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‘Εκθεση Δραστηριοτήτων του έτους  2013  

 

 

 υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σύμφωνα με την πρόνοια του 

άρθρου 155 του Ν.112(Ι)/2004 ο οποίος διέπει τη λειτουργία του ΓΕΡΗΕΤ και τις 

αρμοδιότητες του Επιτρόπου 



 

 

 

Σύνοψη1 

 

Κατά το 2013 το ΓΕΡΗΕΤ ανέπτυξε συγκροτημένη δραστηριότητα στους τομείς της 

αρμοδιότητας του η οποία αποσκοπούσε στην ανάδειξη του ενημερωμένου 

καταναλωτή ως βασικής συνιστώσας ανάπτυξης του ανταγωνισμού.  Αναλήφθηκε, 

επίσης, πρόσθετη δραστηριότητα η οποία ενισχύει τη δυνατότητα των παροχέων 

Υπηρεσιών και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να είναι σε θέση να ικανοποιούν 

τις τάσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν εκείνες οι δράσεις οι οποίες δημιουργούν δίκτυ 

προστασίας στον καταναλωτή, και ταυτόχρονα ενισχύουν το κλίμα ασφάλειας στην 

αγορά δημιουργώντας προοπτική επενδύσεων και ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Αντί ‘Χαιρετισμού Επιτρόπου’ του οποίου η θέση χηρεύει από την 1η  Ιουλίου 2013. Η θέση βοηθού Επιτρόπου 

επίσης χηρεύει από τις 16 Απριλίου 2014. 
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Αποστολή 

 

Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε 

ό,τι αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής, στην προώθηση της καινοτομίας 

και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω, της ανάπτυξης του αποδοτικού 

ανταγωνισμού, του ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της 

εγγύησης παροχής μια ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο στην 

αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών. 

 

 

Όραμα 

 

Η ανάπτυξη των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως μέσου για 

(α) τη διασφάλιση της δυνατότητας του καταναλωτή να επιλέγει ποιοτικές και να 

απολαμβάνει καινοτόμες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, και (β) την ενίσχυση της 

οικονομίας της χώρας. 
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1 Διοίκηση 

 

Επίτροπος:   Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης (μέχρι 30 Ιουνίου, 2013) 

Βοηθός Επίτροπος:  Πέτρος Γαλίδης (από 9 Ιανουαρίου, 2013) 

 

1.1 Οργάνωση 

Οι βασικές δραστηριότητες του ΓΕΡΗΕΤ απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών 

ειδικοτήτων και, ως εκ τούτου, κάθε εργασία εκτελείται από μικρές ομάδες 

λειτουργών με εξειδικευμένη γνώση, υπό την καθοδήγηση των Ανώτερων 

Λειτουργών και του Διευθυντή.  Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εξειδικευμένη 

γνώση την οποία δεν διαθέτει το Γραφείο, αυτή εξασφαλίζεται είτε μέσα από επαφές 

λειτουργών του Γραφείου με λειτουργούς άλλων Ρυθμιστικών Αρχών χωρών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με μίσθωση υπηρεσιών ειδικών συμβούλων.  Σε ό,τι 

αφορά στην εκπαίδευση αυτή είναι συνεχής και λαμβάνει διάφορες μορφές,2 ενώ η 

συμμετοχή στελεχών του Γραφείου ως ειδικών σε ad-hoc ομάδες του BEREC (Art. 7 

procedures) αποδείχθηκε εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης γύρω από τη ρυθμιστική 

πρακτική σε άλλες χώρες-μέλη όπου επικρατούν διαφορετικά δεδομένα σε ό,τι αφορά 

στη δομή και στο επίπεδο ανταγωνισμού της εθνικής αγοράς, σε σύγκριση με τα 

δεδομένα της Κύπρου. 

1.1.1 Στελέχωση 

Το προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή και των τριών Ανώτερων 

Λειτουργών, 16 Λειτουργούς (6 Μηχανικούς, 7 Οικονομολόγους, 3 Νομικούς), 2 

Λειτουργούς Λογιστηρίου, 3 Τεχνικούς Μηχανικούς, 1 Γραμματειακή Λειτουργό, 9 

Γραμματείς και 4 ωρομίσθιους υπαλλήλους. 

1.1.2 Οργανωτική Δομή 

Είναι αποτέλεσμα της σωρευθείσας πείρας από της ίδρυσης του Γραφείου και 

αποτυπώνει τη σύνθετη προσέγγισή του στα θέματα της αρμοδιότητάς του, ενώ 

παράλληλα εξυπηρετεί στην αποδοτική ανταπόκρισή του στις εθνικές και διεθνείς 

υποχρεώσεις του.  Η οργανωτική δομή του ΓΕΡΗΕΤ παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. 

                                                           
2
 Παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων, «επί του αντικειμένου» (= on the job), συμμετοχή/παρακολούθηση 

Ομάδων Εργασίας του BEREC. 
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Γράφημα 1:  Οργανωτική Δομή ΓΕΡΗΕΤ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Σ.Ε.) 

Συμβούλιο Επιλογής & 

Προαγωγών 

(Σ.Ε.Π.) 

 

Διευθυντής 

Βοηθός Επίτροπος (ΒΕΡΗΕΤ) 

Εξωτερικοί Σύμβουλοι 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

(Ανώτερος Λειτουργός-

Μηχανικός) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

(Ανώτερος Λειτουργός-

Οικονομολόγος) 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

(Ανώτερος Λειτουργός-

Νομικός) 

Υποδομή ΓΕΡΗΕΤ και 

Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών 

Κυβερνοασφάλεια 

Εποπτεία και Έλεγχος 

Τηλεπικοινωνιακός 

Τερματικός Εξοπλισμός, 

Πρότυπα και Τυποποίηση 

Πρόσβαση & 

Διασύνδεση 

Αδειοδότηση και Έλεγχος 

Ποιότητας, Αριθμοδότηση 

και Διευθυνσιοδότηση 

Εξέταση Αγορών & 

Προαγωγή Ανταγωνισμού 

Κοστολογικός Έλεγχος 

& 

Κοστολογικά Μοντέλα 

 

Καθολική Υπηρεσία 

Επίλυση Διαφορών 

& 

Παράπονα Καταναλωτών 

 

Ρυθμιστικά Μέτρα 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο  

& 

Έλεγχος Συμμόρφωσης 

Γραμματεία – Αρχείο Λογιστήριο 

Παρατηρητήριο  

Αγορών 
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1.1.3 Εθνικές & Διεθνείς Σχέσεις – Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ 

Η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2013 αναλήφθηκε από τον 

β/Επίτροπο ή/και υπηρεσιακό προσωπικό, ανάλογα με το βαθμό εκπροσώπησης που 

απαιτείτο ή/και το αντικείμενο της συνάντησης που λάμβανε χώρα.  Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζεται κατάσταση με διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές στους οποίους 

συμμετέχει το ΓΕΡΗΕΤ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 

 

Πίνακας 1: Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ σε  διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές 

 

ADCO Admin Co-Op under the RTTE Directive 

BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications 

CEPT European Committee of Postal & Telecom Administration 

CERPT European Committee of Postal Regulation 

COCOM Communications Committee 

EMERG Euro-Mediterranean Regulators Group 

ENISA European Network and Information Security Agency 

ERGP  European Regulators Group for Post 

GAC Governmental Advisory Committee 

HLGIG High Level Group on Internet Governance 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

IIG Internet Informal Group (EU countries participation) 

IRG Independent Regulators Group 

TCAM Telecoms Conformity Assessment and Monitoring Committee 
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1.2 Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) 

Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τους Ανδρέα Χρυσάφη (Πρόεδρο), 

Γιώργο Κουτσόφτα (Μέλος) και Βάσο Βασιλείου (Μέλος).  Η εξαετής θητεία της ΣΕ 

λήγει στις  17 Ιουνίου 2014. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε τόπο και 

χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρό της, και μελετά θέματα που της παραπέμπει ο 

Επίτροπος για γνωμοδότηση ή 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 εργάσιμες ημέρες. 

Κατά το 2013 η ΣΕ συνήλθε σε 31 συνεδριάσεις. 

 

1.3 Συμβούλιο Επιλογής & Προαγωγών (ΣΕΠ) 

Η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Συμβουλίου Επιλογής και 

Προαγωγών καθορίζονται από τον Ν.112(Ι)/2004, άρθρο 16, και ειδικότερα από την 

ΚΔΠ 333/2002.  Οι εργασίες του αφορούν τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών, 

τη διαχείριση παραιτήσεων, τη θεώρηση εξαμηνιαίων και ετήσιων αξιολογήσεων και 

το χειρισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

Το ΣΕΠ αποτελείται από τους: 

Δρ Πόλυ Μιχαηλίδη, Επίτροπο:  Πρόεδρος (μέχρι 30 Ιουνίου 2013) 

κ. Πέτρο Γαλίδη, Βοηθό Επίτροπο:  Μέλος (από 9 Ιανουαρίου 2013), και 

κ. Ανδρέα Χρυσάφη, Πρόεδρο ΣΕ  Μέλος. 

 

Κατά το 2013 το ΣΕΠ  συνήλθε σε 9 Συνεδριάσεις, ενώ από την 1η  Ιουλίου 2013 δεν 

ήταν δυνατή η νόμιμη συγκρότησή του λόγω της παραίτησης του Επιτρόπου και της 

μη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως αποτέλεσμα 

εκκρεμεί η μονιμοποίηση στελεχών του Γραφείου τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη 

δοκιμαστική περίοδο εργοδότησής τους κατά το 2H’13.  
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1.4 Ασφάλεια Κτηρίου και Δικτυακή Υποδομή 

 

1.4.1 Φυσική Ασφάλεια Κτηρίου ΓΕΡΗΕΤ 

Εντός του 2013 εγκαταστάθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ σύστημα συναγερμού και σύστημα 

ελεγχόμενης πρόσβασης με αποτέλεσμα να θωρακιστεί περαιτέρω η φυσική ασφάλεια 

του Γραφείου και των δεδομένων της αγοράς που διαχειρίζεται το προσωπικό. 

1.4.2 Αναβάθμιση Μηχανογραφικής Υποδομής 

Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση των υποδομών, των συστημάτων και 

των εσωτερικών διαδικασιών στο επίπεδο ηλεκτρονικού αρχείου, ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας (κυρίως εσωτερικής) και υποστηρικτικών συστημάτων. 

Η αναβάθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της δυνατότητας και 

ταχύτητας υποστήριξης των συστημάτων πληροφορικής, στη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών διακίνησης και αρχειοθέτησης των πληροφοριών, στη θεσμοθέτηση 

συστήματος και διαδικασιών διακίνησης και αρχειοθέτησης ευαίσθητων πληροφοριών 

και εγγράφων. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε η ανθεκτικότητα της μηχανογραφικής 

υποδομής γεγονός που επιτρέπει υψηλή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στο προσωπικό του Γραφείου, ενώ αναβαθμίζει την αξιοπιστία του 

ΓΕΡΗΕΤ έναντι των δραστηριοποιημένων παροχέων στους τομείς της αρμοδιότητάς 

του. 
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2 Οικονομικές Καταστάσεις 

 

2.1 Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, 

ετοιμάστηκαν όπως προβλέπεται από το άρθρο 154(2) του Νόμου 112(Ι)/2004 και 

υπεβλήθηκαν για έλεγχο στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Οι βασικότερες 

πληροφορίες για την κατανομή των δαπανών και εσόδων περιέχονται στις 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και 

απεικονίζονται στα Γραφήματα 2 και 3.  

Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

(α) Έσοδα €2.831.573 και Δαπάνες €3.497.254. 

(β) Έλλειμμα έτους ύψους €665.6813. 

(γ) Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €3.713.659 στο τέλος 

 της περιόδου. Το ποσό αυτό πλέον έσοδα 2013 που εισπράχθηκαν το 2012 

 ύψους €2.929.944 προορίζετο για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 

 Γραφείου για το 2013, ύψους €4.626.390 (περιλαμβανομένης της πρόνοιας 

 για επιστροφή διοικητικών τελών ύψους €1.200.000). 

(δ) Διοικητικά πρόστιμα ύψους €4.031, που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της 

 Δημοκρατίας.  

(ε) Επιστροφή τελών ύψους €514.809 κατά τη διάρκεια του έτους4.  

 

 

 

                                                           
3
 To ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους ≈€2εκ ενώ επιστρέφει στην αγορά μέσω ελλειμματικού 

προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών τυχόν πλεόνασμα. 

4
 To ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους ≈€2εκ ενώ επιστρέφει στην αγορά μέσω ελλειμματικού 

προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών τυχόν πλεόνασμα. 
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Γράφημα 2: Κατανομή Δαπανών για το 2012 

 

 

Γράφημα 3: Κατανομή Εσόδων για το 2012 
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Πίνακας 3: Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 

 

€ € 

Έσοδα 

  Τέλη Αδειών για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων 1.325.443 2.576.463 

Τέλη Ταχυδρομικών Αδειών 483.706 432.461 

Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ταχυδρομείων 2.126 2.591 

Τέλη χρήσης/εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων 351.027 404.471 

Τόκοι 638.284 634.570 

Διοικητικά πρόστιμα 4.031 64.700 

Άλλα Έσοδα 26.956 11.720 

 
2.831.573 4.126.976 

Έξοδα 

  Κόστος προσωπικού 2.149.680 2.245.355 

Επιδόματα παραστάσεως 18.000 18.000 

Αποζημιώσεις επιτροπών 4.048 5.585 

Οδοιπορικά 7.237 9.991 

Λειτουργικά έξοδα γραφείου 173.187 252.671 

Μίσθωση υπηρεσιών 30.919 49.315 

Άλλα έξοδα 526.018 494.836 

Επιστροφή τελών 514.809 545.125 

Διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 4.031 61.200 

Αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 64.217 63.313 

Αποσβέσεις Άυλου Ενεργητικού 5.108 41.391 

 
3.497.254 3.786.782 

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα έτους πριν από τη φορολογία (665.681) 340.194 

Φορολογία έτους - - 

Φορολογία προηγούμενων ετών - 194.365 

Συνολικά Εισοδήματα για το Έτος 
(665.681) 145.829 
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Πίνακας 4: Οικονομική Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

 

 

 

 

  

  

2012   2011   

  

€   €   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

    
Μη - Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

    Εγκαταστάσεις και  εξοπλισμός   102.235   104.942   

Άυλα στοιχεία ενεργητικού   5.040   9.411   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   107.275    114.353   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

    Χρεώστες και προπληρωμές   525.125   430.646   

Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες   16.914.337   15.811.940   

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   17.439.462 
  

16.242.586 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   17.546.737 

  

16.356.939 

  

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

    
Ίδια Κεφάλαια   

    Αποθεματικά    9.989.504 10.655.185   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    9.989.504 
  

10.655.185 

 

  

Τρέχουσες  υποχρεώσεις   

    Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα   238.928   266.189   

Προεισπραχθέντα τέλη   3.166.401   1.601.976   

Φορολογικές Υποχρεώσεις   -   194.365   

Υποχρεώσεις Σχεδίου Συντάξεων και χορηγημάτων στους  

υπαλλήλους   4.151.904   3.639.224   

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων   7.557.233   5.701.754   

ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   17.546.737 
  

16.356.93

9   
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2.2 Μη ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2013 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, 

ετοιμάστηκαν όπως προβλέπεται από το άρθρο 154 (2) του Νόμου 112(Ι)/2004. Οι 

βασικότερες πληροφορίες για την κατανομή δαπανών και των εσόδων, που 

περιέχονται στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος  που έληξε στις  

31 Δεκεμβρίου 2013, απεικονίζονται στα Γραφήματα 4 και 5 και περιλαμβάνουν: 

(α) Έσοδα ύψους €3.723.520 και Δαπάνες ύψους €4.017.521. 

(β) Έλλειμμα έτους ύψους €294.0005. 

(γ)  Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών ύψους €4.137.763 στο τέλος 

 της περιόδου. Το ποσό αυτό, πλέον τα έσοδα 2014 που εισπράχθηκαν το

 2013 ύψους €2.789.062 παρέμεινε διαθέσιμο για την κάλυψη/υλοποίηση του 

 προϋπολογισμού του Γραφείου για το 2014, που είναι ύψους €4.888.774 

 (περιλαμβανομένης της πρόνοιας για επιστροφή διοικητικών τελών ύψους 

 €1.387.917) 

(δ)  Διοικητικά πρόστιμα ύψους €10.000 που κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της 

 Δημοκρατίας. 

(ε) Επιστροφή τελών ύψους €1.200.000 κατά τη διάρκεια του έτους6.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 To ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους ≈€2εκ ενώ επιστρέφει στην αγορά μέσω ελλειμματικού 

προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών τυχόν πλεόνασμα. 

6
 To ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί αποθεματικό ασφαλείας ύψους ≈€2εκ ενώ επιστρέφει στην αγορά μέσω ελλειμματικού 

προϋπολογισμού ή απ’ ευθείας επιστροφών τυχόν πλεόνασμα. 
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Γράφημα 4: Κατανομή Δαπανών για το 2013 

 

 

 

Γράφημα  5: Κατανομή Εσόδων για το 2013 
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Πίνακας 5: Μη ελεγμένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 2013 

 

2013 2012 

 

€ € 

Έσοδα 

  Τέλη Αδειών για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων 2.745.376 1.325.443 

Τέλη Ταχυδρομικών Αδειών 139.443 483.706 

Τέλη Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ταχυδρομείων 1.404 2.126 

Τέλη χρήσης/εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων 363.798 351.027 

Τόκοι 434.787 638.284 

Διοικητικά πρόστιμα 10.000 4.031 

Άλλα Έσοδα 28.712 26.956 

 
3.723.520 2.831.573 

Έξοδα 

  Κόστος προσωπικού 2.019.892 2.149.680 

Επιδόματα παραστάσεως 9.000 18.000 

Αποζημιώσεις επιτροπών 6.891 4.048 

Οδοιπορικά 10.585 7.237 

Λειτουργικά έξοδα γραφείου 219.585 173.187 

Μίσθωση υπηρεσιών 138.311 30.919 

Άλλα έξοδα 365.719 526.018 

Επιστροφή τελών 1.200.000 514.809 

Διοικητικά πρόστιμα που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 10.000 4.031 

Αποσβέσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 32.225 64.217 

Αποσβέσεις Άυλου Ενεργητικού 5.312 5.108 

 
4.017.520 3.497.254 

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα έτους πριν από τη φορολογία (294.000) (665.681) 

Συνολικά Εισοδήματα για το Έτος 
(294.000) (665.681) 
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Πίνακας 6: Μη ελεγμένη Οικονομική Κατάσταση 2013 

 

2013 2012 

 

€ € 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Μη-Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

  Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 91.623 102.235 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 1.300 5.040 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
92.923 107.275 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

  Χρεώστες και προπληρωμές 516.422 525.125 

Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 14.555.774 16.914.337 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
15.072.196 17.439.462 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
15.165.119 17.546.737 

   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  
Ίδια Κεφάλαια 

  Αποθεματικά 5.925.424 9.989.504 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
5.925.424 9.989.504 

Τρέχουσες υποχρεώσεις 

  Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 1.571.117 238.928 

Προεισπραχθέντα τέλη 3.231.688 3.166.401 

Φορολογικές Υποχρεώσεις - - 

Υποχρεώσεις Σχεδίου Συντάξεων και χορηγημάτων στους 

υπαλλήλους 4.436.890 4.151.904 

Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων 
9.239.695 7.557.233 

ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
15.165.119 17.546.737 
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3 Ανάπτυξη Αγορών 

3.1 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Σημαντική καθοδηγητική παράμετρος των εργασιών του ΓΕΡΗΕΤ σε αυτό τον τομέα, 

αποτελεί η αποτροπή αναντιστοιχίας μεταξύ της τεχνολογικής ανάπτυξης και των 

καταναλωτικών τάσεων από τη μια, και της ισχύουσας ρύθμισης στην αγορά από την 

άλλη.    Εντός του 2013 το ΓΕΡΗΕΤ ανέπτυξε συγκροτημένη δραστηριότητα η οποία 

αποσκοπούσε στην ανάδειξη του ενημερωμένου καταναλωτή ως βασικής συνιστώσας 

ανάπτυξης του ανταγωνισμού.  Βασική παραδοχή της προσέγγισης αποτελεί το 

γεγονός ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή καθώς και η δυνατότητα που του 

παρέχεται να επιλέγει αλλά και να αλλάζει παροχέα, εφαρμόζει έντονη πίεση στους 

παροχείς υπηρεσιών και δικτύων ενώ επηρεάζει τη ρυθμιστική προσέγγιση 

οπουδήποτε εντοπίζονται διαρθρωτικά εμπόδια ανάπτυξης δικτύων για αύξηση της 

κάλυψης και ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

3.1.1 Παρατηρητήριο Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Ως βασικό εργαλείο υποστήριξης της ρυθμιστικής του δραστηριότητας, το ΓΕΡΗΕΤ 

αναγνώρισε  από το 2010 την αξία της δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου Αγοράς 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών το οποίο να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους 

‘εταίρους’ της αγοράς, δηλ. τους (εν δυνάμει) παροχείς και τους (εν δυνάμει) 

επενδυτές, με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς και τη δημιουργία συνθηκών 

Κοινωνίας της Πληροφορίας.  Το Παρατηρητήριο διαμορφώθηκε αρχικά με στόχο την 

καταγραφή μεριδίων αγοράς στις διακριτές σχετικές αγορές Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών στην Κύπρο, και την πρόβλεψη της ανάπτυξης της αγοράς σταθερής 

ευρυζωνικής πρόσβασης η οποία παρουσίαζε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, αφού οι 

συναφείς με την ευρυζωνική πρόσβαση υπηρεσίες (IPTV, CableTV, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο) αποτελούσαν τη βάση πακέτων δεσμοποιημένων υπηρεσιών τα οποία 

έλκυαν με αυξανόμενη ένταση τους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.  Στη 

συνέχεια, επιχειρήθηκε η παρατήρηση και αξιολόγηση των στοιχείων που επηρεάζουν 

την πτυχή της ‘ζήτησης’ με αποτέλεσμα να απασχολήσει σοβαρά το Γραφείο το 

ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Παρατηρητηρίου και η δραστηριότητά του 

να επεκταθεί στη διενέργεια μελετών, με στόχο την προσφορά στην αγορά 

πληροφοριών πρόσθετης αξίας, όπως για παράδειγμα στοιχείων που αφορούν στην 

ελαστικότητα της ζήτησης, και στο συσχετισμό του διαθέσιμου εισοδήματος για 

υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της ανάπτυξης της αγοράς. Η 
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δραστηριότητα εμπλουτισμού των εργασιών του Παρατηρητηρίου ενισχύθηκε 

ουσιαστικά από τη συμμετοχή του ΓΕΡΗΕΤ στο έργο “ONE7” η οποία κορυφώθηκε το 

2013 με την ανάπτυξη σειράς εργαλείων τα οποία παρουσιάζονται στο Γράφημα 6. 

 

Γράφημα  6 

 

 

Υπόμνημα 

Σε πράσινο πλαίσιο καταγράφεται το μέρος της δραστηριότητας που έχει ολοκληρωθεί. Αυτό περιλαμβάνει τα τρία 

εργαλεία 2Β2Τ8, Tel2Me9 και Net2Map10.  Με κόκκινο πλαίσιο ορίζεται το μέρος της εργασίας το οποίο δεν 

ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και πιθανόν να μην ολοκληρωθεί πλήρως στο πλαίσιο του έργου ‘ΟΝΕ’ (6/’14).  

 

                                                           
7 http://www.oneproject.eu 

8 http://2b2t.ocecpr.org.cy/ 

9 http://tel2me.ocecpr.org.cy/ 

10 http://Net2Map.ocecpr.org.cy/ 
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Τα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ στο πλαίσιο του 

έργου ‘ΟΝΕ’ προορίζεται να έχουν σαφή σύνδεσή μεταξύ τους, να λειτουργούν 

καταλυτικά για την ανάπτυξη της αγοράς αναδεικνύοντας το ρόλο του καταναλωτή11, 

και να τροφοδοτούν με δεδομένα το Παρατηρητήριο ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

επεξεργασία των δεδομένων και η επιστροφή αξίας στην αγορά μέσω της 

δημοσίευσης μελετών του Παρατηρητηρίου. 

 

Αναλυτικότερα:   

Το εργαλείο Net2Map12 αποτελεί διαδραστική εφαρμογή Web GIS σε διοικητικό χάρτη 

της Κύπρου η οποία χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της γεωγραφικής κάλυψης 

σε επίπεδο ταχυδρομικών διευθύνσεων των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων 

στην Κύπρο. Στη δημιουργία του εργαλείου συνέβαλε η εμπειρία που αποκτήθηκε 

από την παρουσίαση παρόμοιας εφαρμογής, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου WI-PIE13, την οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου ο 

επικεφαλής εταίρος στο έργο ‘ΟΝΕ’ CSI Piemonte14. 

 

Το εργαλείο 2Β2Τ15 αποτελεί μια εφαρμογή εκτίμησης της ποιότητας ευρυζωνικών 

συνδέσεων16 μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν, να 

αποτυπώσουν γεωγραφικά και να συγκρίνουν την απόδοση και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών συνδέσεων τους ανά γεωγραφική περιοχή.  

 

Η ανάπτυξη του εργαλείου έγινε δυνατή με την υπογραφή σχετικών μνημονίων 

συνεργασίας με το M-Lab17, το ΕΠΙΣΕΥ18 και το ΚΕΑΔ19 (CyNet) τον Δεκέμβριο του 

                                                           
11 Ενημέρωση γύρω από τις διαθέσιμες υπηρεσίες [Tel2Me, Net2Map] και δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας 
παροχής υπηρεσίας από τους παροχείς [2Β2Τ] 

12 http://geomatic.com.cy/geomapstest/?map=geriet 

13 http://www.csp.it/project/i-living-labs-wipie-valli-orco-e-soana/?lang=en 

14
 http://www.csipiemonte.it/web/it  

15 http://2b2t.ocecpr.org.cy 

16 Σταθερών σε πρώτο στάδιο. Εντός του 2014 θα αναπτυχθεί και η εφαρμογή που αφορά ευρυζωνική ασύρματη 
πρόσβαση.  

17 http://www.measurementlab.net/who 

18 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ICCS), http://www.iccs.gr 

19
 Κυπριακό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο, http://www.cynet.ac.cy/   

http://geomatic.com.cy/geomapstest/?map=geriet
http://www.csp.it/project/i-living-labs-wipie-valli-orco-e-soana/?lang=en
http://www.csipiemonte.it/web/it
http://2b2t.ocecpr.org.cy/
http://www.measurementlab.net/who
http://www.cynet.ac.cy/
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2012. Η τεχνική υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013, ακολούθησε 

δοκιμαστική περίοδος με συμμετοχή όλων των ISPs και η επίσημη έναρξη λειτουργίας 

του εργαλείου έγινε το Σεπτέμβριο του 2013.  

 

Το εργαλείο Tel2Me20 αναπτύχθηκε με σκοπό την υποστήριξη των καταναλωτών σε 

σχέση με τη δυνατότητά τους να επιλέξουν δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες οι οποίες 

να ανταποκρίνονται στις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Η τεχνική υλοποίηση του 

έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013, ακολούθησε δοκιμαστική περίοδος με 

συμμετοχή των παροχέων και καταναλωτών, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας του 

εργαλείου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013. 

 

Η συνδυασμένη χρήση των τριών εργαλείων επιτρέπει στους καταναλωτές να 

επιλέξουν υπηρεσίες και παροχέα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. 

Ταυτόχρονα, η συλλογή στοιχείων που αφορούν στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών τροφοδοτεί το Παρατηρητήριο ούτως ώστε να είναι δυνατή η μελέτη 

και αξιολόγηση της ζήτησης και των τάσεων που αναπτύσσουν οι καταναλωτές, με 

στόχο την ενημέρωση της αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά και την 

αξιολόγηση της επίδρασης της ρύθμισης στην ανάπτυξη της αγοράς21. Η αξιολόγηση 

αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο του έργου που το ΓΕΡΗΕΤ αναλαμβάνει σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύρια επιδίωξη22 την αξιολόγηση των 

τάσεων των καταναλωτών και της επίδρασης της αγοράς στην Κυπριακή οικονομία 

ολοκληρώνουν την σφαιρική εικόνα γύρω από την αγορά Ηλεκτρονικών  

Επικοινωνιών στην Κύπρο που το Παρατηρητήριο ευελπιστεί να δώσει σε ένα 

ευρύτερο φάσμα εταίρων το οποίο περιλαμβάνει πέραν από τους (εν δυνάμει) 

παροχείς και τους (εν δυνάμει) επενδυτές, τους καταναλωτές αλλά και όλους όσοι 

εμπλέκονται στη λήψη πολιτικών αποφάσεων οι οποίες επηρεάζουν τη συγκεκριμένη 

αγορά (και ευρύτερα την οικονομία) στην Κύπρο. Η προσέγγιση του CSI Piemont σε 

                                                           
20 http://tel2me.ocecpr.org.cy 

21
 την προσέγγιση της εισαγωγής μηχανισμού αξιολόγησης της επίδρασης της ρύθμισης στην αγορά Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (regulatory activity impact assessment) το ΓΕΡΗΕΤ προωθεί και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του 

σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών, BEREC,  στο οποίο συμμετέχει ενεργά. 

22 Η συνεργασία ΓΕΡΗΕΤ–Πανεπιστημίου Κύπρου αφορά στην ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών: (1)  

Υπολογισμός της συνεισφοράς του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της 

Κύπρου, (2) Κατασκευή δείκτη τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, και (3) Εκτίμηση ζήτησης για Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες και μέτρηση του καταναλωτικού οφέλους (πλεονάσματος) που προκύπτει από αυτή την αγορά. 

http://tel2me.ocecpr.org.cy/
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θέματα ‘παρουσίασης και ενημέρωσης’ αποτέλεσε και πάλι έμπνευση για την εργασία 

του ΓΕΡΗΕΤ. Περαιτέρω, εντός του 2014, το ΓΕΡΗΕΤ θα διερευνήσει τη δυνατότητα 

εφαρμογής των εμπειριών του MDDA23, αναφορικά με την υιοθέτηση εναλλακτικής 

προσέγγισης24 σε ό,τι αφορά στην προσφορά προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι παραστάσεις που το ΓΕΡΗΕΤ απεκόμισε 

από την εργασία που επιτελείται στο La Fonderie25, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν 

στο πλαίσιο δημιουργίας και υποστήριξης ‘εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων’ (incubators), 

στο κυπριακό περιβάλλον. Σχετικές επαφές και συζητήσεις έχουν ήδη γίνει με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το American Chamber of Commerce (Κύπρος).   

3.1.2 Ευχέρεια μετακίνησης καταναλωτών σε άλλο παροχέα  

Η διασφάλιση της προοπτικής εύκολης και διαδικαστικά απλής μετακίνησης ενός 

καταναλωτή από ένα παροχέα σε άλλο, αναγνωρίζεται ως βασικό συστατικό της 

προαγωγής της ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή, αλλά και της εύρυθμης 

λειτουργίας μιας αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.   

Το ΓΕΡΗΕΤ πέραν της σύνδεσης της φορητότητας με ανεξάρτητες υπηρεσίες όπως η  

κινητή και η σταθερή τηλεφωνία, βλ. Γραφήματα 7α, 7β και 7γ, εξέτασε κατά το 

2013 τις επιπτώσεις της φορητότητας στο πεδίο των δεσμοποιημένων υπηρεσιών το 

οποίο παρουσιάζεται ολοένα και πιο ελκυστικό για τους καταναλωτές, βλ. Γράφημα 8.  

Με δεδομένο το στόχο του Γραφείου σε σχέση με την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

μετάβασης σε άλλο παροχέα από τη στιγμή της αίτησης του καταναλωτή, το ΓΕΡΗΕΤ 

διαβουλεύθηκε με την αγορά επί του περιεχομένου πρότασης του Γραφείου που 

αφορά στην αναθεώρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων φορητότητας 

αριθμών26.  Οριστική κατάληξη και έναρξη υλοποίησης του έργου αναμένεται εντός 

του 1Q14. 

                                                           
23 Manchester Digital Development Agency, εταίρος στο έργο ‘ΟΝΕ’, http://www.manchesterdda.com  

24 Εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας δικτύου ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων Wi-Fi (backhaul) οι οποίες θα 

επιτρέψουν την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της επιχειρηματικότητας, κτλ, σε περιοχές 

όπου τα δίκτυα των παροχέων δικτύων δεν έχουν αναπτυχθεί με τρόπο που να υποστηρίζει επαρκώς τέτοιου είδους 

δραστηριότητες.  

25 Εταίρος στο έργο  ‘ONE’, http://www.lafonderie-idf.fr 

26
 HE7/2013, 

http://www.ocecpr.org.cy/media/documents/PublicConsultations/ElectronicCom/EC_PublicConsult_

Portabilitty_GR_10-07-2013_NN.pdf 

http://www.manchesterdda.com/
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Γράφημα 7α 

 

 

 

Γράφημα 7β 
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Γράφημα 7γ 

 

 

Γράφημα 8 
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3.1.3 Ονοματοδοσία και Διευθυνσιοδότηση 

Κατά το 2013 διενεργήθηκε αξιολόγηση των διαδικασιών ονοματοδοσίας  ‘.cy’  με 

στόχο την αναθεώρηση του σχετικού Διατάγματος ώστε να βελτιωθούν και να 

ενισχυθούν οι εφαρμοστέες διαδικασίες και να επικαιροποιηθεί η πολιτική και, ως 

αποτέλεσμα,  οι κατηγορίες διαδικτυακών ονομάτων χώρου που εκχωρούνται κάτω 

από το πεδίο ονοματοδοσίας του ‘.cy’. Η εργασία προωθείται σε συνεργασία με τον 

Διαχειριστή Ονοματοδοσίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και το Υπουργείο Εξωτερικών 

ενώ προγραμματίζεται Δημόσια Διαβούλευση εντός του 2014.  

Οι προτεινόμενες διαδικασίες προβλέπεται να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς το κοινό, να βοηθήσουν τον Διαχειριστή και το ΓΕΡΗΕΤ αλλά κυρίως τους 

ενδιαφερόμενους στην επίλυση διαφορών, καθώς και να εκσυγχρονίσουν το σύστημα  

χρήσης των διαδικτυακών ονομάτων χώρου ‘.cy’ στην Κύπρο.   

Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετέχει, επίσης, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην πρωτοβουλία για 

την εισαγωγή των διευθύνσεων IPv6, η οποία προβλέπεται να αντιμετωπίσει  

μακροπρόθεσμα το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από την πλήρη διάθεση όλων 

των διευθύνσεων IPv4 σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά 

ασφάλειας των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

3.1.4 Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΚΔ) 

3.1.4.1 Αξιολόγηση του βαθμού αξιοποίησης των αριθμοδοτικών πόρων 

από δικαιούχους παροχείς 

Κατά το 4Q13 αξιολογήθηκε η χρήση των εκχωρηθέντων σε παροχείς Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών αριθμοδοτικών πόρων με κριτήριο την αποδοτικότητα.  

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης αριθμοδοτικών 

πόρων που έχουν εκχωρηθεί σε πρωτογενείς εκδοχείς. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι 

μεγάλος αριθμός αριθμοδοτικών πόρων βρίσκονται σε κατάσταση κράτησης χωρίς 

αυτή να δικαιολογείται σε σχέση με την αντίστοιχη ποσοστιαία αξιοποίηση των 

εκχωρημένων αριθμοδοτικών πόρων της ίδιας κατηγορίας από τον δικαιούχο 

πρωτογενή εκδοχέα.  
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Το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκχωρημένοι και κρατημένοι αριθμοδοτικοί 

πόροι επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των παροχέων, προτίθεται να 

συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να γίνει ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση της αποδοτικής χρήσης τους, εντός του 4Q2014. Ως μέτρο 

προετοιμασίας, το ΓΕΡΗΕΤ ζήτησε από τους εμπλεκόμενους παροχείς να 

αξιολογήσουν και να προβούν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την σωστή και 

αποδοτική αξιοποίηση των αριθμοδοτικών πόρων που έχουν στη διάθεση τους 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα (όπου εφαρμόζεται): 

 Να αυξηθεί ή να τεκμηριωθεί το ποσοστό χρήσης ανά δέσμη αριθμών 

 Να επαναξιολογηθούν οι λόγοι κράτησης των αριθμών 

 Να επαναξιολογηθούν οι διαδικασίες δευτερογενούς εκχώρησης των αριθμών 

από τον εκάστοτε παροχέα 

Περαιτέρω, το ΓΕΡΗΕΤ ενημέρωσε τους δικαιούχους παροχείς για την πρόθεσή του 

να εποπτεύει αυστηρότερα την υποχρέωση αποδοτικής αξιοποίησης των 

αριθμοδοτικών πόρων την οποία υπέχουν οι εκχωρηθέντες τέτοιους πόρους παροχείς.  

3.1.4.2 Επικαιροποίηση ΣΑΚΔ 

Κατά το 2013, εισήχθηκε ρύθμιση που αφορά σε συγκεκριμένες σειρές αρίθμησης: 

118xx (υπηρεσίες καταλόγου), 116xx (πανευρωπαϊκές υπηρεσίες κοινωνικού 

ενδιαφέροντος), 77xxxxxx (υπηρεσίες καθολικής πρόσβασης), και κωδικούς 

σύντομων μηνυμάτων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

αλλά και της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.  Παράλληλα, ξεκίνησε η 

αξιολόγηση της δυνατότητας του ΣΑΚΔ να ανταποκριθεί, στην παρούσα μορφή του, 

στις απαιτήσεις των παροχέων και καταναλωτών για νέες υπηρεσίες, η παροχή 

ορισμένων από τις οποίες καθίσταται πλέον δυνατή λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, 

ενώ άλλων πιθανόν να δικαιολογείται η διερεύνηση της αναγκαιότητας 

διαφοροποίησης  των όρων χρήσης της αρίθμησης λόγω των μεταβαλλόμενων 

καταναλωτικών τάσεων.  Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2Q14 το ΓΕΡΗΕΤ θα διαβουλευθεί με την αγορά 

ενώ θα αντλήσει πληροφόρηση από τη συμμετοχή του στην Ομάδα Εργασίας ΝaΝ27 

του CEPT.  

                                                           
27 Numbering and Networks 
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3.1.5 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών 

3.1.5.1 Στρατηγική Ρύθμισης NGAs (Next Generation Access) 

Κατά το 2012 το ΓΕΡΗΕΤ δημοσίευσε έγγραφο με τίτλο ‘Έγγραφο Δημόσιας 

Διαβούλευσης επί της  Στρατηγικής Ρύθμισης του ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την 

ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στην Κύπρο η οποία 

να ικανοποιεί τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου και να ενισχύει την  

ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Oικονομίας’, με περίοδο αναφοράς τα έτη 2012-

2015, το οποίο και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Η 

αξιολόγηση των σχολίων των παροχέων δικτύων που συμμετείχαν οδήγησε στην 

οριστικοποίηση της στρατηγικής ρύθμισης του ΓΕΡΗΕΤ στο συγκεκριμένο τομέα, η 

οποία και αποτελεί καθοδηγητικό εργαλείο στη ρυθμιστική προσέγγιση του ΓΕΡΗΕΤ. 

3.1.5.2 Συμμετρική Ρύθμιση 

3.1.5.2.1 Σχέδιο Συχνοτήτων Δικτύου Πρόσβασης 

Το ΓΕΡΗΕΤ προώθησε τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας των παροχέων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών σχετικά με τη διερεύνηση σε πρώτο στάδιο και τον 

καθορισμό, σε δεύτερο στάδιο, των παραμέτρων για εισαγωγή σημάτων τεχνολογίας 

VDSL2 από τους Κεντρικούς Κατανεμητές χάλκινων καλωδίων του Δικτύου 

Πρόσβασης.  Η εργασία ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και η αξιολόγηση από το 

ΓΕΡΗΕΤ καθώς και η τροποποίηση του σχετικού Διατάγματος αναμένεται εντός 2Q14.  

 

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την αύξηση των 

επιλογών του καταναλωτή σε ό,τι αφορά υπηρεσίες IPTV και ταχείας πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

 

3.1.5.2.2 Εσωτερική Καλωδίωση Κτιρίων: Διαδικασίες 

Κατά το 2013 διαμορφώθηκε προσχέδιο Διατάγματος το οποίο καθορίζει το νέο 

ρυθμιστικό/νομικό/ τεχνικό πλαίσιο ανάπτυξης υποδομών στον ιδιωτικό χώρο, ώστε 

οι κτηριακές υποδομές να είναι σε θέση να υποστηρίξουν σύνδεση με τα δίκτυα νέας 

γενεάς και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που τα δίκτυα υποστηρίζουν.  
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Το προσχέδιο Διατάγματος πέραν από τις πρόνοιες που αφορούν σε τεχνικά θέματα, 

ρυθμίζει το πλαίσιο διενέργειας μελετών (σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ), εκτέλεσης του 

έργου εγκατάστασης και πιστοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού ώστε να 

διασφαλιστεί επαρκές επαγγελματικό επίπεδο στη διεκπεραίωση των εργασιών. Το 

πλαίσιο το οποίο έχει ετοιμαστεί με βάση το νέο άρθρο 62 του Νόμου 112(Ι)2004 

(τροποποιητικός  Νόμος 51(Ι)2012), συμπληρώνει το συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης 

των υποδομών δικτύων, δηλ., τα ασύμμετρα ρυθμιστικά μέτρα μετά από εξέταση 

σχετικής αγοράς, και τα συμμετρικά μέτρα που περιλαμβάνουν τα θέματα 

συνεγκατάστασης και δικαιωμάτων διέλευσης.  Το νέο πλαίσιο καλύπτει τόσο νέα όσο 

και υφιστάμενα υποστατικά. 

Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι προφανή αφού διασφαλίζεται ο 

συντονισμός των ενεργειών των ιδιοκτητών, των μελετητών, των εγκαταστατών, 

των παροχέων και των αρμοδίων αρχών με βάση προκαθορισμένα πρότυπα και 

διαδικασίες, εξασφαλίζεται η επαγγελματικού επιπέδου εργασία εκτέλεσης 

εγκαταστάσεων και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία 

αλλαγής παροχέα εκ μέρους του καταναλωτή. 

Ως επόμενα βήματα (εντός του 2014) αναγνωρίζονται τα ακόλουθα: 

 Ολοκλήρωση επαφών με παροχείς για καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών. 

Καθορισμός προτύπων που αφορούν το θέμα. Προγραμματίζεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων ανεξαρτήτου τεχνολογίας εντός οικοδομών.  

 Ολοκλήρωση διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, πέραν του 

ΕΤΕΚ, δηλ. τις τοπικές αρχές και τους οργανισμούς τυποποίησης και 

πιστοποίησης. 

 Δημοσίευση κειμένου δημόσιας διαβούλευσης  αφού ολοκληρωθούν οι επαφές 

με αρμόδιες αρχές για ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου (διαδικασίες 

μελετητών και εγκαταστατών) που θα ρυθμίζει το θέμα. 

3.1.5.2.3 Δικαιώματα Διέλευσης 

Κατά το 2013 το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία σε 

ότι αφορά στην εφαρμογή των διαδικασιών απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης στο 

οδικό δίκτυο και των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών/λύσεων οι οποίες 

μειώνουν το κόστος ανάπτυξης των υποδομών, τόσο για ιδιωτικές αναπτύξεις όσο και 



 

                               25 

 

για αναπτύξεις από παροχείς και τις κρατικές αρχές.  Ως αποτέλεσμα των ενεργειών 

μας ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και παροχέων, καθώς και 

μεταξύ παροχέων, με αποτέλεσμα τον αποδοτικότερο συντονισμό των ενεργειών 

αδειοδότησης, εκτέλεσης και ελέγχου των έργων, την αποφυγή επαναλαμβανόμενων 

εκσκαφών, το δικαιότερο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των παροχέων, την 

αποφυγή ζημιών σε παραπλήσιες υποδομές κατά την εκτέλεση των έργων κλπ.  

Οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες και προωθούν την 

ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών νέας γενιάς, καθώς και την απρόσκοπτη 

πρόσβαση στα υποστατικά με απτά οφέλη, τόσο για τους παροχείς και τους εν 

δυνάμει επενδυτές, αλλά και για τους καταναλωτές ως προς τη δυνατότητα επιλογής 

παροχέα και υπηρεσίας.  Οι υιοθετηθείσες διαδικασίες καθιστούν την Κύπρο ένα από 

τα κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν προσαρμόσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την πολιτική 

τους με στόχο τη μείωση των δαπανών ανάπτυξης δικτυακών υποδομών, κυρίως 

νέας γενεάς, όπως προνοεί το νέο πλαίσιο μείωσης του κόστους ανάπτυξης που 

προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3.1.5.2.3.1 Σύστημα Χαρτογράφησης Δικτυακών Υποδομών 

 Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 (GIS) 

Υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2013 συμφωνία του ΓΕΡΗΕΤ με το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), για την υλοποίηση συστήματος Χαρτογράφησης 

Δικτυακών Υποδομών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(σύστημα GIS). Το έργο, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία των παροχέων 

δικτύων που δραστηριοποιούνται στην αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, θα 

διαρκέσει 3 χρόνια και με την ολοκλήρωσή του θα λειτουργήσει καταλυτικά στη 

διαμόρφωση πολιτικής28 αλλά και ρυθμιστικής29 στρατηγικής σε σχέση με την 

ανάπτυξη30 και προστασία31 δικτύων στην κυπριακή αγορά Ηλεκτρονικών 

                                                           
28 Βλ. στόχους ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020: Δημιουργία ευρυζωνικού χάρτη ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση 

διεκδίκησης και εξασφάλισης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης σχετικών με τη δημιουργία 

προϋποθέσεων υλοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Βλ. επίσης στόχους ψηφιακού θεματολογίου σε σχέση 

με την ανάπτυξη της ικανότητας των χωρών μελών να διασφαλίζουν τη δραστική μείωση της δαπάνης για την 

ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (σταθερά) με τη χρήση υφιστάμενων υποδομών πολιτικής μηχανικής. 

29 Διαθεσιμότητα αγωγών και συνεγκατάσταση.  

30 Ενημέρωση τοπικών αρχών για την αδειοδότηση έργων υποδομής, αναδόχων έργων ανάπτυξης, βελτιωτικών 

έργων και οικοπεδοποιήσεων (σχεδιασμός χώρων υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών), κτλ. 

31 Επιχειρησιακή συνέχεια, Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Κυβερνοασφάλεια. 
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Επικοινωνιών, όπως επίσης θα υποστηρίξει τη διαχείριση των πληροφοριών σε σχέση 

με την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν στις δικτυακές υποδομές 

εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβανομένης της θαλάσσιας 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης32.  

3.1.5.2.4 Συνεγκατάσταση 

Η δυνατότητα συνεγκατάστασης, μαζί με την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, 

την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την εξασφάλιση της 

δυνατότητας σύνδεσης του τελικού χρήστη με το δίκτυο του παροχέα (μισθωμένες 

συνδέσεις: backhaul) αποτελεί  βασικό στοιχείο ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής 

των εναλλακτικών παροχέων στην Κύπρο και κατ’ επέκταση της διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού με ευεργετικά αποτελέσματα στους τελικούς 

χρήστες, τόσο σε ό,τι αφορά στη μείωση της δαπάνης σύνδεσης σε δίκτυο όσο και 

σε ό,τι αφορά στη μείωση της δαπάνης χρήσης υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών.  

 

Κατά το 2013 ο ΕΡΗΕΤ προχώρησε στην αναθεώρηση του Διατάγματος Περί 

Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων, βάσει των 

προνοιών του νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει 

πρόνοιες που  

 Επιβάλλουν την υποχρέωση διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις διατύπωσης 

αιτημάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης αγωγών, με παράλληλο 

δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα GIS του υπόχρεου παροχέα.  

 Δίνουν τη δυνατότητα διενέργειας μαζικών αιτήσεων για περιπτώσεις μεγάλων 

περιοχών με πολλαπλές διαδρομές και σύνδεσης πολλών σημείων μέσω των 

αγωγών του υπόχρεου παροχέα.  

 

Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της ‘συνεγκατάστασης και της από κοινού χρήσης 

αγωγών’ στην ανάπτυξη ανταγωνισμού σε επίπεδο δικτύων, το ΓΕΡΗΕΤ ξεκίνησε 

εντός του 2013 μελέτη με θέμα την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προνοιών του 

Διατάγματος, και στόχο τη βελτιστοποίηση των προνοιών του, ούτως ώστε εντός του 

2014 να επανακαθοριστεί το πλαίσιο με άμεση προσαρμογή στις εξελίξεις ως προς τις 

αποφάσεις για την εισαγωγή των δικτύων νέας γενεάς (προσβάσεων νέας γενεάς, 

                                                           
32 Σε αρχικό στάδιο το έργο καλύπτει τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
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ουδετερότητας τεχνολογικών, ανάπτυξη υποδομών από νέους επενδυτές η και τις 

τοπικές αρχές κλπ.). 

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μοντέλου τιμολόγησης της 

συνεγκατάστασης κεραιών που θα εξυπηρετήσει τόσο υφιστάμενους παροχείς 

(επίλυση διαφορών) όσο και το νέο παροχέα Κινητής Τηλεφωνίας ο οποίος 

αναμένεται να πάρει επίσημα την άδεια χρήσης ραδιοφάσματος και ανάπτυξης 

δικτυακής υποδομής εντός του 1Q2014. 

3.1.5.3  Ρυθμιστικές υποχρεώσεις ως απόρροια εξέτασης αγοράς 

3.1.5.3.1 Εξέταση Αγορών Ευρυζωνικής Πρόσβασης [4(2007)33 & 

5(2007)34] 

Κατά το 2013 ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα εξέτασης των ‘ευρυζωνικών αγορών’ 

και εκδόθηκαν οι Αποφάσεις ΑΔΠ 314/2013 και 315/2013. 

 

Στις επιβληθείσες ρυθμιστικές υποχρεώσεις συμπεριλήφθηκαν πρόνοιες που αφορούν 

στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Ειδικότερα στην Αγορά 4 περιλήφθηκε στον 

ορισμό της αγοράς η υποδομή οπτικής ίνας, ενώ επιβλήθηκε η υποχρέωση παροχής 

πρόσβασης στα τεχνικά έργα υποδομής της ΑΤΗΚ. Στην Αγορά 5 προστέθηκε η 

ρυθμιστική υποχρέωση της δυνατότητας προσφοράς υπηρεσίας multicast video από 

εναλλακτικούς παροχείς. Τα μέτρα προβλέπεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 

ανταγωνιστικές πιέσεις στην αγορά με αποτέλεσμα το όφελος του καταναλωτή. 

3.1.6 Εξέταση Αγορών πέραν της Ευρυζωνικής 

Κατά το 2013 ολοκληρώθηκε ο κύριος όγκος35 της εργασίας αναφορικά με την 

Εξέταση των Αγορών 

 Μισθωμένες Συνδέσεις: Λιανικές [Αγορά 7(2003)], Χονδρικά και Ζευκτικά 

τμήματα μισθωμένων συνδέσεων [Αγορές 13(2007) και 14(2007) αντίστοιχα] 

 Κινητή Τηλεφωνία [Αγορά 15(2003) και Αγορά 7(2007)]  

                                                           
33  Αγορά Χονδρικής Πρόσβασης σε (φυσική) υποδομή δικτύου (περιλαμβανομένης της μερικής ή πλήρους 

αδεσμοποίητης πρόσβασης σε σταθερό σημείο (Wholesale (physical) network infrastructure access (including shared 

or fully unbundled access) at a fixed location). 

34 Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής πρόσβασης (Wholesale broadband access). 

35 Διαμόρφωση και αποστολή ερωτηματολογίων παροχέων και καταναλωτών και αξιολόγηση απαντήσεων στο πλαίσιο 

της διαμόρφωσης του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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τα αποτελέσματα για τις οποίες αναμένεται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εντός του 2Q2014. 

Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία για την Εξέταση των Αγορών Σταθερής 

 Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς 

και μη Οικιακούς Καταναλωτές [Λιανική]. 

 Δημοσίως Διαθέσιμες Τοπικές ή/και Εθνικές Τηλεφωνικές Υπηρεσίες που 

παρέχονται σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς και μη Οικιακούς Καταναλωτές 

[Λιανική]. 

 Εκκίνηση Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε 

Σταθερή Θέση [Χονδρική]. 

 Τερματισμός Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δημόσια Τηλεφωνικά Δίκτυα που 

Παρέχονται σε Σταθερή Θέση [Χονδρική]. 

 Διαβιβαστικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο 

[Χονδρική]. 

η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1Η2014. 

Κατά το 2013 το ΓΕΡΗΕΤ αξιολόγησε τα οικονομικά αποτελέσματα της Velister για το 

έτος που λήγει στις 30/6/2012, και έθεσε σε δημόσια ακρόαση το αναθεωρημένο 

Υπόδειγμα Παροχής Υπηρεσίας πρόσβασης του παροχέα στο οποίο διατηρούνται τα 

επιβληθέντα ρυθμιστικά μέτρα βάσει της Απόφασης αναφορικά με την εξέταση της 

χονδρικής Αγοράς Υπηρεσιών Μετάδοσης Τηλεοπτικού Περιεχομένου σε τελικούς 

χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική 

Ισχύ στην Αγορά, Κ.Δ.Π. 112/2003. 

3.1.7 Καθολική Υπηρεσία 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με  την ανάπτυξη της αγοράς (δίκτυα και 

υπηρεσίες) Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο οδήγησαν το ΓΕΡΗΕΤ στην 

εκπόνηση μελέτης η οποία πραγματεύεται την αξιολόγηση του ενδεχομένου 

αναθεώρησης36 (με προοπτική περιορισμού) του υφιστάμενου πεδίου της Καθολικής 

Υπηρεσίας (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες)37 ούτως ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην 

                                                           
36 Η δυνατότητα του Επιτρόπου να αναθεωρεί, με αιτιολογημένη Απόφασή του, το περιεχόμενο του πεδίου της 

Καθολικής Υπηρεσίας απορρέει από την παράγραφο 8 του προοιμίου της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία και από 

το άρθρο 108 του Ν.112(Ι)/2004.  

37Υπάρχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι που υποστηρίζουν την ύπαρξη της Καθολικής Υπηρεσίας. Η Καθολική 

Υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως και καταναλωτές σε γεωγραφικά 

απομακρυσμένες ή/και αγροτικές περιοχές που η αγορά δυνατόν να μην τους εξυπηρετούσε, επιτρέποντας τους έτσι 

να έχουν συμμετοχή στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα.  
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υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς και στις ανάγκες των τελικών χρηστών38. Η 

εκπόνησης της σχετικής μελέτης του ΓΕΡΗΕΤ συνδέεται άμεσα με την επικείμενη39 

προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής (του 

συνόλου) των υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας αλλά και με σχετικό40 αίτημα του 

υφιστάμενου παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας για τη σύσταση σχετικού ταμείου και 

αποζημίωσής του έναντι των εκ μέρους του προσφερόμενων υπηρεσιών εντός του 

πεδίου της Καθολικής.  Σχετική δημόσια ακρόαση προγραμματίζεται εντός Ιανουαρίου 

2014. 

3.1.8 Εποπτεία συμμόρφωσης υπόχρεων παροχέων και Επίλυση Διαφορών 

Η δραστηριότητα του Γραφείου σε αυτό τον τομέα αφορούσε κυρίως έλεγχο 

τιμολόγησης λιανικών και χονδρικών υπηρεσιών υπόχρεων παροχέων (ΑΤΗΚ και 

ΜΤΝ), καθώς και επίλυση αριθμού διαφορών με μοναδικό θέμα τα δικαιώματα 

διέλευσης-συνεγκατάστασης και τη συναφή τιμολόγηση. Οι αποφάσεις του ΕΡΗΕΤ 

πέραν από τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του ρυθμιστικού/νομικού πλαισίου 

και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με τη συμμόρφωση των μερών με 

τις υποχρεώσεις τους, θεσπίζουν “νομικό και ρυθμιστικό προηγούμενο” που καθορίζει 

ουσιαστικά τη σωστή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην 

Κύπρο. 

 

3.1.9 Εικόνα Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Η εικόνα της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μεταφέρεται «εύγλωττα» μέσα από 

τη μεταβολή που παρουσιάζουν οι καταναλωτικές τάσεις όπως αυτές 

«μεταφράζονται» σε 

 σταδιακή μείωση συνδέσεων σταθερής, βλ. Γράφημα 9. 

 συγκράτηση του ρυθμού μείωσης σταθερής λόγω της ζήτησης για 

υπηρεσίες σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, βλ. Γραφήματα 10 και 11 

                                                           
38 Κατά τη διερεύνηση του ενδεχομένου επαναπροσδιορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας ο Επίτροπος θα 

πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά, τις διαθέσιμες επιλογές 

υπηρεσιών στους καταναλωτές, καθώς και τη χρήση υπηρεσιών εΚ μέρους των καταναλωτών [άρθρο 108, 

Ν.112(Ι)/2004]. 

39 Ιούνιος 2014. 

40 Το αίτημα της ΑΤΗΚ διατυπώθηκε στις 28 Ιουνίου 2013. 
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[τα πραγματικά αποτελέσματα για το 2013 (Γράφημα 11) παρουσιάζονται 

καλύτερα της πρόβλεψης (Γράφημα 10)]. 

 διακρίνεται τάση τα 3 τελευταία εξάμηνα (2ο εξάμηνο 2012 – 2ο εξάμηνο 

2013) οι καταναλωτές να «επιστρέφουν» σε ταχύτητες πρόσβασης της 

ζώνης 2-10Mbps, παρόλο που η ζώνη 30-100Μbps παρουσιάζει οριακή 

αύξηση, βλ. Γράφημα 12. 

 Οι καταναλωτές στρέφονται προς δεσμοποιημένες υπηρεσίες, βλ. 

Γράφημα 3, και οι εναλλακτικοί καταγράφουν αύξηση μεριδίων, βλ. 

Γράφημα 4. 

 η διείσδυση της κινητής παραμένει σε ψηλά επίπεδα, βλ. Γράφημα 15, και 

η καταγραφή αύξησης μεριδίων από πλευράς εναλλακτικών συνεχίζεται, 

βλ. Γράφημα 16. 

 

Γράφημα 9: Τύποι συνδέσεων σταθερής 

Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013

PSTN 338,758   332,255   328,894   321,642   315,746   308,627   301,959   296,729   

LLU 32,425   29,891   29,435   29,149   31,860   31,855   36,251   36,827   

WLR 3,419   3,709   3,859   3,798   3,625   3,582   3,522   3,459   

ISDN 2B + D 17,839   17,102   16,489   15,855   15,007   14,325   13,606   12,898   

ISDN 30B + D 1,121   1,103   1,102   1,093   1,080   1,046   1,012   977   

Σύνολο 393,562   384,060   379,779   371,537   367,318   359,435   356,350   350,890   
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Γράφημα 10:  Πρόβλεψη Διείσδυσης Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

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

Μέγεθος  Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2012 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 227,071

% Διείσδυσης Προβλεψη 2012 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 60% 65% 69% 73%

Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 215,961

% Διείσδυσης Προβλεψη 2012 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 60% 65% 69% 71% 69%
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Γράφημα 11:  Διείσδυση Ευρυζωνικής Πρόσβασης 4Q13 

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

Μέγεθος  Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104

Σύνολο Συνδέσεων 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 228,709

% Διείσδυσης 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 60% 65% 69% 71% 73%
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Γράφημα 12: Ταχύτητες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

1ο Εξ. 2010
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≥ 144 kbps < 2 Mbps = 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; < 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps ≥ 100 Mbps

 

 

Γράφημα 13: Τάσεις καταναλωτών - Δεσμοποιημένες Υπηρεσίες 
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Γράφημα 14:  Ευρυζωνική Πρόσβαση -Μερίδια παροχέων 

 

 

Γράφημα 15: Διείσδυση Κινητής 
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82 . 3 % 81 . 9 % 81 . 3 % 81 . 8 % 78 . 9 % 77 . 9 % 77 . 1 % 76 . 6 % 75 . 2 % 74 . 9 % 73 . 7 % 72 . 8 % 72 . 1 % 71 . 6 % 71 . 3 % 70 . 4 % 69 . 1 % 68 . 3 % 68 . 4 % 67 . 4 % 66 . 7 % 

13 . 4 % 13 . 1 % 13 . 5 % 12 . 6 % 
13 . 4 % 

13 . 3 % 13 . 6 % 13 . 6 % 14 . 0 % 13 . 8 % 13 . 9 % 13 . 9 % 13 . 7 % 13 . 6 % 13 . 5 % 13 . 7 % 14 . 1 % 14 . 1 % 14 . 3 % 14 . 6 % 14 . 7 % 

2 . 2 % 2 . 8 % 3 . 2 % 3 . 8 % 5 . 6 % 7 . 0 % 7 . 4 % 8 . 0 % 9 . 1 % 9 . 6 % 10 . 8 % 11 . 7 % 12 . 5 % 13 . 2 % 13 . 5 % 14 . 2 % 15 . 2 % 15 . 9 % 16 . 2 % 16 . 8 % 17 . 7 % 

0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 3 % 0 . 3 % 0 . 3 % 0 . 3 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 1 % 0 . 1 % 0 . 0 % 

MTN Cyta PRIMETEL CABLENET HELLAS SAT 
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Γράφημα 16: Μερίδια κινητής 
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3.2 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 

 

3.2.1 Ρυθμιστική προσέγγιση 

Η ρυθμιστική δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ επικεντρώθηκε στη δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών αναφορικά με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, δεδομένων των προνοιών της Οδηγίας 2008/06/ΕΚ  της οποίας η έναρξη 

ισχύος στην Κυπριακή αγορά ήταν η 1η Ιανουαρίου 201341.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ολοκλήρωση του ελέγχου42 των αποτελεσμάτων 

του κοστολογικού συστήματος του Κυπριακού Ταχυδρομείου ο οποίος οδήγησε στην 

πρόταση43 αναϊσορρόπησης των λιανικών τιμών των υπηρεσιών του πεδίου 

Καθολικής του Κυπριακού Ταχυδρομείου ούτως ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το 

κόστος και να είναι προσιτές στον καταναλωτή.  Η σχετική απόφαση του Βοηθού 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (βΕΡΗΕΤ) 

αναμένεται να εκδοθεί εντός του 1Q14. 

 Έμφαση δόθηκε επίσης στον προγραμματισμό ανάπτυξης εργαλείων εποπτείας της 

Ταχυδρομικής αγοράς (υπολογισμός καθαρού κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής 

Υπηρεσίας, δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου πρόσβασης στο δίκτυο του παροχέα 

Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, επικαιροποίηση του εργαλείου Bottom Up για 

τον υπολογισμό του κόστους λιανικών και χονδρικών Ταχυδρομικών προϊόντων), βλ. 

Γράφημα 17 η υλοποίηση των οποίων τοποθετείται εντός του 2Q14. 

Σε επίπεδο Στρατηγικής Ρύθμισης το ΓΕΡΗΕΤ έθεσε κατά το 2013 σε δημόσια 

διαβούλευση44 σχετική πρότασή του για την περίοδο 2014-2015.  Η οριστικοποίηση 

του εγγράφου και η σχετική δημοσίευσή του τοποθετείται εντός του 1Q14. 

 

                                                           
41 Η σχετική τροποποίηση του Ν.112(Ι)/2004 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Δεκεμβρίου 2013, Ν.160(Ι)/2013.  Η συμβολή του ΓΕΡΗΕΤ στην τελική 

διαμόρφωση του κειμένου θεωρείται σημαντική ως προς την πιστή μεταφορά του πνεύματος της 3ης Κοινοτικής 

Οδηγίας.  

42 Με τη βοήθεια Οίκου Συμβούλων. 

43 βλ. Δημόσια Ακρόαση ΓΕΡΗΕΤ  Τ.Υ. 04/2013 (ημερομηνία δημοσίευσης η 9η Σεπτεμβρίου 2013). 

44 http://www.ocecpr.org.cy/media/documents/Announcements/Posts/PS_Doc_StratigikiRithimisAgoras__2014-

2015_02-04-2014_NP.pdf 

http://www.ocecpr.org.cy/media/documents/Announcements/Posts/PS_Doc_StratigikiRithimisAgoras__2014-2015_02-04-2014_NP.pdf
http://www.ocecpr.org.cy/media/documents/Announcements/Posts/PS_Doc_StratigikiRithimisAgoras__2014-2015_02-04-2014_NP.pdf
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 Γράφημα 17: Εποπτεία Ταχυδρομικής αγοράς: Φιλοσοφία προσέγγισης  

 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΓΕΡΗΕΤ μετέχει ενεργά στις εργασίες του ERGP45 με 

εστίαση στη δραστηριότητα των Ομάδων Εργασίας που ασχολούνται με την 

τιμολόγηση λιανικών υπηρεσιών της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, και τον 

υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, τομείς 

στους οποίους το ΓΕΡΗΕΤ προβλέπεται να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

σε σχέση με τη μεθοδολογία προσέγγισης46.  

3.2.2 Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία: Επιδόσεις Ποιότητας Κυπριακού 

Ταχυδρομείου 

Η ποιότητα παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο, θα πρέπει να είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το κόστος (και άρα την τιμή) προσφοράς Καθολικής 

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην εθνική αγορά αλλά και στην ενιαία ευρωπαϊκή 

ταχυδρομική αγορά47. Επιπρόσθετα, το ενδεχόμενο ο παροχέας Καθολικής 

                                                           
45 Europeαn Regulators Group on Postal. 

46 Ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης μοντέλων υπολογισμού του καθαρού κόστους της Καθολικής Ταχυδρομικής 

Υπηρεσίας, χονδρικής τιμολόγησης της πρόσβασης στο δίκτυο του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κλπ 

47 Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ η οποία ρυθμίζει την προσφορά υπηρεσιών στην ενιαία εσωτερική αγορά έχει ως βασική 

επιδίωξη τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών μεταξύ των χωρών μελών. Ως τέτοια, επιχειρεί να δημιουργήσει 

κίνητρα στους παροχείς καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ούτως ώστε να αυξήσουν την ποιότητα παροχής 

διασυνοριακής υπηρεσίας (σύνδεση ποιότητας-καταληκτικού τέλους) – βλ. επίσης σύμβαση Reims. Πρόσθετα, στο 

άρθρο 13 της Οδηγίας 1997/67/EC γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το διασυνοριακό 

ταχυδρομείο (τιμή-κόστος-ποιότητα). Η πρόνοια επαναλαμβάνεται στο άρθρο 12 όπως τροποποιείται με την Οδηγία 

2008/6/ΕΚ. 

Βλ. επίσης μεθοδολογία υπολογισμού των καταληκτικών τελών (terminal dues): UPU vs REIMS V 
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Ταχυδρομικής Υπηρεσίας να βρεθεί αντιμέτωπος με μειωμένους48 όγκους 

αντικειμένων αλληλογραφίας σε συνδυασμό με αυξημένο κόστος παροχής των 

υπηρεσιών, δυνατόν να δημιουργεί θέμα βιωσιμότητας της καθολικής ταχυδρομικής 

υπηρεσίας ή και αυξημένη δαπάνη για την αγορά (ή το κράτος στην απουσία 

ανταγωνισμού στο πεδίο υπηρεσιών της καθολικής) στο πλαίσιο της συνεισφοράς 

στο ταμείο αποζημίωσης για την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία. Παράλληλα, 

δεδομένης της αφαίρεσης των μονοπωλιακών καταλοίπων στην Ταχυδρομική Αγορά 

της Κύπρου, ο συσχετισμός ποιότητας-τιμής στον τομέα της χονδρικής παροχής 

υπηρεσιών49, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

Το 4Q13 το ΓΕΡΗΕΤ μελέτησε την ποιότητα προσφοράς Καθολικής Ταχυδρομικής 

Υπηρεσίας (διασυνοριακή και αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας) της 

περιόδου 2010-2Q13 και κατέγραψε τους  προβληματισμούς του Γραφείου σε σχέση 

με την εικόνα που παρουσιάζει το επίπεδο της προσφερόμενης50 ποιότητα υπηρεσίας 

στον καταναλωτή. Η σχετική μελέτη κοινοποιήθηκε στο Κυπριακό Ταχυδρομείο και 

αναμένονται τα σχόλια του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για τη 

διαμόρφωση των επακόλουθων ενεργειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 είτε ως αποτέλεσμα της ευρύτερης μείωσης της χρήσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών από το κοινό, είτε λόγω της 

ανάπτυξης εναλλακτικών παροχέων οι οποίοι αποσπούν μέρος της αγοράς. 

49 Βλ. προβλεπόμενο έργο  ανάπτυξης εργαλείων εποπτείας της Ταχυδρομικής Αγοράς. 

50 Η παρούσα εργασία εστιάζεται στο επίπεδο προσφοράς ποιότητας υπηρεσίας στο επιστολικό ταχυδρομείο (single 
piece mail) αφού θεωρείται ότι η αγορά διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης σε ό,τι αφορά στην ομαδική 
αλληλογραφία. 
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4 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

4.1 Πρωτοβουλία ΓΕΡΗΕΤ για την ανάπτυξη δικτύου FTTH κοινής 

ωφελείας 

Το ΓΕΡΗΕΤ συνέχισε κατά το 2013 τη συζήτηση με τους παροχείς δικτύων στη βάση 

ενός άτυπου εγγράφου το οποίο κατέθεσε τον Νοέμβριο του 2012 για υποβοήθηση 

της συζήτησης και το οποίο φέρει τον τίτλο ’Περίγραμμα πρότασης για την ανάπτυξη 

υποδομών πρόσβασης σταθερού51 δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών για την 

οριζόντια μόχλευση της κυπριακής οικονομίας52’. Στο έγγραφο καταγράφονται 

ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς με άμεση επίπτωση σε σχέση με το ενδεχόμενο 

νέων μεγάλων επενδύσεων σε δίκτυα, π.χ. 

 

(α)  καθετοποιημένος εγκατεστημένος παροχέας με >90% ιδιοκτησία στο «τελικό 

 στάδιο πρόσβασης»,  

(β)  δραστηριοποίηση εναλλακτικών παροχέων με ιδιόκτητο δίκτυο κυρίως σε ό,τι 

 αφορά στο δίκτυο-πυρήνας (backbone) και λιγότερο στο «τελικό στάδιο 

 πρόσβασης» ή στο ενδιάμεσο δίκτυο (backhaul), 

 (γ)  απουσία οικονομιών κλίματος οι οποίες να δικαιολογούν σοβαρές επενδύσεις 

 σε πέραν του ενός δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς (ΝGA), 

 (δ)  δυσχερής οικονομική συγκυρία η οποία δεν επιδρά θετικά στους διαθέσιμους 

 χρηματοοικονομικούς πόρους για επένδυση στη δημιουργία δικτύου NGA, 

 

 

                                                           
51 Σε ό,τι αφορά στα δίκτυα κινητής, και οι δύο αδειοδοτημένοι παροχείς δικτύου έχουν αναπτύξει δίκτυα HSPA και 

έχουν υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (ΤΗΕ) για 

την τροποποίηση των αδειών τους ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη υπηρεσιών 4G (LTE). 

52 Η πρόταση στην τελική της μορφή, φιλοδοξεί να διατυπώσει πρόταση πολιτικής η υλοποίηση της οποίας να 

δημιουργεί προοπτική οριζόντιας μόχλευσης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την εξασφάλιση ευρύτερων 

οικονομικών πλεονεκτημάτων για την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της ενίσχυσης της (τηλεπικοινωνιακής) 

δραστηριότητας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Παράλληλα, η ολοκληρωμένη 

πρόταση προσφέρεται για κατάθεση της, εκ μέρους της Πολιτείας, για χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υποδομής 

(εθνικής, διεθνούς και της σχετικής με την ασφάλεια) από ταμεία της ΕΕ (Structural, Neighborhood Policy, Connecting 

Europe Facility). 
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οι οποίες σε συνδυασμό με τον πρόσθετο επιχειρηματικό κίνδυνο που 

αντιπροσωπεύει η αυξημένη διείσδυση και χρήση [λόγω των «έξυπνων τερματικών», 

των αναβαθμισμένων εφαρμογών αλλά και του αυξανόμενου διαθέσιμου εύρους 

φάσματος για ευρυζωνική πρόσβαση (είτε πρόκειται για Wi-Fi, είτε για HSPA, είτε 

αργότερα για LTE)] της κινητής τηλεφωνίας, δημιουργούν δεδομένα τα οποία θα 

πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα των οικονομικών πραγματικοτήτων αλλά και 

του ενδεχομένου σε βραχυπρόθεσμο ή έστω μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, 

συγκεκριμένου τύπου επενδύσεις να αποδειχθούν δαπάνες χωρίς την προσδοκώμενη 

επιστροφή επί της απαιτούμενης επένδυσης. 

Οδηγός στην προτεινόμενη αξιολόγηση, το ΓΕΡΗΕΤ εισηγήθηκε ότι πρέπει να είναι η 

απάντηση σε δύο ερωτήματα: 

1ον  Ποιό μέρος του δικτύου πρόσβασης NGA μπορεί να αξιολογηθεί ως «κοινής 

ωφελείας» (utility), και άρα χωρίς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κάτοχό 

του, ούτως ώστε να αποτελέσει αντικείμενο επένδυσης ευρύτερης 

συμμετοχής (κοινής, ιδανικά) με αποτέλεσμα τη μείωση των σχετικών 

επιχειρηματικών κινδύνων, αλλά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του; 

2ον  Ποιό πρέπει να είναι το καθεστώς λειτουργίας του δικτύου αυτού ούτως ώστε 

να επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση και κατ’ επέκταση ευεργετικός 

αντίκτυπος στις τιμές των χονδρικών και κατ’ επέκταση των συναφών 

λιανικών προϊόντων; 

Δυστυχώς οι συζητήσεις μεταξύ των παροχέων δικτύων μέσα στο 2013 δεν 

κατέληξαν σε συμφωνία, έστω ενδιάμεσου σταδίου, κι έτσι το ΓΕΡΗΕΤ θα 

επαναδιατυπώσει πρόταση προς συζήτηση και θα επανέλθει το 2014 εκ νέου.  
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4.2 Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορικών 

Σε συνέχεια της έκδοσης του Διατάγματος 253/2011, το οποίο πραγματεύεται τον 

καθορισμό των ελάχιστων υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και 

πληροφοριών τις οποίες πρέπει να τηρούν οι παροχείς οι οποίοι λειτουργούν δημόσια 

δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, το ΓΕΡΗΕΤ 

προχώρησε, εντός του 2013, στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του επιπέδου 

συμμόρφωσης των τεσσάρων μεγάλων παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που 

δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία (Cablenet, CYTA, MTN και Primetel). 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τα επιπρόσθετα στοιχεία που υπέβαλαν οι 

παροχείς και το ΓΕΡΗΕΤ συνέταξε έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα ευρήματα της 

αξιολόγησης σε σχέση με το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Στην έκθεση αξιολόγησης 

περιέχονται εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης των 

παροχέων  τόσο σε επίπεδο γραπτών διαδικασιών όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

Επιπρόσθετα, το Γραφείο δρομολόγησε τη διαδικασία για τη δημιουργία ασφαλούς 

αρχείου φύλαξης ευαίσθητων δεδομένων53 που λαμβάνονται από τους παροχείς. 

 

4.3 Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 

Της έγκρισης της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας54, βλ. 

Γράφημα 18 για το σύνολο των δράσεων, ακολούθησε επίσημη παρουσίαση του 

σχεδιασμού και της πολιτικής τόσο σε εκπροσώπους του  Δημόσιου όσο και σε 

εκπροσώπους του Ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια, το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε άμεσα στη 

σύσταση ομάδων εργασίας με βάση τη σχετική προτεραιοποίηση η οποία 

αποφασίστηκε σε σχέση με τις άμεσες  ανάγκες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις  της 

Κύπρου, ως  αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που είχε το ΓΕΡΗΕΤ με τα εμπλεκόμενα 

μέρη. Βλ. Γράφημα 19 και Γράφημα 20 για χρονικά ορόσημα ενεργειών και ποσοστό 

υλοποίησης δράσεων μέσα στο 2013.  

 

                                                           
53 Απόρροια της υποχρέωσης των παροχέων δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να κοινοποιούν στον 

ΕΡΗΕΤ περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας των δικτύων ή υπηρεσιών (ΚΔΠ 

371/2013). Παράλληλη υποχρέωση των παροχέων για την κοινοποίηση στον ΕΡΗΕΤ παραβιάσεων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2013/611/ΕΕ). 

54 Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοιμάστηκε από το ΓΕΡΗΕΤ, οριστικοποιήθηκε μετά 

από κύκλους διαβουλεύσεων με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού και του ακαδημαϊκού τομέα και υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 24 Απριλίου 2012.  
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Γράφημα 18:  Δράσεις Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή της Στρατηγικής και των δράσεων της το συντομότερο δυνατό με 

αποτελεσματικό τρόπο είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της  ασφάλειας και 

των συμφερόντων του κράτους για την προστασία των υποδομών του και των 

πληροφοριών που διακινούνται, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται σε 

αυτές. Επίσης, η προαγωγή της ασφάλειας σε επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών, 

διασφαλίζει την απαραίτητη εμπιστοσύνη των χρηστών στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και εφαρμογών (υλισμικού και λογισμικού), την προστασία των 

χρηστών, την ασφαλή διεκπεραίωση εργασιών με ηλεκτρονικά μέσα, την ανάπτυξη 

της παιδείας, του πολιτισμού, έρευνας και καινοτομίας, της υγείας, των μεταφορών,  

στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, και στην ανάπτυξη της οικονομίας και της 

κοινωνίας γενικότερα.  Το ΓΕΡΗΕΤ πέτυχε την υπογραφή συμφωνίας με την ITU για 

την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος προς το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής  

του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία Κυβερνητικού CΙRT55. H  

χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε €100,000 περίπου, θα έχει διάρκεια έξι 

μηνών και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το ΓΕΡΗΕΤ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και η υλοποίηση CIRT αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.  

                                                           
55

 CIRT – Computer Incident Response Team 
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Η σημασία των φορέων CERT/CIRT καθώς επίσης και η έναρξη υλοποίησης 

Κυβερνητικού CIRT κοινοποιήθηκε στις επίσημες παρουσιάσεις της Στρατηγικής 

Κυβερνοασφάλειας τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα που 

πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο αντίστοιχα.   

Η υλοποίηση Κυβερνητικού CERT αναμένεται ότι θα φέρει πολλαπλά οφέλη στη 

Δημοκρατία μέσω της αντιμετώπισης συμβάντων και της επακόλουθης εμπειρίας η 

οποία θα συμβάλει στην πρόληψη και κατ’ επέκταση  στη θωράκιση των δικτύων της 

και στην προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων που διακινούνται, τυγχάνουν 

επεξεργασίας και φυλάσσονται και σε αυτά. 
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Γράφημα 20:  Ποσοστά Συμπλήρωσης Δράσεων 

 

 

Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ παρακολουθεί την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την Κυβερνοασφάλεια, υποστηρίζει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  σε 

σχέση με το περιεχόμενο των συναντήσεων Friends of Presidency – Cyber και τη 

συζήτηση του περιεχομένου του προσχεδίου Οδηγίας που αφορά σε ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών (Proposed Network & Information Security Directive). 
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4.3.1  Σχέδιο ‘ΖΗΝΩΝ’: ΕΣΣ Αριστέας  

Τον Οκτώβριο του 2013, μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, πραγματοποιήθηκε έναρξη εργασιών για την ετοιμασία πρότασης για 

ανάπτυξη του σχεδίου ΑΡΙΣΤΕΑΣ το οποίο αφορά στη διαχείριση κρίσεων σε 

υποδομές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Η πρόταση του ΓΕΡΗΕΤ θα περιοριστεί στα 

σημεία της δομής του ΕΕΣ Αριστέας που αφορούν: 

1. Τον χαρακτηρισμό ‘κατάσταση κρίσης’. 

 

2. Τον εντοπισμό των αναγκαίων δομών αλλά και διεπαφών σε Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων και παροχείς δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

ούτως ώστε να γίνει δυνατή 

1. η διαχείριση συμβάντων, και 

2. η αποκατάσταση της κρίσης. 

 

Μέχρι το τέλος του έτους  πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους παροχείς 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και με κρατικές υπηρεσίες, έγινε συλλογή πληροφοριών 

και ετοιμάστηκε το περίγραμμα του σχεδίου το οποίο και κοινοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.  Στην εργασία του ΓΕΡΗΕΤ δόθηκε έμφαση στην 

αναγκαιότητα συντονισμού ενεργειών μεταξύ εμπλεκομένων φορέων για την επιτυχή 

διαχείριση μιας κρίσης, καθώς και την αλληλοεξάρτηση που πρέπει να χαρακτηρίζει 

όλα τα σχέδια που θα αναπτυχθούν κάτω από την ομπρέλα του ΒΕΣ «ΖΗΝΩΝ». 

Ο σωστός σχεδιασμός και εφαρμογή του σχεδίου έχει αυτονόητα οφέλη για το 

κράτος.  Εξασφαλίζει το συντονισμό ενεργειών και τη συνέχεια παροχής των δικτύων 

και υπηρεσιών υπό συνθήκες διαχείρισης κρίσεως. 
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5 Προστασία Καταναλωτών 

Οι διαφοροποιούμενες καταναλωτικές τάσεις,  οι οποίες διαμορφώνονται σε μεγάλο 

βαθμό από την εξέλιξη του τερματικού εξοπλισμού, τις προσιτές υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο56 , δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του 

τομέα των πολυμεσικών (multimedia) υπηρεσιών, ενώ  παράλληλα διαφοροποιούν το 

πεδίο και τα μέτρα προστασίας του καταναλωτή.   

 

5.1 Διάταγμα Προστασίας Καταναλωτών 

Κατά το 2013 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε συνδυασμένη ενέργεια τροποποίησης της 

Απόφασης Περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής 

Εξουσιοδότησης (Κ.Δ.Π. 41/2013) και έκδοσης αναθεωρημένου Διατάγματος Περί 

Προστασίας Καταναλωτών (Κ.Δ.Π. 42/2013) με το οποίο εισάγονται.  

 αυστηρότερες διαδικασίες και ρυθμίσεις για τους παροχείς Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όσον αφορά υπηρεσίες οι οποίες μέχρι τώρα 

παρέχονταν χωρίς επαρκή έλεγχο,  

 ποιοτικότεροι και αποτελεσματικότεροι  μηχανισμοί ελέγχου και προστασίας 

του καταναλωτή και παράλληλα,  

 ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς το ΓΕΡΗΕΤ για επίλυση των 

παραπόνων του. 

 

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα σε επίπεδο νομικής βάσης διαχείρισης παραπόνων, 

κατά το 2013 η Ομάδα Διαχείρισης Παραπόνων Καταναλωτών του ΓΕΡΗΕΤ χειρίστηκε 

με επιτυχία 113 παράπονα καταναλωτών, το ΓΕΡΗΕΤ προσβλέπει στην προληπτική 

επίδραση των μέτρων που λήφθηκαν, γεγονός που θα διαφανεί στα επόμενα 1-2 έτη. 

 

 

 

 

                                                           
56 Και κατά συνέπεια σε υπηρεσίες π.χ. κοινωνικής δικτύωσης κτλ. 
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5.2   Εποπτεία Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 

Κατά το 2013 το ΓΕΡΗΕΤ προέβηκε στην υλοποίηση νέας στρατηγικής προσέγγισης 

στο θέμα της εποπτείας του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. 

Η νέα προσέγγιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου 

εντός του οποίου επιχειρείται η δημιουργία αντίβαρου στην προοπτική επιλογής 

παράνομης πρακτικής εκ μέρους της αγοράς μέσω της προώθησης του προτύπου του 

«ενημερωμένου καταναλωτή».  Έναυσμα για την αναθεώρηση της προσέγγισης του 

Γραφείου έδωσε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καταναλωτών που 

διενεργήθηκε το 1Q2011  η οποία κατέγραψε τάσεις και συνήθειες των καταναλωτών 

σε σχέση με την αγορά και χρήση Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. Η 

ρυθμιστική αυτή προσέγγιση προβλέπεται να είναι πιο αποτελεσματική από τη μέχρι 

τώρα πρακτική που ακολουθούσε το ΓΕΡΗΕΤ, ενώ αναμένεται ότι η υλοποίησή της  

θα απαιτεί λιγότερους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς). 

Αναλυτικότερα, 

εισάγεται, ως βασικός πυλώνας των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, η ενημέρωση 

του κοινού, των εισαγωγέων, των μεταπωλητών και γενικά όλων των εμπλεκομένων 

φορέων της αγοράς.  Η δραστηριότητα αυτή του ΓΕΡΗΕΤ στοχεύει στην άμεση και 

ενεργό εμπλοκή των καταναλωτών και των εμπορευομένων, στην καλή εποπτείας της 

λειτουργίας της αγοράς και αναμένεται να οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση των 

αγοραστών και των εμπορευομένων. Παράλληλα, βασικό στοιχείο της 

αναθεωρημένης πολιτικής είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας με τις αρμόδιες 

κρατικές αρχές57ούτως ώστε ο έλεγχος της αγοράς να γίνεται πιο στοχευμένα, 

ευέλικτα και αποδοτικά. 

Τις δραστηριότητες στο εσωτερικό συνεπικουρεί η συμμετοχή των μελών της Ομάδας 

Εργασίας στις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές και στις ευρωπαϊκές δομές επιτήρησης 

της αγοράς, η οποία αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης, επιμόρφωσης και πρακτικής 

εξάσκησης. 

Κατά το 2013 αναδιοργανώθηκε ο τομέας ελέγχων ενώ ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 

και άρχισε η εκστρατεία ενημέρωσης και τη διενέργεια παρουσιάσεων/συνεντεύξεων 

                                                           
57  Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Τμήμα 

Πολιτικής Αεροπορίας, Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
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και η ετοιμασία και διάθεση ενημερωτικού υλικού προς τους ενδιαφερόμενους και το 

κοινό. Προγραμματίζονται περισσότερες δραστηριότητες ενημέρωσης εντός του 2014 

(πχ παρουσιάσεις σε σχολεία και άλλα κοινωνικά σύνολα). 

5.3 Εφαρμογή και Εποπτεία Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

Διεθνή Περιαγωγή 

 

Από την 1η Ιουλίου 2013 μειώθηκε περαιτέρω το κόστος Διεθνούς Περιαγωγής. Οι 

μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για κλήσεις Διεθνούς Περιαγωγής 

διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014, ως 

ακολούθως: 

 

 

Εξερχόμενες κλήσεις (κ/λ) 

1η Ιουλίου 2012 1η Ιουλίου 2013 

29 σεντ 24 σεντ 

Εισερχόμενες κλήσεις (κ/λ) 8 σεντ 7 σεντ 

Εξερχόμενα μηνύματα (το ένα) 9 σεντ 8 σεντ 

Τηλεφόρτωση δεδομένων ανά 

Megabyte (MB) 

70 σεντ 45 σεντ 

 

Το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε ενημέρωση των καταναλωτών με σχετική ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του,  με συμμετοχή σε ενημερωτική εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο και 

συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, ενώ εξετάζει σε τακτά 

διαστήματα την συμμόρφωση των παροχέων κινητής τηλεφωνίας.     

 


