

2011 2010
€ €

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Μη-Κυκλοφοροφν Ενεργητικό
Εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 104,941 137,977
Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 9,410 37,174
Ολικό μη κυκλοφοροφν ενεργητικό 114,351 175,151
Κυκλοφοροφν Ενεργητικό
Χρεώςτεσ και προπλθρωμζσ 439,739 184,292
Μετρθτά ςτο ταμείο και ςτισ τράπεηεσ 15,811,940 16,338,762
Ολικό μη κυκλοφοροφν ενεργητικό 16,251,679 16,523,054
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 16,366,030 16,698,205

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ίδια Κεφάλαια
Αποκεματικά 10,593,917 10,509,356
Ολικό ιδίων κεφαλαίων 10,593,917 10,509,356
Σρζχουςεσ υποχρεώςεισ
Πιςτωτζσ και οφειλόμενα ζξοδα 265,728 96,125
Προειςπραχκζντα τζλθ 1,601,974 2,954,160
Υποχρεώςεισ Σχεδίου Συντάξεων και χορθγθμάτων ςτουσ 
υπαλλιλουσ 3,904,411 3,138,564
Ολικό τρεχουςών υποχρεώςεων 5,772,113 6,188,849
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 16,366,030 16,698,205

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
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2012 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € %
Αποδοχζσ Προςωπικοφ/Επιδόματα/      
Αποηθμιώςεισ Επιτροπών/Οδοιπορικά 2,796,273.00    52.43%
Λειτουργικά Ζξοδα Γραφείου/ 
Δικαιώματα/Συντθριςεισ/ Αςφάλειεσ/ 
Μεταβιβάςεισ Εξωτερικοφ 295,529.00        5.54%
Μίςκωςθ υπθρεςιών 212,000.00        3.98%
Εκπαίδευςθ/Συνζδρια, Σεμινάρια και Άλλα 
Γεγονότα 304,925.00        5.72%

Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ/Ζρευνεσ και 
Ζλεγχοσ                                                          Αγοράσ 
Ηλ. Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 495,000.00        9.28%
Επιςτροφι Τελών 515,112.00        9.66%
Αγορζσ Παγίων 94,010.00          1.76%
Μθ προβλεπόμενεσ Δαπάνεσ 620,000.00        11.63%

5,332,849.00    88.37%

52.43%

5.54%

3.98%

5.72%

9.28%

9.66%

1.76%

11.63%

Απνδνρέο Πξνζωπηθνύ/Επηδόκαηα/      
Απνδεκηώζεηο Επηηξνπώλ/Οδνηπνξηθά

Λεηηνπξγηθά Έμνδα Γξαθείνπ/ 
Δηθαηώκαηα/Σπληεξήζεηο/ Αζθάιεηεο/ 
Μεηαβηβάζεηο Εμωηεξηθνύ

Μίζζωζε ππεξεζηώλ 

Εθπαίδεπζε/Σπλέδξηα, Σεκηλάξηα θαη Άιια 
Γεγνλόηα

Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο/Έξεπλεο θαη Έιεγρνο                                                          
Αγνξάο Ηι. Επηθνηλωληώλ θαη Ταρπδξνκείωλ

Επηζηξνθή Τειώλ 

Αγνξέο Παγίωλ 

Με πξνβιεπόκελεο Δαπάλεο

Γράφημα	6:		Κατανομή	Προϋπολογιζόμενων	Δαπανών	2012

2012 2012
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € %

Τέλη αδειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 1,262,852.00 46.39%
Τέλη ταχυδρομικών αδειών 474,156.00 17.42%

Τέλη χρήσης/ εκχώρησης αριθμοδοτικών 
πόρων 390,000.00 14.33%
Τόκοι 590,000.00 21.68%
Άλλα έσοδα 5,000.00 0.18%

2,722,008.00    100.00%

46.39%

17.42%

14.33%

21.68%

0.18%

Τέλη αδειών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Τέλη ταχυδρομικών αδειών

Τέλη χρήσης/ εκχώρησης 
αριθμοδοτικών πόρων

Τόκοι

Άλλα έσοδα

Γράφημα	7:		Κατανομή	Προϋπολογιζόμενων	Εσόδων	2012
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Οι πρόνοιες του Προϋπολογισμού έχουν ως στόχο:

(α) Την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Επιτρόπου, που απορρέουν από τη νομοθεσία   του
 (Ν.112(Ι)/2004),

(β) τη διασφάλιση ρυθμιστικής σταθερότητας στις αγορές των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των 
 Ταχυδρομείων, και 

(γ) τη δημιουργία προϋποθέσεων αύξησης των επενδύσεων στις εν λόγω αγορές.
 

Το ΓΕΡΗΕΤ κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του για το έτος 2012 έλαβε υπόψη:

v Τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, που καθορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
 Οικονομικών,

v τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, που 
 αφορούν στη δημοσιονομική πολιτική και στις εξελίξεις-προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,

v το βαθμό υλοποίησης του Προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών (2010 και 2011) και 

v την ανάγκη μείωσης λειτουργικών και άλλων δαπανών του Γραφείου λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
 ύφεσης που επηρεάζει την αγορά.
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3.1. Προστασία Καταναλωτή

3.1.1. Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

O Επίτροπος διεξήγαγε Δημόσια Διαβούλευση κατά την περίοδο 18 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 
2011 για τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

• Οδηγία	 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά 
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 2006/2004 για τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών, που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών.

• Οδηγία	 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και  της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών    επικοινωνιών. 

Την 1η Ιουλίου 2011 ο Επίτροπος διαβίβασε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων το σχετικό 
εναρμονιστικό νομοσχέδιο, αφού προηγήθηκε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της σχετικής δημόσιας 
διαβούλευσης και περαιτέρω διαβούλευση με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς  και με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Μετά από νομοτεχνικό έλεγχο εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το νομοσχέδιο 
αναμένεται να ψηφιστεί σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός του 2012. 

3.1.2.  Παράπονα Καταναλωτών 2011

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραπόνων των καταναλωτών συστάθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ  
Ομάδα Διαχείρισης Παραπόνων των Καταναλωτών, αποτελούμενη από τρεις λειτουργούς (μηχανικό, 
οικονομολόγο και νομικό) η οποία κατά το έτος 2011 εξέτασε και διεκπεραίωσε 124 παράπονα, που 
αφορούσαν κυρίως υπερτιμολόγηση,  χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, άνευ συγκατάθεσης πρόσκληση 
συμμετοχής σε συνδρομητικές υπηρεσίες υπερτιμημένων κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων και 
παραπλανητικές διαφημίσεις. Το  Γράφημα 8 είναι σχετικό. 
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Γράφημα	8:		Παράπονα	καταναλωτών	του	2011

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Ο χρόνος διεκπεραίωσης κάθε παραπόνου δεν ξεπερνά την μια (1) εβδομάδα, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις η απάντηση και η επίλυσή του είναι άμεση.  Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις, 
όπου η πολυπλοκότητα και η σοβαρότητα του παραπόνου επιβάλλουν χειρισμό  για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 

Τα περισσότερα από τα παράπονα καταναλωτών, που υποβλήθηκαν στο ΓΕΡΗΕΤ, αφορούσαν τους 
παροχείς πολυμεσικών υπηρεσιών (υπηρεσίες υπερτιμημένων κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων)  και 
υπερβολικές (κατά τον ισχυρισμό των παραπονούμενων) χρεώσεις, που τους επιβλήθηκαν. Κατά την 
διερεύνηση και μελέτη των παραπόνων αυτού του είδους διαπιστώθηκε, ότι οι περισσότερες εταιρείες-
παροχείς τέτοιων υπηρεσιών (εκτός  μεμονωμένων περιπτώσεων όπου διαπιστώθηκε παραβίαση 
και  έχει επιβληθεί πρόστιμο) δεν παραβίασαν άρθρα του Νόμου 112(Ι)/2004, αφού τηρούσαν όλες τις 
υποχρεώσεις που πηγάζουν εξ’  αυτού. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο των διαφημιστικών 
μηνυμάτων των υπηρεσιών αυτών δυνατό να οδηγούσε σε παραπλάνηση του καταναλωτή σε σχέση με 
το τελικό προϊόν για το οποίο γινόταν συνδρομητής, δημιουργώντας ακόμη και υπόνοιες περί αθέμιτου 
ανταγωνισμού, θέμα για το οποίο το ΓΕΡΗΕΤ δεν έχει δικαιοδοσία (περιεχόμενο των διαφημιστικών 
μηνυμάτων).  Στις περιπτώσεις αυτές το ΓΕΡΗΕΤ συμβούλευε τους παραπονούμενους καταναλωτές να 
αποταθούν στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού ή, σε περίπτωση που εξέλειπε η ρητή συναίνεση του καταναλωτή για την 
αποστολή μηνύματος, το παράπονο παραπέμπετο  από το ΓΕΡΗΕΤ στον Επίτροπο  Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ συνέταξε και ανάρτησε στη ιστοσελίδα 
του Έντυπο Υποβολής Παραπόνου με σκοπό την άμεση και πιο εύκολη υποβολή παραπόνων από 
τους παραπονούμενους.   Επιπλέον, προέβηκε επανειλημμένως σε ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο προκειμένου οι καταναλωτές να ενημερωθούν ή/και 
να είναι πιο προσεκτικοί έναντι διαφόρων παροχέων πολυμεσικών υπηρεσιών. 
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Τέλος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων  του Επιτρόπου και με απώτερο στόχο τη βελτίωση της προστασίας 
των καταναλωτών, το ΓΕΡΗΕΤ ανέλαβε πρωτοβουλία για τροποποίηση του υφιστάμενου Διατάγματος 
Προστασίας των Καταναλωτών, με  εισαγωγή περαιτέρω προστατευτικών προνοιών.

3.1.3. Πανευρωπαϊκή Αρίθμηση 116ΧΥΖ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

Το 2011 το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε τη συνεργασία του με  άλλες αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών «116111: Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά» και «116123: Τηλεφωνική γραμμή 
άμεσης βοήθειας για συναισθηματική υποστήριξη», οι οποίες εκχωρήθηκαν στον Σύνδεσμο Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια.  

Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε τις προσπάθειες του, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, για  
εκχώρηση του αριθμού «116000: Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά», άνκαι η εκχώρηση 
αυτή δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί εντός του έτους.  Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν εντός 
του 2012 με στόχο την εκχώρηση του αριθμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, ώστε να επέλθει 
και η προσδοκώμενη συμμόρφωση με τις νέες πρόνοιες της νέας εναρμονιστικής νομοθεσίας, η οποία 
αναφέρεται ονομαστικά στην υπηρεσία του «116000».  Εντός του 2011 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε επίσης 
σε διαβουλεύσεις για την εκχώρηση του αρθμού  «116006: Γραμμή βοήθειας για θύματα αξιόποινων 
πράξεων» με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του αριθμού «116117: Υπηρεσία ιατρικής 
εφημερίας για μη έκτακτα ιατρικά περιστατικά» με το Υπουργείο Υγείας και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς. 

3.1.4. Ψηφιακός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός Ευρείας Κατανάλωσης 

Ο Επίτροπος κατόπιν διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα Μέρη καθόρισε με σχετικά Διατάγματα 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται ο τηλεοπτικός εξοπλισμός που 
διατίθεται στη Κυπριακή αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του με τα  δύο δίκτυα 
Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), που λειτουργούν στη Κύπρο. 

Μέρος της ενημέρωσης του κοινού στα πλαίσια διαφωτιστικής εκστρατείας εστιάστηκε στην ενημέρωση 
των εισαγωγέων/πωλητών χονδρικής/λιανικής για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα έπρεπε να διαθέτει 
ο εξοπλισμός λήψης (αποκωδικοποιητές, τηλεοράσεις και άλλος σχετικός εξοπλισμός).

Περαιτέρω, με στόχο τον καθορισμό τεχνικών ελέγχων για τον εξοπλισμό λήψης, το ΓΕΡΗΕΤ συμβλήθηκε 
με την εταιρεία Digital TV Labs Ltd HB για μίσθωση συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα παραδοτέα προς το 
ΓΕΡΗΕΤ περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

1) Αριθμό τεχνικών ελέγχων εξοπλισμού λήψης σημάτων ΕΨΤ Τυπικής και Υψηλής Ευκρίνειας,

2) Υποβολή έκθεσης για οργάνωση εργαστηρίου διεξαγωγής ελέγχων από διορισμένο (από το 
 ΓΕΡΗΕΤ) ανάδοχο της εργασίας, και

3) Εκτίμηση του κόστους του εργαστηρίου καθώς και του κόστους ανά έλεγχο εξοπλισμού.
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Με βάση την εργασία αυτή το ΓΕΡΗΕΤ θα προχωρήσει εντός του 2012 σε αναθεώρηση της δευτερογενούς 
νομοθεσίας, έτσι ώστε να προσδιορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του Τηλεοπτικού Εξοπλισμού Ευρείας 
Κατανάλωσης, και να καθορίζονται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι παράμετροι ελέγχου συμβατότητας του 
εξοπλισμού.  Στη βάση των παραδοτέων το ΓΕΡΗΕΤ θα είναι επίσης σε θέση να παράσχει περισσότερη 
πληροφόρηση σε πιθανούς ενδιαφερόμενους για τη σύσταση εργαστηρίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της 
συμβατότητας εξοπλισμού, που διατίθεται στην αγορά.

3.1.5.   Εφαρμογή Νέου Κανονισμού για τη Διεθνή Περιαγωγή

Το Δεκέμβριο του 2010 ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης  της λειτουργίας 
του Κανονισμού περί Διεθνούς  Περιαγωγής και δόθηκε στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Με 
δεδομένο το γεγονός, ότι ο υφιστάμενος   Κανονισμός έχει ισχύ μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2012, 
άρχισε η συγγραφή του νέου Κανονισμού Περιαγωγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το περιεχόμενο 
του οποίου έτυχε συζήτησης σε ομάδες εργασίας του Κοινοβουλίου και των μόνιμων αντιπροσωπειών 
των χωρών-μελών, ενώ άποψη έδωσε και το BEREC.  H οριστικοποίηση του νέου Κανονισμού δεν 
κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί εντός του 2011.

Επίσης εντός του 2011, το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τις άλλες Ρυθμιστικές Αρχές της Ε.Ε. προέβη σε 
τακτικό εξαμηνιαίο έλεγχο για την εφαρμογή από τους παροχείς του υφιστάμενου Κανονισμού Διεθνούς 
Περιαγωγής στα κράτη-μέλη.

3.2. Ανάπτυξη Ανταγωνισμού

3.2.1. Εξέταση σχετικών Αγορών 

3.2.1.1.  Σταθερή Τηλεφωνία 

Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου εξέτασης των αγορών σταθερής τηλεφωνίας  (λιανικής και χονδρικής) 
ολοκληρώθηκε μέσα στο υπό επισκόπηση έτος με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

3.2.1.1.1.  Αγορά Δημοσίων Διαθέσιμων Τοπικών ή/και Εθνικών Τηλεφωνικών 

                  Υπηρεσιών, που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη

                  οικιακούς καταναλωτές

Κατά την εξέταση της σχετικής αγοράς υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση προς τον προηγούμενο 
κύκλο εξέτασης ως προς τον ορισμό της σχετικής αγοράς, ο οποίος συμπεριλάμβανε τις κλήσεις που 
διενεργούνται μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (VoIP). 

Το καθεστώς ανταγωνισμού δεν παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση, ενώ διατηρήθηκαν οι υφιστάμενες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν στην ΑΤΗΚ ως οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στην σχετική 
Αγορά (ΣΙΑ), με εξαίρεση  την υποχρέωση απαγόρευσης  ομαδοποίησης  προϊόντων και υπηρεσιών 
χωρίς εύλογη αιτία (prohibition of unreasonable bundling of products and services), που αποσύρθηκε. 
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3.2.1.1.2.  Αγορά Δημοσίων Διεθνών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών,  που παρέχονται σε 

                  σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές

Όλες οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί κατά τον πρώτο κύκλο εξέτασης της εν λόγω 
αγοράς έχουν αποσυρθεί λόγω της εξέτασης, που επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο  ανταγωνισμού που 
ισχύει στην σχετική αγορά.

3.2.1.1.3.  Διαβιβαστικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Σταθερό  Τηλεφωνικό Δίκτυο

Στις χονδρικές αγορές σταθερής τηλεφωνίας δεν υπήρξε οποιαδήποτε σημαντική διαφοροποίηση σε 
σχέση με τον προηγούμενο κύκλο εξέτασης, τόσο στο ορισμό της σχετικής αγοράς, όσο και στο επίπεδο 
ανταγωνισμού. Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν, δεν διαφοροποιήθηκαν.  
Σημαντικότερο ρυθμιστικό μέτρο αποτελεί η επιβολή συμμετρίας στα τέλη τερματισμού όλων των 
εναλλακτικών παροχέων με βάση το κοστοστρεφές τέλος τερματισμού διπλής διαβίβασης της ΑΤΗΚ.

3.2.1.2.  Αγορές Χονδρικών και Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών

Τον Νοέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την οποία 
συζητήθηκαν τα προσχέδια των εγγράφων κοινοποίησης, που σχετίζονται με τις πιο πάνω αγορές. Η ΕΕ 
ανέπτυξε τους προβληματισμούς της ως προς την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων για την επιβολή της εν 
λόγω ρύθμισης, ενώ παράλληλα ζήτησε διευκρινίσεις για συγκεκριμένα θέματα που είχαν παρουσιαστεί. 
Κατά το 2011 ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης της λιανικής αγοράς ελάχιστης δέσμης μισθωμένων 
γραμμών, καθώς και των χονδρικών αγορών τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 
με την αποστολή ερωτηματολογίων προς τους παροχείς, αφού κρίθηκε αναγκαία η επαναδιεξαγωγή της 
εξέτασης των σχετικών αγορών. 

3.2.1.3.  Χονδρική Αγορά Εκκίνησης Φωνητικών Κλήσεων σε Δίκτυα Κινητής 

               Τηλεφωνίας 

Η αδειοδότηση νέων παροχέων τύπου ΜVNO αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό καθώς και την 
προσφορά υπηρεσιών στην εν λόγω αγορά. Εντός του 2011, η πρώτη εταιρεία που εκμεταλλεύτηκε την 
νέα ρύθμιση (PrimeTel) άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της από το καλοκαίρι του 2011. Το 2011 ήταν 
επίσης το έτος, κατά το οποίο ο εναλλακτικός παροχέας κινητής τηλεφωνίας (ΜΤΝ) ξεπέρασε το 25% 
των συνολικών συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας. Κατά το τέλος του 2011 το ΓΕΡΗΕΤ απέστειλε 
ερωτηματολόγια στους παροχείς κινητής τηλεφωνίας, ξεκινώντας έτσι  νέο κύκλο ανάλυσης της αγοράς.

3.2.2.  Έλεγχος Κοστολογικού Συστήματος ΑΤΗΚ 

Η ΑΤΗΚ το Νοέμβριο του 2011 κοινοποίησε τα αποτελέσματα της κοστολογικής μελέτης, που είχε 
εκπονήσει για το οικονομικό έτος 2010 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία. Η αξιολόγηση από το ΓΕΡΗΕΤ 
αφορούσε την κοστολόγηση: 
(α) των προϊόντων και των μοναδιαίων τιμών κόστους των λιανικών υπηρεσιών με βάση  τη μεθοδολογία 
 του «Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους»,
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(β) των χονδρικών προϊόντων με βάση τη μεθοδολογία του «Μακροπρόθεσμου Μέσου  Αυξητικού 
 Κόστους»,  και 

(γ) των χωριστών λογαριασμών για το έτος 2010.

Το ΓΕΡΗΕΤ διεξήγαγε επίσης έλεγχο για το κατά πόσο η ΑΤΗΚ υιοθέτησε και υλοποίησε τις εισηγήσεις, 
που της υποδείχθηκαν στο προηγούμενο έτος και αφορούσαν τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που 
διατηρεί, καθώς και τα μοντέλα κοστολόγησης που εφαρμόζει. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επίσης των τελών, που 
περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και για την αξιολόγηση λιανικών /
χονδρικών υπηρεσιών της ΑΤΗΚ ως του παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ).

3.2.3.  Αναθεώρηση Υποδείγματος  Προσφοράς Υπηρεσιών (ΥΠΥ)

3.2.3.1.  Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής 

Κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς 
Υπηρεσιών Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής (ΥΠΥ ΧΕΓ) της ΑΤΗΚ και εκδόθηκε η σχετική απόφαση.  Το 
ΓΕΡΗΕΤ στην αναθεώρηση του εν λόγω ΥΠΥ καθόρισε το ποσοστό του «Λιανικού Μείον» στο 19.34%, 
που αποτελεί το εταιρικό λιανικό ποσοστό της ΑΤΗΚ με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 2009.

3.2.4.  Αδειοδοτήσεις

Εντός του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία Παροχέων Ιδεατών Δικτύων Κινητής 
Τηλεφωνίας (Mobile Virtual Network Operators – MVNO) και έγινε εγγραφή δύο ιδεατών δικτύων, ενός 
πλήρους MVNO και ενός ενισχυμένου παροχέα μεταπώλησης. 

Εντός τους έτους παρατηρήθηκε επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για εγγραφή φωνητικών υπηρεσιών 
μέσω πρωτοκόλλου IP (Voice over IP – VoIP).  Για το λόγο αυτό και μετά από αιτήματα παροχέων για 
την περαιτέρω διαμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου χρήσης αριθμοδοτικών πόρων από τα εν λόγω 
δίκτυα, το ΓΕΡΗΕΤ ξεκίνησε εξειδικευμένη σχετική διερεύνηση/μελέτη, η οποία θα καλύψει και τυχόν 
περιορισμούς που πρέπει να επιβάλλονται από τη σημαντική ανάγκη διασφάλισης της δυνατότητας 
κλήσεων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η εργασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

3.2.4.1.  Εκχώρηση φάσματος στη Ζώνη 1790-1800 ΜΗz 

Το ΓΕΡΗΕΤ, στα πλαίσια κοινής διαδικασίας αδειοδότησης με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ΥΣΕ), προχώρησε σε επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την αδειοδότηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 1790 – 1800 MHZ. Η διαδικασία ακυρώθηκε 
εκ νέου λόγω μη έγκυρης υποβολής αιτήσεων.
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3.2.4.2.   Αδειοδότηση Συστημάτων Ασύρματης Πρόσβασης

Το ΓΕΡΗΕΤ, από κοινού με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), προχώρησε σε προκήρυξη 
διαγωνισμού για την εκχώρηση αδειών στις ζώνες φάσματος 3,4 – 3,8 GHz  και  24 – 26 GHz για την 
ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης πρόσβασης. Η διαδικασία ακυρώθηκε λόγω μη υποβολής αιτήσεων, 
παρά τις δύο παρατάσεις χρόνου που δόθηκαν.

3.2.5.  Τερματισμός Αναλογικών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων και μετάβαση σε πλήρες 

           ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον 

Σε συνέχεια των αδειοδοτήσεων δύο (2) δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (ΕΨΤ), στο ΡΙΚ (Μάρτιος 
2010) και την Velister Ltd (Νοέμβριος 2011), ολοκληρώθηκε η διαδικασία τερματισμού των αναλογικών 
τηλεοπτικών μεταδόσεων και η μετάβαση την 1η Ιουλίου 2011 σε πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον. 
Η μετάβαση έγινε ομαλά, χωρίς σοβαρά προβλήματα, αφού δόθηκε ικανοποιητική υποστήριξη στο 
κοινό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε δυσκολίες, που προέκυψαν, δόθηκαν άμεσες και 
αποτελεσματικές λύσεις, που περιλάμβαναν και έκτακτα προβλήματα που προέκυψαν το καλοκαίρι του 
2011 εξ’  αιτίας της παγκύπριας διακοπής ηλεκτροδότησης από την καταστροφή του σταθμού της ΑΗΚ 
στο Μαρί.

3.2.6.  Δικαιώματα Διέλευσης

Κατά το έτος 2011 το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, συνέχισε το χειρισμό αιτημάτων 
παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών γι’  απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης σε υφιστάμενα - βελτιωτικά 
και νέα αναπτυξιακά έργα.

Ο ρόλος του ΓΕΡΗΕΤ εστιάζετο:

v Στο συντονισμό των διαδικασιών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για υποβολή αιτήσεων 
 από παροχείς γι’ απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης,

v στη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκών των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

v στο συντονισμό για τη διεξαγωγή των μελετών από τους μελετητές των έργων, και

v στον επιμερισμό των τελών διεξαγωγής των μελετών και εκτέλεσης των έργων  για καταβολή τους 
 από τους παροχείς στους μελετητές  και στις αρμόδιες αρχές αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στο ΓΕΡΗΕΤ κοινοποιήθηκαν  αιτήματα, μέσω της εκάστοτε αρμόδιας αρχής, σε υπό 
ανάπτυξη περιοχές ιδιωτικών έργων (π.χ. οικοπεδοποιήσεων) με μεγαλύτερο αριθμό από δεκαπέντε 
(15) οικόπεδα, ώστε εάν πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις πέραν των ελαχίστων  που καθορίζονται 
στην Απόφαση περί των Διαδικασιών για απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο από τους 
παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Απόφαση του 2008 (Κ.Δ.Π. 322/2008), να ενημερώνεται ο εκάστοτε 
μελετητής  στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο από τον ιδιοκτήτη της γης.
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Το ΓΕΡΗΕΤ,  αφού διαπίστωσε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο χρήζει τροποποίησης, διεξήγαγε στο διάστημα 
από 25 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 11 Μαρτίου 2011, Δημόσια Διαβούλευση (2/2011) για τις αναγκαίες 
τροποποίησης που πρέπει να γίνουν στο περιεχόμενο της πιο πάνω Απόφασης. Ο στόχος ήταν:

v Η επίλυση πρακτικών προβλημάτων, που παρουσιάζονται στις διαδικασίες απόκτησης δικαιωμάτων 
 διέλευσης,

v  η εφαρμογή λύσεων διέλευσης σε στενά πεζοδρόμια, και

v η δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών δικτύων, ειδικά των δικτύων επόμενης γενιάς στο οδικό δίκτυο 
 ανεξαρτήτου τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις που προωθούνται στην Ευρωπαϊκή 
 Ένωση.

Το ΓΕΡΗΕΤ έλαβε υπόψη τις θέσεις των μερών, που ανταποκρίθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση, 
αξιολόγησε τις θέσεις τους και προέβη  σε περαιτέρω διερεύνηση θεμάτων που αναφύηκαν.

Πρόσθετη σχετική εργασία προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2012, οπότε αναμένεται και η έκδοση 
νέου Διατάγματος που θα αντικαθιστά την υφιστάμενη δευτερογενή νομοθεσία επί των Δικαιωμάτων 
Διέλευσης, με σκοπό την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καθώς και την εναρμόνιση με τις 
πρόνοιες της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Πρόσβαση σε Δίκτυα Νέας Γενεάς (Next 
Generation Access – NGA).

3.3. Κατάσταση Αγοράς - Στατιστικά Στοιχεία

3.3.1. Παρατηρητήριο Αγοράς 

Κατά το 2011 έγινε η ανάρτηση των εξαμηνιαίων στατιστικών δελτίων για τις αγορές της κινητής 
τηλεφωνίας, της σταθερής τηλεφωνίας και της ευρυζωνικής πρόσβασης. Στόχος του «Παρατηρητηρίου» 
είναι να καταστεί  σημείο αναφοράς στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  ώστε να παρέχει 
έγκυρη πληροφόρηση γύρω από την ανάπτυξη του τομέα.
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3.3.2. Σταθερή Τηλεφωνία

Στη σταθερή τηλεφωνία παρατηρείται σταθεροποίηση στις συνδέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στο 
τοπικό βρόχο (LLU). Παράλληλα, μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2010 και του 4ου τριμήνου του 2011, 
παρατηρείται μικρή πτώση της τάξης του 2,5% στις συνδέσεις χάλκινων καλωδίων.  Οι συνολικές 
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν το 2010 κατά 9.689 γραμμές.

Γράφημα	9:		Συνδέσεις	Σταθερής	Τηλεφωνίας

  

Q1-2010 Q2-2010 Q3-2010 Q4-2010 Q1-2011 Q2-2011 Q3-2011 Q4-2011

PSTN 367,202   364,588   362,364   361,574   356,852   356,564   354,929   352,586   

LLU 26,690   27,406   27,825   29,500   30,158   29,996   29,987   29,942   

WLR 1136 1211 1,639   2131 2,015   2,611   2,635   3,091   

ISDN 2B + D 22,212   21,849   21,524   20,349   19,806   19,515   18,812   18,290   

ISDN 30B + D 1,192   1,180   1,174   1,168   1,127   1,126   1,125   1,115   

Σύνολο 418,432   416,234   414,526   414,722   409,958   409,812   407,488   405,024   
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3.3.2.1. Όγκος Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας 

Τα πιο κάτω Γραφήματα παρουσιάζουν το μερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ (CYTA) σε σύγκριση με τους άλλους 
παροχείς για τα έτη 2009, 2010  και 2011. Απ’ αυτά διαπιστώνεται  μια  μικρή πτώση των ποσοστών της 
ΑΤΗΚ, κυρίως όσο αφορά τις κλήσεις προς κινητό. 

Γράφημα	10:		Mερίδια	Όγκου	κίνησης	(λεπτά)	από	Σταθερό	σε	Σταθερό

Γράφημα	11:		Mερίδια	Όγκου	Κίνησης	(λεπτά)	από	Σταθερό	σε	Κινητό
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3.3.2.2. Εξερχόμενη Διεθνής Σταθερή Τηλεφωνία

Στην αγορά της εξερχόμενης διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας, το ποσοστό των  εναλλακτικών παροχέων 
αυξήθηκε και ξεπέρασε το ποσοστό του 40%. Στο  ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα λεπτά 
κλήσεων από προπληρωμένες κάρτες σταθερής τηλεφωνίας. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 12, χωρίς τις 
προπληρωμένες κάρτες το ποσοστό μειώνεται στο 30%. 

Σημειώνεται επίσης, ότι  το 2011 (έναντι του 2010)  οι κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς από σταθερό 
τηλέφωνο σημείωσαν μείωση της τάξης του 12%.

Γράφημα	12:	Εξερχόμενη	Κίνηση	(λεπτά)	προς	Διεθνή	Δίκτυα

3.3.3. Κινητή Τηλεφωνία 

Γράφημα	13:	Aριθμός	Χρηστών	Κινητής	Τηλεφωνίας
 

Ο συνολικός αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 αυξήθηκε κατά 
6,903 χρήστες.

Ιουν09 Δεκ 09 Ιουν10 Δεκ 10 Ιουν 11 Δεκ 11

Συνδρομητές Συμβολαίου 424,406 439,627 450,671 462,855 476,418 490,184
Χρήστες Προπληρωμένης 551,583 537,894 556,083 571,216 607,623 600,760
Σύνολο Χρηστών Κινητής 

Τηλεφωνίας 975,989 977,521 1,006,754 1,034,071 1,084,041 1,090,944
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Γράφημα	14:	Διείσδυση	Κινητής	Τηλεφωνίας	
 

Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται στο 130%, σημειώνοντας  μείωση σε σχέση με το 1ον 
εξάμηνο του έτους κατά 6%.  Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 η προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία είχε 
τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά με ποσοστό 72%, ενώ για τη συνδρομητική τηλεφωνία το ποσοστό 
ανήλθε στο 58%.

Γράφημα	15:	Ποσοστιαία	Κατανομή	Χρηστών	Κινητής	τηλεφωνίας

Η αναλογία συνδρομητών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας έναντι συνδρομητών συμβολαίου δείχνει 
να σταθεροποιείται στο 55:45.
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Συνδρομητές Συμβολαίου Χρήστες Προπληρωμένης Σύνολο Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας  

3 Το ποσοστό διείσδυσης παρουσιάζει πτώση παρά την σημαντική αύξηση του πληθυσμού, που καταγράφηκε κατά την απογραφή του 
πληθυσμού από την Στατιστική Υπηρεσία το 2011.
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Γξάθεκα 14: Γηείζδπζε Θηλεηήο Σειεθσλίαο3 
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Ζ δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο βξίζθεηαη ζην 130%, ζεκεηψλνληαο  κείσζε ζε ζρέζε κε ην 
1νλ εμάκελν ηνπ έηνπο θαηά 6%.  Θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011 ε πξνπιεξσκέλε θηλεηή 
ηειεθσλία είρε ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά κε πνζνζηφ 72%, ελψ γηα ηε ζπλδξνκεηηθή 
ηειεθσλία ην πνζνζηφ αλήιζε ζην 58%. 

Γξάθεκα 15: Πνζνζηηαία Θαηαλνκή Υξεζηψλ Θηλεηήο ηειεθσλίαο 
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Ζ αλαινγία ζπλδξνκεηψλ πξνπιεξσκέλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο έλαληη ζπλδξνκεηψλ ζπκβνιαίνπ 
δείρλεη λα ζηαζεξνπνηείηαη ζην 55:45. 

                                              
3 Ρν πνζνζηφ δηείζδπζεο παξνπζηάδεη πηψζε παξά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 
πιεζπζκνχ απφ ηελ Πηαηηζηηθή πεξεζία ην 2011. 
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Γράφημα	16:	Ποσοστιαία	Κατανομή	Συνδρομητών	Συμβολαίου	Κινητής	Τηλεφωνίας

 

Το μερίδιο αγοράς,  που κατέχει η ΜΤΝ στην κινητή συνδρομητική τηλεφωνία, παρουσίασε αύξηση και 
ανήλθε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 στο 21.57%. Το μερίδιο αγοράς της CYTA  μειώθηκε στο 
ποσοστό 78,24%. Κατά το 2ο εξάμηνο του 2011 ξεκίνησε και η Primetel την παρουσία της στην κινητή 
συνδρομητική τηλεφωνία (0.19%).
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Γράφημα	17:	Ποσοστιαία	Κατανομή	Χρηστών	Προπληρωμένης	Κινητής	Τηλεφωνίας

Από το Γράφημα 17 προκύπτει αύξηση στα ποσοστά της ΜΤΝ σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2011,  ενώ 
η Primetel κατακτά ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό της Cyta, κατά το 2ο εξάμηνο του 2011, καταγράφει 
μείωση κάτω από το επίπεδο του 70% για πρώτη φορά. 

Γράφημα	18:	Μερίδια	Αγοράς	Κινητής	Τηλεφωνίας

 

Στο Γράφημα 18 παρατηρείται αύξηση του μεριδίου της MTN κατά το 2011 (25.70%), η Primetel  αποκτά 
το 1%, η δε Cyta παρουσιάζει μείωση.
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3.3.4. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Διείσδυση Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αδειοδοτημένων παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που συλλέγονται 
από το ΓΕΡΗΕΤ σε τριμηνιαία βάση, ο αριθμός των Ευρυζωνικών Συνδέσεων από σταθερή θέση έχει 
φθάσει τις 201,809 στο τέλος του 2011. Ιστορικά παρατηρείται μια σταθερή συνολική ανάπτυξη της βάσης, 
η οποία όμως προβλέπεται να παρουσιάσει μικρή κάμψη κατά τα επόμενα 2 χρόνια, εάν δεν υπάρξουν 
αλλαγές σε σχέση με τα προϊόντα και την τιμολόγησή τους.

Γράφημα	19:	Διείσδυση	Ευρυζωνικής	Πρόσβασης

 
Γράφημα	20:	Μερίδια	Αγοράς	Συνδρομητών	Ευρυζωνικής	Πρόσβασης			

 
Η Cablenet και η Primetel παρουσιάζουν αύξηση στα μερίδιά τους.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μέγεθος  Αγοράς 235,149 241,062 250,081 259,027 266,234 268,837 271,946 275,338 278,206 307,135 310,105 313,104

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2011-2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 196,323 196,567 196,596

% Διείσδυσης Προβλεψη 2011-2013 3% 4% 7% 13% 24% 38% 54% 64% 70% 64% 63% 63%

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2012-2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 201,809 197,073 196,653

% Διείσδυσης Προβλεψη 2012-2013 3% 4% 7% 13% 24% 38% 54% 64% 70% 66% 64% 63%
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Μέγεθος  Αγοράς 235,149 241,062 250,081 259,027 266,234 268,837 271,946 275,338 278,206 307,135 310,105 313,104

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2011-2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 196,323 196,567 196,596

% Διείσδυσης Προβλεψη 2011-2013 3% 4% 7% 13% 24% 38% 54% 64% 70% 64% 63% 63%

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2012-2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 201,809 197,073 196,653

% Διείσδυσης Προβλεψη 2012-2013 3% 4% 7% 13% 24% 38% 54% 64% 70% 66% 64% 63%
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4 Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV.
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Γράφημα	21:	Mερίδια	Αγοράς	Συνδρομητών	Ευρυζωνικής	Πρόσβασης-Διαδίκτυο	και	
	 	 	 	IPTV/CableTV

 

Η Cyta κατέχει (στο τέταρτο τρίμηνο του 2011) το 68,3% της λιανικής αγοράς, η Primetel το 18.5% και η 
Cablenet το 13.2%.

Γράφημα	22:	Μερίδια	Αγοράς	Συνδρομητών	Ευρυζωνικής	Πρόσβασης-Διαδίκτυο,	IPTV/
	 	 	 	Cable	TV	και	Σταθερή	Τηλεφωνία

 

Η Cablenet είναι η μόνη που παρουσιάζει αύξηση των ποσοστών της.
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Γράφημα	23:	Ποσοστά	Συνδρομητών	ανά	ρυθμό	ταχύτητας

 

Ο ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης παρουσιάζονται ιδιαιτέρα αυξημένες, κυρίως λόγω της αναβάθμισης 
των ταχυτήτων της Cyta κατά τον Φεβρουάριο του 2011. 

3.4. Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

 

3.4.1. CERTS/CSΙRTs 

Εντός του 2011, το ΓΕΡΗΕΤ προγραμμάτισε  την υλοποίηση του Διατάγματος ΕΡΗΕΤ 358/2010 για 
λειτουργία φορέων «Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά και συμβάντα που σχετίζονται με την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών» (CERT/CSIRTs) στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Οι δυο φορείς στους οποίους 
ανατέθηκε η υλοποίηση του Διατάγματος, δηλ. το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), όσον αφορά 
την υποστήριξη του Κυβερνητικού  Δικτύου και το Κυπριακό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ), 
όσον αφορά την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Δικτύου, τον Μάρτιο του 2011 ανέφεραν  δυσκολίες στην 
υλοποίηση του Διατάγματος, που οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην οικονομική κρίση, που επηρέασε τη 
χρηματοδότηση και τους  προϋπολογισμούς τους. Μετά από έξι μήνες οι δυο φορείς εξακολουθούσαν να 
έχουν προβλήματα και δήλωσαν αδυναμία υλοποίησης του Διατάγματος λόγω απουσίας εγκεκριμένων 
κονδυλίων και ανεπαρκούς στελέχωσης  των CERT/CSIRTs με μόνιμο προσωπικό.  Εξ΄αιτίας αυτής 
της εξέλιξης,  η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε τον  Οκτώβριο του 2011 μόνο από το ΓΕΡΗΕΤ  
στην  6η υπηρεσιακή συνάντηση των CERTs  στην Ευρώπη,  η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα 
του ΕΝΙSA.  Το   ΓΕΡΗΕΤ αξιολογώντας τα νέα δεδομένα και μετά από διαβούλευση  με τους δυο 
φορείς,  ξεκίνησε τη  διαμόρφωση  ενός  εισηγητικού έγγραφου πολιτικής, η υιοθέτηση του οποίου από 
τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων θα επιτρέψει την υλοποίηση του εθνικού CERT.  Η διαμόρφωση 
του τελικού εγγράφου, το οποίο προορίζεται να  προωθηθεί στα Υπουργεία Συγκοινωνιών και Έργων και  
Οικονομικών,  θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.
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3.4.2. Aσφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων και Πληροφοριών 

Την 1ην Ιουλίου 2011, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις, το ΓΕΡΗΕΤ δημοσίευσε δευτερογενή νομοθεσία σχετικά με την 
ασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτυακών υποδομών στη Κύπρο. Το επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω 
υποδομών για τα δημόσια δίκτυα στη Κύπρο άρχισε να αξιολογείται εντός του 2011 και θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2012 με την υποβολή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από τους παροχείς Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών.

3.4.3. Έγγραφο Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια της Κυπριακής 

          Δημοκρατίας 

Τα συστήματα και οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  Ως εκ τούτου, δημιουργείται πλέον 
επιτακτική ανάγκη οι τεχνολογίες αυτές να διέπονται από ασφάλεια στη χρήση τους, η οποία ορίζεται 
ως η διατήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευσή τους.  Αυτές οι αρχές οδηγούν στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης στα πληροφοριακά συστήματα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκ μέρους των χρηστών, 
η οποία θεωρείται ως αναγκαίο συστατικό της  ανάπτυξης στην αγορά.

Το ΓΕΡΗΕΤ, ως μέρος των εργασιών του στον τομέα της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, 
ανέπτυξε  εισηγητικό έγγραφο πολιτικής αναφορικά με τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.  Το εν λόγω έγγραφο αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Στρατηγικής του κράτους για την 
εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ειδικές πρόνοιες 
και δράσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας, των οποίων η αδρανοποίηση ή 
καταστροφή θα είχε/έχει σοβαρές επιπτώσεις στη χρήση  ζωτικής σημασίας υπηρεσιών.

Ως τομείς προτεραιότητας για την Στρατηγική έχουν διαπιστωθεί η οργάνωση των αρμοδίων φορέων του 
κράτους, η δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, η διαμόρφωση τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων και διαδικασιών, η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων (και η κατάρτιση) των στελεχών, 
η αποδοτική συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η 
δημιουργία ή/και η εισαγωγή-προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Το προσχέδιο αυτό θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, ως επίσης 
και δημόσιας διαβούλευσης στην αρχή του 2012, με σκοπό την οριστικοποίηση  και υιοθέτησή του εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2012 ως πολιτική του κράτους.

3.5.   Ονοματοδοσία και Διευθυνσιοδότηση

Τον Αύγουστο του 2011, κατόπιν αξιολόγησης του διαχειριστή Ονοματοδοσίας με βάση τα προκαθορισμένα  
κριτήρια που δημοσίευσε ο ΕΡΗΕΤ μετά από Δημόσιες Διαβουλεύσεις, το ΓΕΡΗΕΤ κατέληξε στην  έκδοση 
και δημοσίευση  Απόφασης (Α.Δ.Π. 710/11 ημερομηνίας 5/8/11) αναφορικά με τον επαναδιορισμό του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ως του Διαχειριστή των Διαδικτυακών Ονομάτων με κατάληξη  “.cy”. Περαιτέρω,  
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στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο Επίτροπος έλαβε γνώση των παραπόνων που υποβλήθηκαν στον 
Διαχειριστή (Πανεπιστήμιο Κύπρου) κατά το έτος 2011 και προώθησε αλλαγές σε  θέματα που αφορούν 
την διαδικασία επίλυσης διαφορών και την ονοματοδοσία. Προς το σκοπό αυτό έγινε διαβούλευση με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως Διαχειριστής), με το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και με άλλους δημόσιους 
φορείς, που εμπλέκονται στις αλλαγές, για την τροποποίηση   του Διατάγματος σχετικά με την βελτίωση 
εγγραφής διαδικτυακών ονομάτων κάτω από την κατάληξη “.cy”.  Η σχετική εργασία θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2012.

Επιπλέον, κατά το έτος 2011 το ΓΕΡΗΕΤ προώθησε την προετοιμασία του αιτήματος σχετικά με την 
εκχώρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία του Διαδικτυακού Ονόματος Ανωτάτου Επιπέδου (cc.TLD)  «.κπ».
Τέλος, το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τον διαχειριστή ονοματοδοσίας .cy (Πανεπιστήμιο Κύπρου) συνεχίζει 
να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα διευθυνσιοδότησης/ονοματοδοσίας (εργασίες ICANN). 

3.6.  Προσφυγές εναντίον Αποφάσεων ΕΡΗΕΤ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Εντός του 2011 καταχωρήθηκαν προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον δύο  (2) Διαταγμάτων και 
τεσσάρων (4)  Αποφάσεων,  που εξέδωσε ο Επίτροπος.  Ο Πίνακας 7 είναι σχετικός.

Πίνακας	7:	Προσφυγές	που	καταχωρήθηκαν	στο	Ανώτατο	Δικαστήριο

 
 

Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  

ΘΕΜΑ  

1  256/2011  ΑΤΗΚ Vs  ΕΡΗΕΤ  
Κατά  του Διατάγματος  του  Επιτρόπου  Περί  Τροποποίησης  του 
Υποδείγματος  Προσφοράς  Ευρυζωνικής  Πρόσβασης  της  ΑΤΗΚ  2010, 
Α.Δ.Π 1155/10.   

2  257/2011  ΑΤΗΚ Vs  ΕΡΗΕΤ   
Κατά  του  Διατάγματος  του  Επιτρόπου  Περί  Τροποποίησης  του 
Υποδείγματος  Προσφοράς  Αδεσμοποίητης  Πρόσβασης  στον  Τοπικό 
Βρόχο και Υποβρόχο της ΑΤΗΚ 2010, ΚΔΠ 514/2010.  

3  1099/11  ΑΤΗΚ Vs  ΕΡΗΕΤ   
Κατά  της  Απόφασης  Α.Δ.Π.  528/11  αναφορικά  με  την  Εξέταση  της 
Αγοράς  Τερματισμού  Κλήσεων  στο  μεμονωμένο  Δημόσιο  Τηλεφωνικό 
Δίκτυο  της  ΑΤΗΚ  που  παρέχεται  σε  σταθερή  θέση  και  της  Επιβολής 
Ρυθμιστικών  Υποχρεώσεων  αυτής  ως  Οργανισμού  με  Σημαντική  Ισχύ 
στην Αγορά.  

4  1100/11  ΑΤΗΚ Vs  ΕΡΗΕΤ   
Κατά  της  Απόφασης  Α.Δ.Π.  529/11  αναφορικά  με  την  Εξέταση  της 
Αγοράς των Διαβιβαστικών Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο 
που  παρέχονται  σε  σταθερή  θέση  και  της  Επιβολής  Ρυθμιστικών 
Υποχρεώσεων αυτής ως Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 10.  
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3.7. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

Κατά το έτος 2011, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τις πιο κάτω αποφάσεις σε προσφυγές προηγούμενων 
ετών:

α) Έκδοση δικαστικής απόφασης (5/4/2011) στην Προσφυγή	1013/09, η οποία αφορούσε την Απόφαση
 του Επιτρόπου 20/09 σε σχέση με τον ορισμό, την ανάλυση και τον καθορισμό της ΑΤΗΚ ως 
 Πρόσωπο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Παροχής Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε υποδομή 
 δικτύου σε σταθερή θέση (Αγορά 4).  Η προσφυγή κατά της πιο πάνω  Απόφασης του Επιτρόπου 
 απορρίφθηκε.   

β) Έκδοση δικαστικής απόφασης στην Προσφυγή	1014/09 (22/7/11) η οποία αφορούσε την Απόφαση 
 του Επιτρόπου 21/09 σε σχέση με τον ορισμό, την ανάλυση και τον καθορισμό της ΑΤΗΚ ως 
 Πρόσωπο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5). Η 
 προσφυγή κατά της πιο πάνω  Απόφασης του Επιτρόπου απορρίφθηκε.  

γ) Έκδοση απόφασης στην Αναθεωρητική	Έφεση	121/2008 με την οποία η ΑΤΗΚ προσέβαλε ως 
 λανθασμένη την Απόφαση του πρωτόδικου Δικαστή στην προσφυγή 121/2008 στην οποία δεν 
 ακύρωσε την Απόφαση Επίλυσης Διαφοράς που είχε εκδώσει ο ΕΡΗΕΤ. Ακολουθεί συνοπτική 
 ανάλυση της ομόφωνης Απόφασης του Εφετείου.

 
 

 

5  1101/11  ΑΤΗΚ V s  ΕΡΗΕΤ   
Κατά  της  Απόφασης  Α.Δ.Π.530/11  αναφορικά  με  την  Εξέταση  της 
Αγοράς  Δημόσιων  Διαθέσιμων  Τοπικών  ή/και  Εθνικών  Τηλεφωνικών 
Υπηρεσιών  που  παρέχονται  σε  σταθερή  θέση  για  Οικιακούς  και  μη 
Οικιακούς  Καταναλωτές  και  της  Επιβολής  Ρυθμιστικών  Υποχρεώσεων 
αυτής ως Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην σχετική  Αγορά.  

6  1102/11  ΑΤΗΚ Vs  ΕΡΗΕΤ  
Κατά  της  Απόφασης  Α.Δ.Π.532/11  αναφορικά  με  την  Εξέταση  της 
Αγοράς  Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που 
παρέχεται  σε  σταθερή  θέση  από  την  ΑΤΗΚ  και  της  Επιβολής 
Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων αυτής ως Οργανισμό με Σημαντική  Ισχύ 
στην σχετική  Αγορά.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το ιστορικό της διαφοράς ανάγεται στο 2005, όταν η ΑΤΗΚ διαπραγματευόταν με τις εταιρείες Thunderworx 
Ltd και Otenet Cyprus Ltd για τον τερματισμό κλήσεων που ξεκινούσαν από το δίκτυο της ΑΤΗΚ σε 
αριθμούς dial-up πρόσβασης στο διαδίκτυο και κατέληγαν σε δίκτυα των εν λόγω εναλλακτικών παροχέων. 
Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, οι εναλλακτικοί παροχείς διαφώνησαν με την προσπάθεια της ΑΤΗΚ 
να αυξήσει το τέλος παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θεωρώντας ότι αποσκοπούσε στην αύξηση 
του λιανικού τέλους των εναλλακτικών παροχέων, με σκοπό να τις καταστήσει μη ανταγωνιστικές. Οι 
εναλλακτικοί παροχείς απευθύνθηκαν στον ΕΡΗΕΤ για να λύσει το αδιέξοδο. 

Ο ΕΡΗΕΤ προχώρησε σε Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς, στα πλαίσια της οποίας κατέληξε στα ακόλουθα: 
«Η  ΑΤΗΚ, ως έχουσα Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (ΣΙΑ), οφείλει να παρέχει πρόσβαση στα δίκτυα 
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε συναφείς ευκολίες με κοστοστρεφείς τιμές, 
γεγονός που θα επιτρέψει την είσοδο εναλλακτικών παροχέων στην αγορά, τη δημιουργία συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού και κατά συνέπεια το όφελος των τελικών χρηστών. Το τέλος αναφορικά με τη 
χρέωση για «έναρξη κλήσης από το σταθερό δίκτυο της ΑΤΗΚ» (fixed call origination), το οποίο όπως 
έχει καταδείξει ο κοστολογικός έλεγχος ανέρχεται σε £0,0058/λεπτό (χρέωση ανά δευτερόλεπτο όπως 
προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο), αποτελεί το  μέγιστο τέλος που η ΑΤΗΚ δύναται να χρεώσει για 
την παράδοση κλήσεων προς δίκτυα εναλλακτικών παροχέων μέχρι το σημείο διασύνδεσης εντός του 
δικτύου της».

Η προσφυγή 1697/2005 που καταχώρησε η ΑΤΗΚ κατά της προαναφερόμενης Απόφασης του ΕΡΗΕΤ, 
απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο με την αιτιολογία ότι:

(α) δυνάμει το Άρθρου 20(ιζ) ο ΕΡΗΕΤ είχε εξουσία να προχωρήσει στην επίλυση της  διαφοράς, εφόσον 
 διαπίστωσε το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων,
(β) με την Απόφασή του ο ΕΡΗΕΤ δεν καθόρισε «τιμή λιανικής πώλησης», και
(γ) το συγκεκριμένο τέλος δεν αφορά υπηρεσία που παρέχεται από την ΑΤΗΚ, ούτε  αποτελεί «προϊόν 
 μεταπώλησης», όπως ισχυριζόταν η ΑΤΗΚ. 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΑΤΗΚ προσέβαλε ως λανθασμένη την πρωτόδικη Απόφαση με την Έφεση 121/2008. Οι Δικαστές του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου Αρτέμης, Χατζηχαμπής, Παπαδοπούλου, Ερωτοκρίτου και Πασχάλη, οι οποίοι 
εκδίκασαν την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αποφάσισαν	ομόφωνα τα ακόλουθα:
 

1. Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί υπέρβασης εξουσίας 

«Στην προκειμένη περίπτωση ο Επίτροπος καθόρισε το ανώτατο όριο τιμών, το οποίο θα διασφάλιζε θεμιτό 
και υγιή ανταγωνισμό και το οποίο ήταν σύμφωνο με τις αρχές της διαφάνειας και της κοστοστρέφειας. 
Ήταν το ποσό των £0,0058/λεπτό, όπως αυτό καθορίστηκε προηγουμένως κατά τον κοστολογικό έλεγχο 
ΑΤΗΚ 2004, που ήταν απόρροια της κήρυξης της ΑΤΗΚ ως έχουσας σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά. 
Η απόφαση του Επιτρόπου κατά την κρίση μας είναι σύμφωνη με τις εξουσίες που του παρέχονται, τόσο 
από το Άρθρο 20(ιζ),  όσο και από το Άρθρο 34 για επίλυση διαφορών».
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2. Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί καθορισμού λιανικής τιμής 

«Η απόφαση του Επιτρόπου με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλει λιανική τιμή, 
αφού αυτό καθορίζεται  από (α) το τέλος σύνδεσης ή παρακράτησης της ΑΤΗΚ το οποίο υπόκειται σε 
ρύθμιση, αφού θα πρέπει να εμπίπτει στο πλαίσιο τιμών που καθορίζει ο Επίτροπος και (β) από το τέλος 
τερματισμού που χρεώνουν οι εναλλακτικοί παροχείς, το οποίο δεν υπόκειται σε ρύθμιση από την ΑΤΗΚ, 
αλλά από τους ίδιους τους εναλλακτικούς παροχείς».

3. Αναφορικά με την ερμηνεία των όρων «συνδρομητής» και «πελάτης»
 
« Η έννοια του όρου «πελάτης» είναι ευρύτερη, ενώ η έννοια του όρου «συνδρομητής» είναι πιο 
περιορισμένη… Πελάτης υπηρεσιών της ΑΤΗΚ δεν είναι απαραίτητα και συνδρομητής της. Συνδρομητής 
είναι ο πελάτης ο οποίος έχει συμβατική σχέση με τον παροχέα. Πελάτης υπηρεσιών είναι ο πελάτης, 
συνδρομητής ή μη, που χρησιμοποιεί για κάποιο χρονικό διάστημα το δίκτυο του παροχέα. Κατά τη 
διενέργεια κλήσης από συνδρομητή σταθερού της ΑΤΗΚ σε υπηρεσία που προσφέρει ο εναλλακτικός 
παροχέας, όπως ορθά αναφέρει στην αιτιολόγηση της απόφασής του ο Επίτροπος, ο συνδρομητής της 
ΑΤΗΚ καθίσταται αυτόματα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διαρκεί η κλήση, πελάτης της 
υπηρεσίας του εναλλακτικού παροχέα. Αν οι όροι ερμηνεύονταν όπως εισηγείται ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ, 
τότε θα υπήρχε κίνδυνος, η υπηρεσία του εναλλακτικού παροχέα να ελέγχεται από την ΑΤΗΚ και να 
διαπλέκεται με τη δική της αντίστοιχη υπηρεσία.»

4. Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί έλλειψης αιτιολογίας 

«Ως προς την αιτιολογία της απόφασης του Επιτρόπου συμφωνούμε με το πρωτόδικο Δικαστήριο ότι 
αυτή περιείχε όλα τα στοιχεία μιας επαρκώς αιτιολογημένης απόφασης, ήτοι ήταν σαφής και πειστική ως 
προς τους λόγους που οδήγησαν τον Επίτροπο να λάβει την απόφασή του.» 

5. Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι υπήρξε πλάνη περί το Νόμο 

«Δεν συμφωνούμε με το δικηγόρο της ΑΤΗΚ ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ανάγκη ανάλυσης 
αγοράς, αφού αυτή προηγήθηκε, στα πλαίσια καθορισμού της ΑΤΗΚ ως οργανισμού με σημαντική ισχύ 
στην αγορά, οπότε και με βάση το κοστολόγιο ΑΤΗΚ 2004, καθορίστηκε το ανώτατο όριο τιμών, ώστε να 
διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός και οι υπόλοιποι σκοποί του Νόμου.»

Υπό το φως των ανωτέρω, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε	την	Έφεση	της	ΑΤΗΚ, με δικαστικά έξοδα 
υπέρ του Επιτρόπου. 
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4. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1. Υλοποίηση Εγγράφου  Στρατηγικής 

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του εγγράφου στρατηγικής για την ρύθμιση της αγοράς των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών για τα έτη 2010-2012, το ΓΕΡΗΕΤ προέβηκε στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Έναρξη διαδικασίας για μεταφορά της 3ης κοινοτικής οδηγίας στην εθνική νομοθεσία,
β) διεξαγωγή έρευνας, η οποία αφορούσε την ποιότητα και την αντίληψη των  καταναλωτών  ως προς 
 τις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες,
γ) συλλογή και μελέτη των αποτελεσμάτων του κοστολογικού συστήματος του Παροχέα Καθολικής 
 Υπηρεσίας και
δ) αξιολόγηση του σχεδιασμού της πραγματικής ροής της αλληλογραφίας, ο οποίος  θα χρησιμοποιηθεί 
 ως βάση για την διενέργεια των μετρήσεων ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχονται εντός των 
 πλαισίων της καθολικής υπηρεσίας.

4.2. Προστασία Καταναλωτή

4.2.1. Ποιότητα Υπηρεσιών Καθολικής

Το επίπεδο ποιότητας παροχής των υπηρεσιών καθολικής από το Κυπριακό Ταχυδρομείο παρουσιάζεται 
στα Γραφήματα, που ακολουθούν:

Γράφημα	24:	Ποσοστά	(%)	επίδοσης	της	αλληλογραφίας	εσωτερικού,	Α΄	προτεραιότητας,		
																							στον		παραλήπτη	μετά	από	1	ή	3	εργάσιμες	ημέρες	από	την	εργάσιμη		ημέρα	
																							κατάθεσης	(Ημέρα	Η)
 

2005 2006
Απρ-Ιουν 

2007
B Εξ. 2007 A Εξ. 2008 B Εξ. 2008 A Εξ. 2009 B Εξ. 2009 A Εξ. 2010 B Εξ. 2010 A Εξ. 2011 B Εξ. 2011

Επίδοςη αλληλογραφίασ εςωτερικοφ (Η+1) 67.30% 63.60% 63.20% 68.30% 67.40% 76.30% 82.90% 89.90% 89.80% 89.40% 84.60% 89.90%

Επίδοςη αλληλογραφίασ εςωτερικοφ (Η+3) 95.10% 93.60% 96.20% 97.60% 96.70% 98.50% 99.20% 99.60% 99.80% 99.60% 98.50% 99.20%
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Τα ποσοστά παράδοσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου της αλληλογραφίας στην πρώτη εργάσιμη  ημέρα 
μετά από την ημέρα κατάθεσης παρέμειναν χαμηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 90% και στα δύο 
εξάμηνα του 2011.

Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα  κατάθεσης 
παρουσιάζουν πτώση, όμως ικανοποιούν τα ελάχιστα όρια του ΕΡΗΕΤ και στα δύο εξάμηνα του 2011.

Γράφημα	25:	Ποσοστά	(%)	επίδοσης	της	εισερχόμενης	αλληλογραφίας	εξωτερικού,	
																							Α΄προτεραιότητας,	στον	παραλήπτη	μετά	από	3	ή	5	εργάσιμες	ημέρες	από	την	
																						εργάσιμη	ημέρα	κατάθεσης	(Ημέρα	Η)

 

Τα  ποσοστά επίδοσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου για την  εισερχόμενη αλληλογραφία εξωτερικού 
στην τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα παρουσιάζουν άνοδο σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2010.  Είναι, όμως, 
πιο κάτω από τα ελάχιστα όρια, που θέτει το σχετικό Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ (85%). Περαιτέρω, τα ποσοστά 
παράδοσης  αλληλογραφίας κατά την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα δεν  ξεπέρασαν κατά το 2011 το 
ελάχιστο όριο, που θέτει ο ΕΡΗΕΤ (97%).

2005 2006
A Εξ. 
2007

B Εξ. 
2007

A Εξ. 
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B Εξ. 
2008
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B Εξ. 
2009

A Εξ. 
2010

B Εξ. 
2010

A Εξ. 
2011

B Εξ. 
2011

Επίδοςησ Ειςερχόμενησ αλληλογραφίασ εξωτερικού 
(Η+3) 55.20% 58.10% 61.60% 58.50% 64.40% 64.50% 66.30% 57.70% 56.20% 57.90% 71.00% 70.80%

Επίδοςησ Ειςερχόμενησ αλληλογραφίασ εξωτερικού 
(Η+5) 87.10% 91.70% 93.50% 89.50% 95.60% 92.35% 93.30% 90.30% 88.80% 90.10% 95.50% 95.00%
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Γράφημα	26:	Ποσοστά	(%)	επίδοσης	της	εξερχόμενης	αλληλογραφίας	εξωτερικού,	
																								Α΄	προτεραιότητας,	στον	παραλήπτη	μετά	από	3	ή	5	εργάσιμες	ημέρες	από	την	
																							εργάσιμη	ημέρα	κατάθεσης	(Ημέρα	Η)

 

Τα ποσοστά επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) για το 2011 παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα και κάτω από τα ελάχιστα όρια, που έθεσε ο ΕΡΗΕΤ. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας κατά 
την τρίτη (3η) και πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2010. Το 
ποσοστό επίδοσης εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού Α’ προτεραιότητας  ανήλθε κατά το 2ο εξάμηνο του 
2011 στο 57,30%  για την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα και στο 89,90% για την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα.

4.2.2. Παράπονα Καταναλωτών για το έτος 2011  

Σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ο αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν για το έτος 2011, ήταν 
πολύ περιορισμένος. Υποβλήθηκαν μόνο δύο (2). Συγκεκριμένα, το ένα παράπονο αφορούσε τον χρόνο 
παράδοσης των πακέτων που ταχυδρομούνται από την Γερμανία, ενώ το δεύτερο αφορούσε το κόστος 
αποστολής γραμμάτων από την Κύπρο στην Βουλγαρία. Η  διερεύνηση και διευθέτηση των εν λόγω 
παραπόνων από το ΓΕΡΗΕΤ υπήρξε άμεση και αποτελεσματική.

4.3. Ανάπτυξη Ανταγωνισμού

4.3.1. Έλεγχος Κόστους Υπηρεσιών Παροχέα Καθολικής

Το Κυπριακό Ταχυδρομείο κοινοποίησε τα αποτελέσματα για το έτος 2008 την 31η Ιανουαρίου 2011. Τα 
στοιχεία, που κοινοποιήθηκαν, δεν ανταποκρίνονταν στις πρόνοιες του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 434/2005, 
σύμφωνα με την Δήλωση/Έκθεση Ευθύνης των ελεγκτών του Κυπριακού Ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, 
δεν ήταν δυνατό στον ΕΡΗΕΤ να στηρίξει επ’ αυτών οποιεσδήποτε αποφάσεις του.
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B Εξ. 
2011

Επίδοςησ Εξερχόμενησ αλληλογραφίασ εξωτερικού 
(Η+3) 74.90% 75.70% 83.50% 77.30% 83.00% 81.90% 82.70% 64.80% 71.30% 72.80% 54.10% 57.30%

Επίδοςησ Εξερχόμενησ αλληλογραφίασ εξωτερικού 
(Η+5) 93.10% 94.10% 97.30% 94.70% 98.60% 96.45% 94.80% 88.40% 92.80% 93.80% 89.00% 89.90%
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διατάγματοσ ΕΡΗΕΤ
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Το Κυπριακό Ταχυδρομείο δεν κοινοποίησε επιπλέον τα αποτελέσματα για το έτος 2009, ως όφειλε να 
πράξει, μέχρι την 31η Μαΐου 2010. Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος κοινοποίησε (12.5.2011) στο Κυπριακό 
Ταχυδρομείο, ότι εξετάζει ενδεχόμενη παραβίαση των υποχρεώσεών του, που πηγάζουν από το σχετικό 
Διάταγμα, και κάλεσε το Κυπριακό Ταχυδρομείο σε ακρόαση στις 30 Μαΐου 2011 για να εκθέσει τους 
ισχυρισμούς του. Για την εν λόγω παράβαση επιβλήθηκε τελικά διοικητικό πρόστιμο.

Στις 30/11/2011 το Κυπριακό Ταχυδρομείο κοινοποίησε στο ΓΕΡΗΕΤ τα αποτελέσματα του κοστολογικού 
του συστήματος για το έτος 2010, αντί στις 30 Αυγούστου 2011. Το ΓΕΡΗΕΤ, μέσα στα πλαίσια του 
κοστολογικού ελέγχου των τελών της καθολικής υπηρεσίας, θα προβεί σε σχετικό έλεγχο, σ’ επικαιροποίηση 
του μοντέλου Bottom up που δημιουργήθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ (ειδικά για την κυπριακή αγορά καθολικής 
ταχυδρομικής υπηρεσίας) και σε συμφιλίωση του μοντέλου με το κοστολογικό σύστημα.  Στόχος του 
ΓΕΡΗΕΤ είναι να ολοκληρώσει τις εν λόγω ενέργειες πριν από το τέλος του 2012, έτσι ώστε να προβεί 
στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της αγοράς ενόψει της ελευθεροποίησής της από την 1η Ιανουαρίου 
2013. 

4.4. Κατάσταση Αγοράς - Στατιστικά Στοιχεία

4.4.1. Παρατηρητήριο Αγοράς 

Η κατάσταση της αγοράς στις ταχυδρομικές υπηρεσίες  παρουσιάζεται στα Γραφήματα που ακολουθούν 
και στηρίζονται στην αξιολόγηση στοιχείων, που έχουν συλλεγεί από τους παροχείς ταχυδρομικών 
υπηρεσιών στη βάση εξαμηνιαίων ερωτηματολογίων.

Γράφημα	27:	Κύκλος	Εργασιών	Καθολικής	Υπηρεσίας	(ευρώ)

 
Το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ως ο μοναδικός παροχέας καθολικής υπηρεσίας, παρουσιάζει μειωμένα 
εισοδήματα κατά το 2011 σε σχέση με το 2010.

A Εξ. 2005 B Εξ. 2005 A Εξ. 2006 B Εξ. 2006 A Εξ. 2007 B Εξ. 2007 A Εξ. 2008 B Εξ. 2008 A Εξ. 2009 B Εξ. 2009 A Εξ. 2010 B Εξ. 2010 A Εξ. 2011 B Εξ. 2011

Κύκλορ Επγασιών 9,615,251 16,025,41 9,483,058 15,805,09 13,867,59 16,949,26 13,052,29 15,042,32 12,637,24 14,292,96 14,601,69 15,453,47 12,793,59 13,102,25
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Γράφημα	28:	Μερίδια	Αγοράς	(%)	Υπηρεσίας	Διεθνών	Ταχυμεταφορών	-	Εξερχόμενα	(βάσει	
	 	 											αριθμού		αντικειμένων)

 

Το μερίδιο της εταιρείας DHL Cyprus ανήλθε στην αγορά των εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 στο 48,9%. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία είχαν μερίδιο 15.6%, η δε GAP 
Vassilopoulos (FedEx) 12,8%. Η ACS σημείωσε στασιμότητα  γύρω στο 5%.
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A Εξ. 
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B Εξ. 
2011

Κυπριακά Ταχυδρομεία 16.3% 14.6% 14.3% 15.7% 13.3% 17.7% 13.9% 14.1% 15.6% 16.3% 16.1% 15.7% 15.1% 15.6%

Airtrans Express Services (UPS) 3.1% 3.3% 4.9% 4.5% 4.9% 5.0% 4.4% 4.3% 4.8% 5.2% 6.0% 5.8% 5.7% 5.2%

DHL Cyprus 38.7% 36.6% 31.9% 37.6% 41.7% 45.3% 41.1% 41.5% 41.6% 41.5% 41.5% 42.7% 46.3% 48.9%

Acs Air Courier 5.8% 6.0% 6.3% 6.4% 3.9% 1.7% 9.6% 10.3% 6.0% 5.9% 5.5% 4.8% 5.7% 5.1%

GAP Vassilopoulos(FedEx) 16.8% 18.1% 15.2% 14.5% 14.6% 17.2% 14.2% 13.8% 15.3% 14.6% 15.0% 16.4% 13.9% 12.8%

TNT Cyprus+ ΟΚ Courier Services 17.4% 19.4% 18.1% 19.1% 20.4% 12.3% 16.8% 16.1% 16.6% 16.5% 16.0% 14.6% 13.4% 12.3%

Άλλοι 1.8% 2.0% 9.2% 2.3% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Γράφημα	29:	Μερίδια	Αγοράς	(%)	Υπηρεσίας	Διεθνών	Ταχυμεταφορών	-	Εισερχόμενα		(βάσει	
	 	 										αριθμού	αντικειμένων)

Η εταιρεία DHL Cyprus κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 κατείχε το 42,3% της αγοράς των εισερχόμενων 
ταχυδρομικών αντικειμένων. Μείωση μεριδίου παρουσίασε η εταιρεία ΤΝΤ CYPRUS,   που (το δεύτερο 
εξάμηνο του 2011)  έφτασε στο 11,9% σε αντίθεση με το αντίστοιχο  εξάμηνο του 2010, που ήταν 15,6%.

Γράφημα	30:	Μερίδια	Αγοράς	(%)	Υπηρεσίας	Τοπικών	Ταχυμεταφορών	(βάσει	κύκλου	εργασιών)
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B Εξ. 
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A Εξ. 
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B Εξ. 
2011

Κυπριακά Ταχυδρομεία 6.8% 7.1% 6.9% 8.0% 6.6% 9.7% 9.2% 10.5% 9.8% 9.9% 9.7% 8.5% 9.0% 8.4%

AirtransExpressServices(UPS) 15.1% 17.0% 16.3% 17.1% 20.3% 22.2% 21.3% 18.1% 21.5% 21.5% 20.8% 20.5% 20.8% 20.4%

DHL Cyprus 46.2% 45.5% 44.2% 44.5% 43.7% 42.1% 39.2% 41.5% 38.5% 37.9% 37.4% 37.6% 41.3% 42.3%

ACsAir Courier 5.8% 7.7% 6.8% 6.7% 7.7% 8.1% 8.3% 7.3% 8.7% 8.5% 7.9% 7.7% 8.3% 8.1%

GAP Vassilopoulos(FedEx) 13.2% 13.0% 11.4% 10.2% 9.3% 9.7% 9.4% 9.2% 9.0% 9.7% 9.2% 10.1% 9.2% 8.8%

TNT Cyprus+ ΟΚ Courier Services 12.0% 8.5% 12.0% 12.6% 11.8% 7.7% 12.5% 13.3% 12.5% 12.5% 14.9% 15.6% 11.4% 11.9%

Άλλοι 0.9% 1.2% 2.4% 1.0% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων 27.3% 44.9% 23.9% 36.9% 14.9% 14.6% 14.1% 15.1% 16.1% 16.5% 17.5% 15.8% 13.3% 14.1%

Acs Air Courier 15.0% 10.4% 24.1% 20.8% 25.0% 26.6% 23.1% 26.8% 24.1% 27.3% 29.0% 28.8% 34.0% 28.1%
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Η εταιρεία GAP Akis Express στον χώρο των τοπικών ταχυμεταφορών έχει  μερίδιο αγοράς, το οποίο 
διαχρονικά κυμαίνεται μεταξύ 38-55%. Οι άλλοι, πιο σημαντικοί παροχείς είναι οι εταιρείες ACS Air Courier 
και η Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων με μερίδια αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 της 
τάξης του 28,1% και 14,1% αντίστοιχα. 

4.4.2. Έρευνα Αγοράς

Τον Ιανουάριο του 2011 διεξήχθηκε, κατά παραγγελία του ΓΕΡΗΕΤ, έρευνα αγοράς από την εταιρεία CMR 
Cypronetwork σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρουν, τόσο ο Καθολικός Παροχέας, όσο 
και οι ταχυμεταφορείς. Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διάγνωση της αντίληψης των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.

Το βασικό συμπέρασμα, που προέκυψε, ήταν η άγνοια των περισσοτέρων νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
για τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας.  Τα αποτελέσματα της  έρευνας είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ www.ocecpr.org.cy.

4.5. Μεταφορά της 3ης Κοινοτικής Οδηγίας 

Με σκοπό τη μεταφορά της 3ης Κοινοτικής Οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία, που αφορά την 
ελευθεροποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών  στο εθνικό επίπεδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2012, 
το ΓΕΡΗΕΤ προέβη σε πρόταση τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, η οποία τέθηκε  σε  
Δημόσια  Διαβούλευση  από  τις  18  Ιανουαρίου 2011 μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2011. Τ΄ αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν και, τελικά, το τροποποιητικό κείμενο του Ν.112(Ι)/2004 αποστάληκε  στο  Υπουργείο  
Συγκοινωνιών και  Έργων την 1ην Ιουλίου  2011  για διαβούλευση. Η οριστική κατάληξη της τροποποίησης 
αναμένεται εντός του 2012.  
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