
 
                                                                                            

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004  

 
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχουν τα άρθρα 20 (κγ), 20 (κδ) και 130 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004 και το άρθρο 9 του περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών αδειών 
(Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) Διατάγματος  Κ.∆.Π. 432/2005, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση:  

Συνοπτικός Τίτλος.  1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί της τροποποίησης της περί Καθορισμού 
του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων  (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης του 
2014, Απόφαση του 2015. 
 

Ερµηνεία.  
 
 
Κ.Δ.Π. 569/2014 

2.(1) Στην παρούσα Απόφαση εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια:  
 
«Απόφαση» σημαίνει την περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων  
(Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφαση του 2014, 

  

  

N. 112(I)/2004 
N.84(I)/2005 
N.149(I)/2005 
N.67(I)/2006 
N.113(I)/2007 
N.134(I)/2007 
N.46(I)/2008 
N.103(I)/2009 
N.94(I)/2011 
N.51(I)/2012 
Ν.160(Ι)/2013 
Ν. 77(Ι)/2014 
 

«Νόµος» σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο 112(Ι)/2004 και περιλαμβάνει κάθε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον 
αντικαθιστά 
 
 
 
 
 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν 
ορίζονται διαφορετικά σ΄αυτήν θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο 
Νόµος και τα Διατάγματα. 
 

Πεδίο Εφαρμογής. 
Κ.Δ.Π. 569/2014  

3. Η παρούσα Απόφαση τυγχάνει εφαρμογής στην τροποποίηση της περί Καθορισμού του 
Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων  (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης του 2014. 

Τροποποίηση 
άρθρου 6(1)(α).  
 
Τροποποίηση 
άρθρου 6(2)(δ).  

4.Στο Άρθρο 6(1)(α) διαγράφεται η φράση «,όπως αυτοί περιγράφονται πιο κάτω, δυνάμει του 
άρθρου 13 του Διατάγματος».  
 
5.Το άρθρο 6(2)(δ) της Απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως: 
Ανάμεσα στις φράσεις «ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού ταχυδρομικών 
αντικειμένων (track and trace)» και «το οποίο να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα:» 
προστίθεται η φράση «για τους παροχείς υπηρεσιών διεθνών ταχυμεταφορών». 
 

Τροποποίηση 
άρθρου 6(2)(η). 
  
 
Αντικατάσταση 
άρθρου 6(3).  
 
 
 
Κατάργηση 
άρθρου 6(4).  
 
Έναρξη ισχύος 
 

6. (1) Η παράγραφος 6(2)(η) της Απόφασης αντικαθίσταται με τη φράση «τις διευκολύνσεις 
πρόσβασης του χρήστη των υπηρεσιών σε πληροφορίες». 
 
7. Το εδάφιο (3) του Άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς, η 
Ατομική Σύμβαση με τον Χρήστη και ο Χάρτης Πληροφόρησης των Χρηστών, θα πρέπει 
απαραιτήτως να διατίθενται και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα κριθεί αναγκαίο από τον παροχέα» 
 
8. Το εδάφιο (4) του Άρθρου 6 καταργείται.  
 
9. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της στην Επίσηµη 
Εφημερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
 

  

 


