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(Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009)                              

                                                                       

 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

(Α) ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) ασκώντας 

τις εξουσίες του που πηγάζουν από: 

 Τα άρθρα 20 (ιη), 20 (κ), 23, 27(γ)  και 124 του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, 

Ν.112(Ι)/2014, όπως έχει τροποποιηθεί. 

 Την Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 

(Κ.Δ.Π. 70/2014 ως έχει τροποποιηθεί υπό της Κ.Δ.Π. 195/2014) 

 Το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων 

Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 300/2008) 

 

 

κάλεσε το Κυπριακό Ταχυδρομείο σε Ακρόαση με σκοπό την διερεύνηση της ενδεχόμενης 

παράβασης της Απόφασης περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου, ως Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (εφεξής «η Απόφαση»).  

 

(Β) ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο είναι ο καθορισμένος Φορέας Παροχής Καθολικής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
(2) Η Απόφαση Επιτρόπου περί καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού 
Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 70/2014) 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 21/02/2014. Η 
έναρξη ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω Απόφασης καθορίστηκε σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
δηλαδή στις 24 Μαρτίου 2014. 
 
(3) Ο Bοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων  
δημοσίευσε στις 11 Απριλίου 2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, νέα Απόφαση 
με την οποία τροποποίησε την Απόφαση καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του 
Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 
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195/2014). Με την τροποποιητική Απόφαση,  η ημερομηνία έναρξης της Απόφασης 
καθορίστηκε στις 14 Απριλίου 2014. 
 
 (4) Στις 08/08/2014, ως αποτέλεσμα της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 
2014, ο ΕΡΗΕΤ εξέδωσε την Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων 16/2014 και επέβαλε 
πρόστιμο στο Κυπριακό Ταχυδρομείο, ύψους 10,000 ευρώ λόγω παράλειψης να δημοσιεύσει 
τα νέα τέλη μέχρι τις 14 Απριλίου 2014. 
 
(5) Στις 18 Ιουλίου 2014 το Κυπριακό Ταχυδρομείο δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας τα νέα Τέλη, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2014 και κοινοποίησε με επιστολή 
ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2014 την δημοσίευση αυτή. 
 
(6) Το Γραφείο ΕΡΗΕΤ (ΓΕΡΗΕΤ) μετά την κοινοποίηση των νέων τελών ξεκίνησε τη 
διαδικασία αξιολόγησης των νέων Τελών του Κυπριακού Ταχυδρομείου για να διαπιστωθεί αν 
αυτά συνάδουν με το Παράρτημα της Απόφασης. 
 
(7) Προς το σκοπό της αξιολόγησης των νέων τελών το ΓΕΡΗΕΤ με επιστολή ημερομηνίας 13 
Αυγούστου 2014 ζήτησε από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, να ενημερωθεί,  μεταξύ άλλων, 
αναφορικά με την συμμόρφωση με την Απόφαση 70/2014 ως προς τις προσφερόμενες 
εκπτώσεις 2% για τα ταχυδρομικά αντικείμενα Α και Β προτεραιότητας. 
 
(8) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο με επιστολή ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2014  παραδέχεται 
ότι σε κάποιες κατηγορίες αντικειμένων, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης μέχρι 2%, 
οδηγεί σε τιμολόγηση, οριακά, κάτω από το όριο τιμής. Σύμφωνα με την εισήγηση του Κ.Τ. 
δεν δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα, λόγω του μικρού αριθμού των αντικειμένων οι 
υπερτιμολογήσεις περιορίζονται σε αμελητέα ποσά, που δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα. 
 
(9) Στις 02 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του ΓΕΡΗΕΤ και του 
Κυπριακού Ταχυδρομείου με αντικείμενο την  αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των 
νέων τελών του Κυπριακού Ταχυδρομείου με τη σχετική Απόφαση της 21/02/2014. 
 
(10) Το ΓΕΡΗΕΤ κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του επιπέδου συμμόρφωσης των 
νέων τελών του Κυπριακού Ταχυδρομείου με το περιεχόμενο της σχετικής Απόφασης της 
21/02/2014 διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως ότι τα δημοσιευμένα τέλη είναι πιθανό να 
παραβιάζουν την Απόφαση, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 
 
(α) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας-Πλήρως Ταξινομημένο  
 
Η δυνατότητα παραχώρησης έκπτωσης ύψους μέχρι 2% σε όλες τις κατηγορίες βαρών εκτός 
από τα 101 μέχρι τα 200 γραμμάρια διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, ότι βρίσκεται εκτός 
του πλαισίου της Απόφασης. 
 
(β) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Β’ προτεραιότητας- Αταξινόμητο 
 
Η δυνατότητα παραχώρησης σχετικής έκπτωσης ύψους μέχρι 2% σε όλες τις κατηγορίες 
βαρών εκτός από την κατηγορία «Μεγάλα μέχρι 50 γραμμάρια» διαπιστώθηκε, εκ πρώτης 
όψεως, ότι βρίσκεται εκτός του πλαισίου της Απόφασης. 
 
(γ) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Β’ προτεραιότητας-Πλήρως Ταξινομημένο 
 
Η δυνατότητα παραχώρησης σχετικής έκπτωσης ύψους μέχρι 2% σε όλες τις κατηγορίες 
βαρών διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, ότι βρίσκεται εκτός του πλαισίου της Απόφασης. 
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(11) Το ΓΕΡΗΕΤ με επιστολή ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2014 κάλεσε το Κυπριακό 
Ταχυδρομείο σε ακρόαση στις 23 Οκτωβρίου 2014.   
 

(Γ) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Ο  περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος, 

Ν.112(Ι)/2014, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20(ιη) του Νόμου, «αποτελεί αρμοδιότητα του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων να καθορίζει και ρυθμίζει με απόφαση το 
πλαίσιο τελών, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών προς 
διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως του παροχέα 
καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Κύπρο». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, «(α) Προς το σκοπό άσκησης της αρμοδιότητας και 
εξουσίας του να εξετάζει και να αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 20(ια) σε σχέση με 
συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα 
στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα και να καθορίζει και 
ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 20 (ιζ) και (ιη) το πλαίσιο χρεώσεων και τελών 
συμπεριλαμβανομένων κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών των παροχέων υπηρεσιών 
και/ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει και λαμβάνει υπόψη 
το επίπεδο αποδοτικής προσφοράς υπηρεσιών ή/και δικτύων. 
(β) Για τους σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), ο Επίτροπος 
δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανάλογα με 
την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των κεφαλαιουχικών και 
λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και δίκτυα. 
(γ) Ο Επίτροπος δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζει, κατόπιν εξέτασης των 
αναφερόμενων στην παράγραφο (β) στοιχείων, σε σχέση με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 
που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σε αυτές ποσά τιμών δεν είναι 
δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις παροχέων υπηρεσιών ή/και 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε 
σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και 
τιμών τους, συμπεριλαμβανομένου κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Νόμου, «Τηρουμένων των όσων προβλέπονται στα Άρθρα 
20(ιη), 23 και 24, ο  Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα τέλη και τιμές του παροχέα Καθολικής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας: 
(α) είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες, 
εφόσον υπάρχουν 
(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή 
καθολικής υπηρεσίας 
(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων, και 
(δ) είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο, αλλά και για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου.» 
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Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως 

Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 70/2014 ως έχει τροποποιηθεί 

υπό της Κ.Δ.Π. 195/2014) 

Άρθρο 4: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, επιβάλλεται στο Φορέα παροχής 
Καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρέωση συμμόρφωσης με το πλαίσιο τιμών για τις 
υπηρεσίες που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης. Ως εκ τούτου ο 
Υπόχρεος Παροχέας οφείλει εντός εφτά (7) ημερών από την δημοσίευση τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας  να κοινοποιεί στον Επίτροπο τα λιανικά του τιμολόγια μαζί με 
όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν τον έλεγχο συμμόρφωσης του με το περιεχόμενο της 
παρούσης Απόφασης.» 
 
Άρθρο 5: «(1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα Παροχής Καθολικής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Απόφαση, ο 
Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις με βάση το περί Συλλογής Πληροφοριών 
και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα (Κ.Δ.Π.300/2008) ή οποιοδήποτε Διάταγμα το 
τροποποιεί ή το αντικαθιστά. 

(2) Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου και χωρίς περιορισμό τυχόν 

αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα 

Διατάγματα, Αποφάσεις ή οι όροι της σχετικής άδειας του Φορέα Παροχής Καθολικής 

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ 

εφαρμογή του Διατάγματος Περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού 

Προστίμου (Κ.Δ.Π.300/2008) ή οποιοδήποτε Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά, για 

παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση.» 

 

Το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων Διάταγμα του 2008, 

Κ.Δ.Π. 300/2008 

 
Άρθρο 9: «Ο Επίτροπος έχει εξουσία, εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά επί του 

συγκεκριμένου θέματος, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι εκατόν εβδομήντα 

χιλιάδες και οχτακόσια Ευρώ (€170,800) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέχρι 

τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και επτακόσια είκοσι Ευρώ (€341,720), ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Ο Επίτροπος έχει επιπρόσθετα την εξουσία προς επιβολή 

διοικητικού προστίμου οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€854) για κάθε ημέρα 

συνέχισης της παράβασης εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά επί του συγκεκριμένου 

θέματος 
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(Δ) ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

Ενώπιον του Επιτρόπου εμφανίστηκαν εκ μέρους του Κυπριακού Ταχυδρομείου ο κος 

Ανδρέας Γρηγορίου, αναπληρωτής Διευθυντής του Κυπριακού Ταχυδρομείου και ο κος 

Παύλος Παυλίδης, Ανώτερος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής.  

 

Οι θέσεις του Κυπριακού Ταχυδρομείου όπως αναφέρθηκαν από τον κο Παυλίδη στην 

ακροαματική διαδικασία στις 23/10/2014 και κατατέθηκαν με επιστολή ίδιας ημερομηνίας 

συνοψίζονται στα πιο κάτω: 

 

(α) Τα ταχυδρομικά τέλη για την ομαδική αλληλογραφία που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2014 βασίστηκαν στην Απόφαση του ΕΡΗΕΤ 

περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής 

Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, Κ.Δ.Π. 70/2014. 

 

(β) Η παραχώρηση της έκπτωσης 2% έχει υπολογιστεί στη βάση στρογγυλοποίησης των 

τελών σε επίπεδο δεκαδικών ψηφίων. Περαιτέρω, η όποια διαφοροποίηση του ποσοστού της 

παραχωρούμενης έκπτωσης ανά βαθμίδα βάρους θα ήταν πρακτικά αδύνατη και άνευ ουσίας 

με δεδομένο το χαμηλό ποσό που θα αφορούσε σε κάθε περίπτωση η έκπτωση αυτή. 

 

(γ) Ο όγκος διακίνησης αντικειμένων για τις βαθμίδες βάρους όπου η διαφορά των τελών 

που προκύπτει σε σχέση με τις κατώτατες τιμές που καθορίστηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ είναι 

μεγαλύτερη από τη στρογγυλοποίηση, είναι ασήμαντος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τους 

μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ τα συνολικά έσοδα για τη ομαδική αλληλογραφία 

ανήλθαν περίπου στις € 1.245.000, τα έσοδα για τις βαθμίδες βάρους που είναι εκτός του 

πλαισίου ανήλθαν στις € 25.861 με αναλογούσα έκπτωση €517. Η εν λόγω έκπτωση ως 

ποσοστό επί των συνολικών εσόδων από την ομαδική αλληλογραφία ανήλθε μόλις στο 

0,4%. 

 

(δ) Με βάση τα στοιχεία που το ΓΕΡΗΕΤ έχει στη διάθεση του, οι υπολογισμοί που έγιναν 

από το ΓΕΡΗΕΤ πιθανόν να είναι λανθασμένοι καθώς όλες οι βαθμίδες της Β’ 

Προτεραιότητας-Αταξινόμητο είναι εντός του πλαισίου εκτός από μια (Μεγάλα έως 50γρ.). 

 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω οι κατηγορίες αντικειμένων που είναι εκτός του πλαισίου της 

Απόφασης, διαφοροποιούνται από αυτές της επιστολής του ΓΕΡΗΕΤ ημερομηνίας 30 

Σεπτεμβρίου 2014 ως ακολούθως: 

 

(α) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας –Πλήρως Ταξινομημένο 

Επιπρόσθετη βαθμίδα εντός πλαισίου της Απόφασης – Μικρά 20γρ. 

 

(β) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Β΄ προτεραιότητας – Αταξινόμητο 

Όλες οι βαθμίδες βάρους εντός πλαισίου, εκτός Μεγάλα 50γρ. 

 

(γ) Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Β΄προτεραιότητας – Πλήρως Ταξινομημένο 

Οι τρεις πρώτες βαθμίδες είναι εντός πλαισίου της Απόφασης 
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Μικρά 20 γρ. 

Μικρά 50γρ. 

Μεγάλα 50 γρ. 

 

Ως εκ των πιο πάνω, πιθανή απόκλιση από το πλαίσιο τιμών, το οποίο όπως έχει καθοριστεί 

δεν παρέχει την παραμικρή εμπορική ευελιξία λόγω του περιορισμένου εύρους και της 

χαμηλής αξίας των τελών σε απόλυτους αριθμούς, είναι οριακή και ως εκ τούτου δεν 

επηρεάζει τη φιλοσοφία του. Κατά την άποψη του Κυπριακού Ταχυδρομείου, δεν προκαλεί 

στρέβλωση στην αγορά, καθώς η αναλογούσα έκπτωση εκτός του πλαισίου δεν αναμένεται 

να είναι μεγαλύτερη από 0,4% επί των συνολικών εσόδων της ομαδικής αλληλογραφίας. 

 

 

   (Ε) ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Αναφέρονται οι θέσεις ΓΕΡΗΕΤ σε αντιστοιχία με τις προαναφερθείσες θέσεις του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου: 

 

(α) Αναφορικά με την παράγραφο (1)(β) των σχολίων του Κυπριακού Ταχυδρομείου, 

αναφέρεται ότι η παραχώρηση έκπτωσης ύψους μέχρι 2%, για τα τέλη τα οποία έχουν 

καθοριστεί βάσει του κατώτατου πλαισίου τελών σύμφωνα με την Απόφαση, παραβιάζει την 

εν λόγω απόφαση. Το Κυπριακό Ταχυδρομείο θα μπορούσε να καθορίσει ψηλότερη τιμή, 

πάντοτε μέσα στα όρια του πλαισίου τελών, έτσι ώστε με την παραχώρηση της εν λόγω 

έκπτωσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση. 

 

(β) Αναφορικά με την παράγραφο (1)(γ) αναφέρεται ότι η Απόφαση δεν καθορίζει ή δίνει 

την ευχέρεια να υπάρχει ελαστικότητα στην εφαρμογή της, σε περιπτώσεις που η 

οποιαδήποτε έκπτωση παρουσιάζεται στο τέλος του έτους αναφοράς να είναι ασήμαντη. 

Δηλαδή δεν υπάρχει ευχέρεια να δύνεται έκπτωση που παραβιάζει την απόφαση έστω και 

εάν αυτή βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το τέλος του έτους δύναται να είναι 

μηδενική. 

 

(γ) Αναφορικά με την παράγραφο (1)(δ) αναφέρεται ότι η αναφορά του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου είναι ορθή, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα παραχώρησης σχετικής 

έκπτωσης ύψους μέχρι 2% όλες οι κατηγορίες βαρών εκτός από την κατηγορία Μεγάλα μέχρι 

50 γραμμάρια είναι εντός του πλαισίου της Απόφασης. 

 

(δ) Αναφορικά με την παράγραφο (2)(α) αναφέρεται ότι η βαθμίδα μικρά μέχρι 20 γρ με την 

έκπτωση μέχρι 2% είναι εκτός του πλαισίου της Απόφασης. 

 

(ε) Αναφορικά με την παράγραφο (2)(β) αναφέρεται ότι η αναφορά του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου είναι ορθή, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα παραχώρησης σχετικής 

έκπτωσης ύψους μέχρι 2% σε όλες τις κατηγορίες βαρών εκτός από την κατηγορία «Μεγάλα 

μέχρι 50 γραμμάρια» είναι, εντός του πλαισίου της Απόφασης. 
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(στ) Αναφορικά με την παράγραφο (2)(γ) αναφέρεται ότι η θέση του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου, δεν είναι ορθή, η δυνατότητα παραχώρησης σχετικής έκπτωσης ύψους μέχρι 

2% στην Ομαδική αλληλογραφία εσωτερικού Β’ προτεραιότητας-Πλήρως Ταξινομημένο, σε 

όλες τις κατηγορίες βαρών είναι εκτός του πλαισίου της Απόφασης. 

 

(ζ) Αναφορικά με την τελευταία παράγραφο των θέσεων του Κυπριακού Ταχυδρομείου, η 
θέση του ΓΕΡΗΕΤ είναι ότι η ομαδική αλληλογραφία είναι μια από τις σημαντικότερες 
υπηρεσίες που προσφέρει το ΤΤΥ και αυτή που θα προσελκύσει την είσοδο του 
ανταγωνισμού, επομένως η ποσοστιαία σύγκριση της έκπτωσης επί του συνόλου των 
εσόδων της ομαδικής αλληλογραφίας αντί του συνόλου των εσόδων των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών ομαδικής αλληλογραφίας μπορεί να οδηγεί σε λάθος εντυπώσεις.  
 

(ΣΤ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 

Οι πιο πάνω θέσεις του Κυπριακού Ταχυδρομείου δεν αποτελούν συμμόρφωση σύμφωνα με 

τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, 

Ν.112(Ι)/2004 και την Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 70/2014 

όπως έχει τροποποιηθεί υπό της Κ.Δ.Π. 195/2014). 

 

Λαμβάνεται υπόψη το Κυπριακό Ταχυδρομείο έχει ένα προηγούμενο αναφορικά με την 

παράλειψη συμμόρφωσης με την υπό αναφορά Απόφαση. Ειδικότερα, ο ΕΡΗΕΤ στις 

08/08/2014 επέβαλε προς το Κυπριακό Ταχυδρομείο πρόστιμο ύψους 10,000 ευρώ, λόγω 

παράλειψης συμμόρφωσης με την  Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών και 

συγκεκριμένα με την υποχρέωση να δημοσιεύσει λιανικά τέλη μέχρι την 14η Απριλίου 2014. 

 

    (Ζ) ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο δεν 

έχει μέχρι σήμερα συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του, ο Επίτροπος 

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτά χιλιάδων  

Ευρώ (€ 7.000) το οποίο πρέπει να καταβληθεί στο Λογιστήριο ΓΕΡΗΕΤ μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου  2014, ενώ σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί μέχρι τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, το Κυπριακό Ταχυδρομείο θα καταβάλλει επιπλέον εκατό Ευρώ (€100) για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης, μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.  

 

 

5 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

 

…………………………….. 

Πέτρος Γαλίδης 

Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών  

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 


