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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Αναφορικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για ετοιμότητα για τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου 

 

Με σχετική ανακοίνωσή 'Notice to Stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU 

Rules in the field of Electronic Communications, incl. Roaming’ ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραθέτει τις κύριες αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν αναφορικά 

με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου απόσυρσης 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

 

Επιμέρους θέματα:  

 

α) Αδειοδότηση: Αδειοδοτημένοι παροχείς δικτύων ή και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν παρουσία στην 

Κύπρο, θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να εγγράψουν νέα εταιρεία στον Έφορο 

Εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία μεταφέροντας τις δραστηριότητές τους στη νέα 

εταιρεία.  

 

β) Τιμές τερματισμού (κινητής και σταθερής): Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις τιμές θα 

πρέπει να κοινοποιείται στους συνδρομητές από τους παροχείς δικτύων ή και υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 

γ) Λιανικές τιμές ρυθμιζόμενων εντός της Ένωσης επικοινωνιών: Οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση στις τιμές θα πρέπει να κοινοποιείται στους συνδρομητές από τους παροχείς 

δικτύων ή και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

 

δ) Περιαγωγή εντός της Ένωσης και Ανοικτό Διαδίκτυο: Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης 

του Επιτρόπου ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020, οι συνδρομητές των αδειοδοτημένων 

παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο ενημερώθηκαν ότι με βάση την αναθεωρημένη 

Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η 

περίοδος μέχρι το τέλος του 2020 θεωρείται μεταβατική και οι κανόνες που αφορούν τη 

διεθνή περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας (Roam Like At Home) θα συνεχίσουν να ισχύουν. 

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση αναφορικά με το καθεστώς διεθνούς περιαγωγής στο ΗΒ 

από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία σχετικά με τις 

μελλοντικές οικονομικές σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ. Σχετικές ενημερώσεις στους 

συνδρομητές θα πρέπει να γίνονται και από τους παροχείς. 

 

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται για ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων μέτρων.  

 

 

 

ΓΕΡΗΕΤ 

Λευκωσία, 20 Αυγούστου 2020 


