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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4419, 13.12.2013 
 

Ν. 160(Ι)/2013 

Ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2013 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 160(Ι) του 2013 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
  

Προοίµιο. 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 52 

27.2.2008, σ. 3. 

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Οδηγία 
2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 
Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός τίτλος. 
 

112(Ι) του 2004 
84(I) του 2005 

149(I) του 2005 
67(I) του 2006 

113(I) του 2007 
134(I) του 2007 

46(I) του 2008 
103(I) του 2009 

94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013 και θα διαβάζεται 
µαζί µε τους περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµους του 2004 έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί 
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµοι του 
2004 έως 2013. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 
νόµου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) µε τη διαγραφή από την παράγραφο (ι) αυτού, της λέξης «και» (δεύτερη γραµµή)· 
 

 (β) µε την αντικατάσταση στην παράγραφο (ια) αυτού, του σηµείου της τελείας 
(δεύτερη γραµµή) µε το σηµείο του κόµµατος· και 
 

 (γ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (ια) αυτού, των ακόλουθων νέων 
παραγράφων (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ) και (ιζ): 
 

 «(ιβ) θεσπίζει τους όρους που διέπουν την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
 

 (ιγ) ρυθµίζει την παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας εντός της ∆ηµοκρατίας, 
 

 (ιδ) ρυθµίζει τη χρηµατοδότηση των καθολικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις που 
εγγυώνται τη µόνιµη προσφορά των υπηρεσιών αυτών, 
 

 (ιε) θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν τις αρχές τιµολόγησης και τη διαφάνεια των 
λογαριασµών για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, 
 

 (ιστ) καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας 
και την εγκαθίδρυση συστήµατος που διασφαλίζει την τήρησή τους, και 
 

 (ιζ) εναρµονίζει τις τεχνικές προδιαγραφές.». 
  

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το 
εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5): 
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νόµου.  
 «(4) Οι γενικές αρχές που διέπουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι οι εξής: 

 
(α) Η ελεύθερη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του κράτους και ασκείται 
υπό τους όρους του παρόντος Νόµου και εφόσον έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική 
άδεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 127 και 128 του παρόντος Νόµου. Η 
ανάπτυξη δραστηριότητας στην Κύπρο στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών 
από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ασκείται σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Κύπρου και υπό τον όρο της 
αµοιβαιότητας. 
 
(β) Η ελευθερία στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον 
τα ταχυδροµικά αντικείµενα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου. Περιορισµοί στην πρόσβαση και τη χρήση των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών επιτρέπονται µόνο για τους ακόλουθους λόγους: 
 
(i) ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδροµικού δικτύου, των απασχολούµενων στις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες προσώπων και των χρηστών, και 
 
(ii) προστασία του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας. 

  
 (γ) Η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης των χρηστών, 

της πρόσβασης στο ταχυδροµικό δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας, αναλογικότητας 
και αποφυγής διακρίσεων, καθώς, επίσης, και της προστασίας του υγιούς 
ανταγωνισµού. 
 
(δ) Η διασφάλιση των αρχών της εµπιστευτικότητας της αλληλογραφίας, του 
απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας, της προστασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το 
προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
 
(ε) Η προστασία του περιβάλλοντος και του περιφερειακού σχεδιασµού. 
 
(στ) Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το Νόµο και/ή από συλλογικές συµβάσεις 
που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόµο. 

  
 (ζ) Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών, η οποία εξασφαλίζεται ιδίως- 

 
(i) µε την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 
εξασφαλίζοντας στους χρήστες το δικαίωµα της καθολικής υπηρεσίας, όπως η 
υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στον παρόντα Νόµο· 
 
(ii) µε την υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές ιδίως µέσω της 
πρόβλεψης απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών του µε 
τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών· 
 
(iii) µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής· και 
 
(iv) µε την κάλυψη των αναγκών συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, ιδίως 
µειονεκτούντων χρηστών. 

  
 (5) Σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής 

ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή υγεία, µε απόφαση του 
Υπουργού, επιτρέπεται η επίταξη φορέων παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Με την 
απόφαση αυτή ρυθµίζεται και ο χρόνος διάρκειας αυτής.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του βασικού 
νόµου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 (α) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της υποπαραγράφου (ii) του ορισµού του 
όρου «άδεια» µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ii): 
 

 «(ii) εξουσιοδότηση, υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, που 
καθορίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των προσώπων, που επιτρέπει την παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών ή/και τη δηµιουργία ή/και την ίδρυση ταχυδροµικών 
δικτύων, και κατά περίπτωση, την εγκατάσταση ή/και εκµετάλλευση των δικτύων 
τους για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών.»· 
 

 (β) µε τη διαγραφή του όρου «ανταλλαγή εγγράφων» και του ορισµού αυτού· 
 

 (γ) µε τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (ii) του ορισµού του όρου «γενική 
εξουσιοδότηση», της φράσης «εκτός των ορίων της καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας» (έκτη και έβδοµη γραµµή) και την προσθήκη κόµµατος µετά τη λέξη 
«δικτύου» (πέµπτη γραµµή)· 
 

 (δ) µε την αντικατάσταση του όρου και ορισµού «δηµόσιος παροχέας ταχυδροµικών 
υπηρεσιών» µε τον ακόλουθο νέο όρο και ορισµό:  
 

 «φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει µια 
ή περισσότερες ταχυδροµικές υπηρεσίες,»·  
 

 (ε) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «διαφηµιστικό ταχυδροµείο» µε τον 
ακόλουθο νέο ορισµό: 
 

 «σηµαίνει µια ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά 
αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήµιση και περιέχει τυποποιηµένο µήνυµα, 
εκτός από το όνοµα, τη διεύθυνση και τον ατοµικό κωδικό του παραλήπτη και µε 
τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του µηνύµατος και η 
οποία αποστέλλεται σε σηµαντικό αριθµό παραληπτών, προς µεταφορά και παράδοση 
στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείµενο ή τη 
συσκευασία του. Λογαριασµοί, τιµολόγια, αντίγραφα λογαριασµών και άλλα µη 
τυποποιηµένα µηνύµατα δεν θεωρούνται διαφηµιστικό ταχυδροµείο. Τα αντικείµενα 
διαφηµιστικού ταχυδροµείου θεωρούνται αντικείµενα αλληλογραφίας,»· 
 

 (στ) µε την αντικατάσταση του όρου «δηµόσιο δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών» µε 
τον όρο «δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών» και την αντικατάσταση στον ορισµό της 
φράσης «τη συλλογή» (τέταρτη γραµµή) µε τη φράση «την περισυλλογή»·  
 

 (ζ) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «ειδική άδεια» µε τον ακόλουθο νέο 
ορισµό: 
 

 «σηµαίνει κάθε χορηγούµενη, από τον Επίτροπο άδεια, µε την οποία παρέχονται 
ειδικά δικαιώµατα σε φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που 
συµπληρώνουν τη γενική εξουσιοδότηση, ανάλογα µε την περίπτωση,»·  
 

 (η) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «καθολική ταχυδροµική υπηρεσία» 
µε τον ακόλουθο νέο ορισµό: 
 

 «σηµαίνει την ελάχιστη δέσµη ταχυδροµικών υπηρεσιών που ορίζεται στο άρθρο 
119Β του παρόντος Νόµου, ως αυτή εκάστοτε διαµορφώνεται κατόπιν οποιασδήποτε 
διαφοροποίησης της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις 
καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών σύµφωνα µε το 
εκάστοτε σε ισχύ δεσµευτικό κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε διάταγµα που 
εκδίδει δυνάµει του άρθρου 20(ιθ) του παρόντος Νόµου,»· 
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 (θ) µε τη διαγραφή του όρου «Κυπριακό Ταχυδροµείο» και του ορισµού αυτού· 

 
 (ι) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «περισυλλογή» µε τον ακόλουθο νέο 

ορισµό: 
 

 «σηµαίνει τη δραστηριότητα περισυλλογής ταχυδροµικών αντικειµένων από παροχέα 
ταχυδροµικής υπηρεσίας,»· 
 

 (ια) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «σηµεία πρόσβασης» µε τον 
ακόλουθο νέο ορισµό: 
 

 «σηµαίνει τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των 
γραµµατοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δηµόσιους χώρους 
είτε σε χώρους των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς 
µπορούν να καταθέτουν ταχυδροµικά αντικείµενα στο ταχυδροµικό δίκτυο,»·  
 

 (ιβ) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «ταχυδροµικό αντικείµενο» µε τον 
ακόλουθο νέο ορισµό:  
 

 «σηµαίνει αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη που αποστέλλεται στην τελική 
του µορφή, υπό την οποία το αναλαµβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδροµικής 
υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων, πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλίων, 
καταλόγων, εφηµερίδων, περιοδικών και ταχυδροµικών δεµάτων που περιέχουν 
εµπορεύµατα, µε ή χωρίς εµπορική αξία,»· 
 

 (ιγ) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «ταχυδροµικές υπηρεσίες» µε τον 
ακόλουθο νέο ορισµό: 
 

 «σηµαίνει τις υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη 
µεταφορά και τη διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων,»·  
 

 (ιδ) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «υπηρεσία κατεπειγόντων» µε τον 
ακόλουθο νέο ορισµό: 
 

 «σηµαίνει την υπηρεσία που χαρακτηρίζεται εκτός από την ταχύτερη και πιο 
αξιόπιστη συλλογή, διανοµή και παράδοση των αντικειµένων, από την παροχή 
ορισµένων ή όλων των ακόλουθων συµπληρωµατικών διευκολύνσεων: εγγύηση για 
παράδοση σε ορισµένη ηµεροµηνία, παραλαβή από το σηµείο προέλευσης, παράδοση 
προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα µεταβολής του προορισµού και της 
ταυτότητας κατά τη διαµετακόµιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής του 
αντικειµένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειµένων αποστολής, 
εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και προσφορά υπηρεσιών ανάλογα 
µε τις απαιτήσεις του. Η εν λόγω υπηρεσία είναι δυνατόν να παρέχεται µε υψηλότερη 
τιµή,»· 
 

 (ιε) µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 
όρων και ορισµών:  
 

 “«βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει γενικούς λόγους µη οικονοµικής φύσης, που πρέπει 
να πληρούν οι παροχείς ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η 
εµπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του δικτύου σε ό,τι αφορά τη 
µεταφορά επικίνδυνων αγαθών, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των 
καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το Νόµο 
ή/και από συλλογικές συµβάσεις που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους 
κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόµο, 
και, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδοµένων, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η χωροταξία. Η προστασία των δεδοµένων, µπορεί να 
περιλαµβάνει την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
εµπιστευτικότητα των διαβιβαζόµενων ή αποθηκευµένων πληροφοριών και την 
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προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
 

 «πλαστό γραµµατόσηµο» σηµαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή αποµίµηση ή 
παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραµµατοσήµου, αποτυπώµατος 
µηχανής προπληρωµής ταχυδροµικών τελών ή οποιασδήποτε άλλης µεθόδου 
πληρωµής ταχυδροµικών τελών, που υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδροµικό τέλος 
στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, 
 

 «υπηρεσίες που παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα» σηµαίνει τις ταχυδροµικές 
υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους του παροχέα 
καθολικής υπηρεσίας για τα επιµέρους ταχυδροµικά αντικείµενα, 
 

 «φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας» σηµαίνει κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει µέρος ή το σύνολο 
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, και του οποίου η ταυτότητα 
έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 
119Α του παρόντος Νόµου, 
 

 «χρήστης ταχυδροµικών υπηρεσιών» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο 
οποίο παρέχεται ταχυδροµική υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη.”.  

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 17Α. 

5. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 17 αυτού, 
του ακόλουθου νέου άρθρου 17Α: 
 

 «Αρµοδιότητες 
Υπουργού. 

17Α.-(1) Ο Υπουργός ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες στον 
τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών: 
 

  (α) καθορίζει το πλαίσιο γενικής πολιτικής για την παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών· 
 
(β) αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 119Α του παρόντος 
Νόµου, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας· 
 
(γ) καθορίζει µε διάταγµα του τα κριτήρια επιλογής και τη 
διαδικασία καθορισµού του φορέα παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία, αφού 
προηγουµένως ενηµερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων· 
 

  (2) Οι ρυθµίσεις του παρόντος Νόµου και οι αρχές στις οποίες 
έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες που απορρέουν από την 
εφαρµογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε 
επιµέλεια του Επιτρόπου.». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόµου. 

6. Το άρθρο 20 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) µε την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ιη) αυτού, της φράσης «Κυπριακού 
Ταχυδροµείου, ως του» (τέταρτη και πέµπτη γραµµή) µε τη λέξη «εκάστοτε»· και  
 

 (β) µε την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (κ) αυτού, µε την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο: 
 

 
 
 
 

78(Ι) του 2007. 

«(κ) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα ή άλλες κυρώσεις, σε περιπτώσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και/ή σε διατάγµατα και/ή σε αποφάσεις και/ή σε 
Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση µε τη µη συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου και/ή των διαταγµάτων και/ή αποφάσεων, και/ή 
Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κατά την έννοια που αποδίδει στους όρους ο περί Εφαρµογής των Κοινοτικών 
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Κανονισµών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόµος του 2007, να καθορίζει µε διάταγµα 
το ύψος αυτών των προστίµων και κυρώσεων και τη διαδικασία επιβολής τους,». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόµου.  

7. Το άρθρο 24 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) µε την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) αυτού, της 
φράσης «του Κυπριακού Ταχυδροµείου» (τέταρτη γραµµή) µε τη φράση «του 
παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας»· και 
 

 (β) µε την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) αυτού, αµέσως 
µετά τη φράση «στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (τρίτη γραµµή) της φράσης 
«ή στο δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών όσον αφορά τη χρήση εγκαταστάσεων και 
πρόσβασης». 
 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 116 του 
βασικού νόµου. 

8. Το άρθρο 116 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο 116:  

 «Καθορισµός 
στόχων επιδόσεως.  

«116. Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει στόχους επιδόσεων για 
πρόσωπο ή πρόσωπα που υπέχουν υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 70Α του 
παρόντος Νόµου.». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 119 του 
βασικού νόµου. 

9. Το άρθρο 119 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
 

 «(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας ταχυδροµικών 
υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσµη ταχυδροµικών υπηρεσιών 
καθορισµένης ποιότητας, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 119Β του παρόντος 
Νόµου, και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιµη σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο, 
σε προσιτές τιµές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως 
των συγκεκριµένων συνθηκών στην Κύπρο.»· και  
 

 (β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
 

 «(3) Οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις ταχυδροµικών αντικειµένων, που κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο άρθρου 119Β του παρόντος Νόµου αποτελούν την εκάστοτε 
καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ρυθµίσεις 
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης.». 
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε την 

προσθήκη νέων 
άρθρων 119A και 

119Β. 

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 119 
αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 119Α και 119Β: 
 

 «Ορισµός παροχέα 
καθολικής 
υπηρεσίας. 

 
 
 
 

11(Ι) του 2006 
39(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2011 
112(Ι) του 2012. 

119Α. Με διάταγµα του Υπουργού και αφού προηγουµένως 
ενηµερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και 
Έργων, ορίζεται ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει 
την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της ∆ηµοκρατίας και ο 
οποίος επιλέγεται είτε µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης είτε µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών 
στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 
των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου. 
Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις 
αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και 
της αναλογικότητας. 
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 Καθολική Υπηρεσία 
Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών. 

119Β. (1) Η ελάχιστη δέσµη των ταχυδροµικών υπηρεσιών που 
αποτελούν την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει: 
 

  (α) Ελάχιστα σηµεία πρόσβασης µε βάση τις ανάγκες των 
χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές 
συνθήκες· 
 
(β) µια τουλάχιστον παράδοση, πλην εξαιρετικών περιστάσεων 
ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιµη ηµέρα 
για τουλάχιστον πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως, ταχυδροµικών 
αντικειµένων, περιλαµβανοµένων δεµάτων βάρους µέχρι δύο 
και είκοσι χιλιογράµµων αντίστοιχα, στην οικία ή στα 
υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα 
σηµεία ή άλλως πως ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις 
καιρό· 
 
(γ) µια τουλάχιστον περισυλλογή, πλην εξαιρετικών 
περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, κάθε 
εργάσιµη ηµέρα για τουλάχιστον πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως, 
από κάθε σηµείο πρόσβασης ταχυδροµικών αντικειµένων και 
δεµάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α): 
 
Νοείται ότι τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις που 
αναγνωρίζονται από τον Επίτροπο κοινοποιούνται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις κανονιστικές αρχές µε 
επιµέλεια του Επιτρόπου· 
 

  (δ) παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, αποτελούµενων από την 
περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών 
αντικειµένων και δεµάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 
(β) και (γ), σε τιµές προσιτές και οµοιόµορφες παντού στη 
∆ηµοκρατία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 124 του 
παρόντος Νόµου, µε τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών 
ρυθµίσεων µε απόφαση του Επιτρόπου για την κατ’ οίκον 
διανοµή δεµάτων· 
 

  (ε) παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας συστηµένων και 
ασφαλισµένων ταχυδροµικών αντικειµένων, σε οµοιόµορφες 
τιµές παντού στη ∆ηµοκρατία: 
 
Νοείται ότι η καθολική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο παρόν 
άρθρο, περιλαµβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες. 
 

  (2) Η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε 
σοβαρά προβλήµατα όρασης παρέχεται δωρεάν σύµφωνα µε 
τις ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης.». 
 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 120 του 
βασικού νόµου.  

11. Το άρθρο 120 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 
120: 

 «120.-(1) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά µε την ταυτότητα του 
παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του 
παρέχει πληροφορίες σε σχέση µε τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική 
ταχυδροµική υπηρεσία.  
 

 (2) Περαιτέρω, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας 
παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά µε τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει, οι 
οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
τις τιµές των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς, επίσης, τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις 
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σχετικές επιδόσεις του παροχέα σε σχέση µε τις εν λόγω υπηρεσίες. Ο Επίτροπος 
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στο διαδίκτυο τις 
πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω και αφορούν την ενηµέρωση του κοινού.» 
 

Κατάργηση του 
άρθρου 122 του 
βασικού νόµου. 

12. Το άρθρο 122 του βασικού νόµου καταργείται.  
 

  
Αντικατάσταση του 

άρθρου 123 του 
βασικού νόµου. 

13. Το άρθρο 123 του βασικού νόµου και ο πλαγιότιτλος αυτού αντικαθίστανται από 
το ακόλουθο νέο άρθρο και πλαγιότιτλο:  
 

 «Υπολογισµός 
καθαρού κόστους 

καθολικής 
υπηρεσίας. 
∆εύτερο 

Παράρτηµα. 

123.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει µε διάταγµα τον τρόπο 
υπολογισµού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που ορίζονται στο 
∆εύτερο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, και αφού 
ενηµερωθεί από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για το 
καθαρό κόστος που προκύπτει από την υποχρέωση του για 
παροχή καθολικής υπηρεσίας προχωρεί σε έλεγχο και 
επαλήθευση. 
 

  (2) Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας 
επιβαρύνει το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το 
µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής 
υπηρεσίας - καθώς και τους φορείς παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών µε ειδική άδεια κατά το µέρος παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση µη δραστηριοποίησης οποιουδήποτε φορέα παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας τότε 
το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας θα 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και κατατίθεται 
απευθείας στο ταµείο αποζηµίωσης που ιδρύεται µε βάση το 
εδάφιο (5). 
 

  (3) Ο επιµερισµός κόστους γίνεται από τον Επίτροπο, µε τρόπο 
διαφανή, αντικειµενικό και ουδέτερο, λαµβάνοντας υπόψη, 
κατ’ αναλογία, τα ακαθάριστα έσοδα κάθε φορέα που 
δραστηριοποιείται εντός της καθολικής υπηρεσίας. 
 
(4) Ο Επίτροπος είναι αρµόδιος για τον υπολογισµό και την 
εξατοµίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα 
φορέα παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. 
 
(5) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδρύεται 
από τον Επίτροπο ταµείο αποζηµίωσης εντός ενός έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου, το οποίο τυγχάνει 
διαχείρισης από ανεξάρτητο σώµα, του οποίου τα µέλη 
διορίζονται από τον Επίτροπο και λειτουργούν σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες σχετικού διατάγµατος που εκδίδει ο Επίτροπος. 
 

  (6) Το Ταµείο είναι αρµόδιο για την είσπραξη και την απόδοση 
στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των 
αναλογούντων ποσών µε την εξαίρεση των εισφορών που 
επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) 
του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται 
να συµψηφίζει. 
 
(7) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας, της 
µη διάκρισης και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη 
λειτουργία του ταµείου αποζηµίωσης και ειδικά κατά τον 
υπολογισµό και καθορισµό του ύψους των χρηµατικών 



 

112(I)/2004 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 9 of 17 

 

συνεισφορών σε αυτό. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 
βασίζονται σε αντικειµενικά και επαληθεύσιµα κριτήρια και 
δηµοσιεύονται.  
 
(8) Το ταµείο αποζηµίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο 
των λογαριασµών του.  
 
(9) Ο Επίτροπος δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει 
στο ταµείο αποζηµίωσης.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 124 του 
βασικού νόµου.  

14. Το άρθρο 124 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) µε την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) αυτού, µε 
τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ):  
 

 «(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.»· 
 

 (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, του αριθµού και του γράµµατος 
«(1)(β)» (δεύτερη γραµµή), µε τον αριθµό και γράµµα «1(δ)»· και  
 

 (γ) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
 

 «(3) Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρµόζει ειδικά τιµολόγια, 
σύµφωνα µε την αρχή του προσανατολισµού ως προς το κόστος, για ορισµένες 
υπηρεσίες, ενδεικτικά περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που παρέχονται σε 
επιχειρήσεις, σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας χρηστών ή σε 
φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων χρηστών. Στην 
περίπτωση αυτή, τα τιµολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Επίσης, πρέπει να 
εφαρµόζονται οµοίως, για ισοδύναµες υπηρεσίες, τόσο µεταξύ τρίτων µερών όσο και 
µεταξύ τρίτων µερών και φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Κάθε τέτοιο 
τιµολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των µεµονωµένων 
χρηστών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που χρησιµοποιούν τις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό παρόµοιες συνθήκες.».  
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 126 του 
βασικού νόµου.  

15. Το άρθρο 126 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 (α) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
 

 «(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι λογιστικές διευθετήσεις παροχής καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας διεξάγονται µε σαφή διάκριση µεταξύ υπηρεσιών και 
προϊόντων που αποτελούν µέρος της καθολικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν 
αποτελούν µέρη της. Ο λογιστικός διαχωρισµός χρησιµοποιείται ως δεδοµένο κατά 
τον υπολογισµό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τα εσωτερικά 
λογιστικά συστήµατα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρµοζόµενων και αντικειµενικά 
εύλογων κοστολογικών αρχών.»· 
 

 (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «θα καθορίζει δια 
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διαταγµάτων» (πρώτη γραµµή) µε τη φράση «καθορίζει µε διάταγµα»· και  
 

 (γ) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «επαρκώς λεπτοµερείς 
πληροφορίες» (πρώτη γραµµή) µε τη φράση «επαρκείς πληροφορίες».  
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε την 

προσθήκη νέου 
άρθρου 126Α. 

16. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 126 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 126Α: 
 

 «Πρόσβαση στο 
ταχυδροµικό δίκτυο. 

126Α.-(1) Εφόσον, κατόπιν µελέτης, κριθεί απαραίτητο για 
την προστασία των συµφερόντων των χρηστών ή/και την 
προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισµού και δεν 
επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ούτε 
περιορίζεται το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι, ο Επίτροπος 
εκδίδει διάταγµα µε το οποίο εξασφαλίζονται οι συνθήκες 
πρόσβασης µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις στα στοιχεία 
της ταχυδροµικής υποδοµής ή του δικτύου ή των υπηρεσιών 
που παρέχονται στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας, όπως 
σύστηµα ταχυδροµικών κωδικών, βάση δεδοµένων 
διευθύνσεων, ταχυδροµικές θυρίδες, γραµµατοκιβώτια 
διανοµής, πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή διευθύνσεων, 
υπηρεσία επαναπροώθησης και υπηρεσία επιστροής στον 
αποστολέα. 
 

  (2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας 
υποχρεούται µετά από σχετικό αίτηµα αδειοδοτηµένου 
παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών να εισέλθει σε 
διαπραγµάτευση µαζί του αναφορικά µε το ενδεχόµενο 
παροχής σε αυτόν πρόσβασης σε δίκτυο ταχυδροµικών 
υπηρεσιών. Ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας µπορεί να 
αρνηθεί την πρόσβαση, εάν η επιχειρησιακή ικανότητα των 
εγκαταστάσεων ή η λειτουργική αξιοπιστία του τίθεται σε 
κίνδυνο, ή εάν σε συγκεκριµένη περίπτωση, δεν υπάρχει 
διαθέσιµο προσωπικό για την παροχή της ζητούµενης 
υπηρεσίας. 
 
(3) Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων ή 
παρέλευσης εύλογου χρονικού διαστήµατος από την έναρξή 
τους χωρίς κατάληξη, ο Επίτροπος δύναται να παρέµβει είτε 
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν γραπτού αιτήµατος ενός εκ των 
µερών, µε σκοπό την έκδοση απόφασης για επίλυση της 
διαφοράς. 
 
(4) Όλες οι συµφωνίες πρόσβασης, µετά τη σύναψή τους 
υποβάλλονται στον Επίτροπο.».  
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 127 του 
βασικού νόµου. 

17. Το άρθρο 127 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
 

 «(1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδροµικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτηµένος προς τούτο µε άδεια, υπό τη µορφή 
Γενικής Εξουσιοδότησης ή/και Ειδικής Άδειας χορηγούµενης από τον Επίτροπο, 
τηρουµένων, στην περίπτωση της ειδικής άδειας του παροχέα καθολικής υπηρεσίας, 
των διατάξεων του άρθρου 119Α.»· και  
 

 (β) µε τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού.  
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 128 του 

18. Το άρθρο 128 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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βασικού νόµου.  
 (α) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 
 «(1) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδικές άδειες οι οποίες απαιτούνται για την παροχή µέρους 

ή του συνόλου των υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο της καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 119Β του παρόντος Νόµου, καθώς και για 
την παροχή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν επαρκώς εναλλακτικό χαρακτήρα σε 
σχέση µε την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, χωρίς απαραίτητα να καλύπτουν όλα 
τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθηµερινή διανοµή ή η πλήρης 
κάλυψη της ∆ηµοκρατίας.»· 
 

 (β) µε τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού· και  
 

 (γ) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
 

 «(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδροµικές υπηρεσίες 
υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις περί 
εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και µε τους σχετικούς όρους που 
ορίζονται σε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.». 
 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 130 του 
βασικού νόµου. 

19. Το άρθρο 130 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 
130: 
 

 «Υποχρεώσεις 
φορέων παροχής 
ταχυδροµικών 

υπηρεσιών. 

130.-(1) Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν 
ταχυδροµικές υπηρεσίες οφείλουν- 
 

  (α) να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας· 
 
(β) να τηρούν τους κανονισµούς της Παγκόσµιας 
Ταχυδροµικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε ό,τι αφορά τη µεταφορά 
επικίνδυνων ταχυδροµικών αντικειµένων· 
 
(γ) να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των 
χρηστών· 
 
(δ) να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µη διακυβεύεται η εθνική 
άµυνα και ασφάλεια· 
 
(ε) να διασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής· 
 
(στ) να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας 
που προβλέπει ο Νόµος και οι σχετικές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας· 
 
(ζ) να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του 
περιβάλλοντος και της χωροταξίας· 
 

  (η) να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδροµικών 
υπηρεσιών τους καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους· 
 
(θ) να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγια τους πληρούν τους 
κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τους κανόνες 
διαφάνειας και ότι δηµοσιεύονται καταλλήλως· 
 
(ι) να παρέχουν στον Επίτροπο, σε χρονικά περιθώρια και 
λεπτοµέρειες που έχει καθορίσει ο ίδιος, εµπιστευτικά και 
κατόπιν αιτήµατος του Επιτρόπου κάθε απαραίτητη 
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πληροφορία και στοιχεία για την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, την εκτέλεση των αποφάσεων του βάσει 
αυτού του νόµου, καθώς και για σαφώς καθορισµένους 
στατιστικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών 
πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά µε την παροχή της 
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, και 
 
(ια) να καταβάλλουν στον Επίτροπο τα ετήσια διοικητικά 
τέλη, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά, καθώς και τα τέλη 
χρηµατοδότησης του ταµείου αποζηµίωσης για κάλυψη του 
κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας. 
 

  (2) Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 
που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής 
άδειας οφείλουν επιπλέον- 
 
(α) να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς και να εφαρµόζουν 
λογιστικό διαχωρισµό, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση για 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι µέρος της ειδικής 
άδειας και για αυτά που δεν είναι, και να κοινοποιούν τα 
τιµολόγια τους στον Επίτροπο και 
 
(β) να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζονται 
προς τούτο, σύµφωνα µε το άρθρο 119Α. 
 

  (3) Όσοι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν 
να συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση της καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των διοικητικών και 
λειτουργικών δαπανών του Επιτρόπου υποχρεούνται να 
εφαρµόζουν κατάλληλο λογιστικό διαχωρισµό ώστε να είναι 
ευχερής ο προσδιορισµός των οικονοµικών στοιχείων των 
υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση συνεισφοράς στη 
χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και 
των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του Επιτρόπου.».  
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε την 

προσθήκη νέου 
άρθρου 130Α. 

20. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 130 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 130A: 
 

 «Προστασία Χρηστών 
Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών. 

130Α.-(1) Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 
οφείλουν να διαθέτουν διαφανείς, απλές και χαµηλού 
κόστους διαδικασίες για την αντιµετώπιση καταγγελιών των 
χρηστών που αφορούν ιδίως σε απώλειες, κλοπές, 
καταστροφές ταχυδροµικών αντικειµένων 
(συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών προσδιορισµού 
ευθυνών, όταν παρεµβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), 
µε την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών διεθνών διατάξεων 
και της κυπριακής νοµοθεσίας για το καθεστώς 
αποζηµιώσεων. 
 

  (2) Ο Επίτροπος λαµβάνει µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι διαδικασίες του εδαφίου (1) δίνουν τη δυνατότητα να 
επιλύονται οι διαφορές δίκαια και ταχέως, προβλέποντας, 
όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήµατος επιστροφής 
χρηµάτων ή/και αποζηµίωσης. Ο Επίτροπος ενθαρρύνει, 
επίσης, την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών 
διαδικασιών για την επίλυση διαφορών µεταξύ παροχέων και 
χρηστών.  
 

  (3) Χωρίς να αίρεται η δυνατότητα δικαστικής επίλυσης των 
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διαφορών, οι χρήστες ατοµικά ή συλλογικά µπορούν να 
προσφεύγουν στον Επίτροπο για παράπονα που αφορούν 
παροχείς ταχυδροµικών υπηρεσιών και τα οποία εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής των όρων αδειοδότησης τους από τον 
Επίτροπο. 
 

  (4) Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, 
καθώς και οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στο 
πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δηµοσιεύουν, παράλληλα µε 
την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των επιδόσεών 
τους, πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των παραπόνων 
των χρηστών των υπηρεσιών τους που αντιµετώπισαν και τον 
τρόπο που τα χειρίστηκαν.». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 132 του 
βασικού νόµου.  

21. Το εδάφιο (1) του άρθρου 132 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
 

 «(1) Ο Επίτροπος καθορίζει µε διάταγµα τον τρόπο υπολογισµού των ετήσιων 
διοικητικών τελών τόσο για τις γενικές εξουσιοδοτήσεις όσο και για τις ειδικές 
άδειες.». 

  
Αντικατάσταση του 

άρθρου 133 του 
βασικού νόµου.  

22. Το άρθρο 133 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 
133: 

 «133.-(1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης 
της συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών. 

  
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας, 

Παράρτηµα Τρίτο(Ι): 
25.7.2008. 

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι υπάρχει ενδεχόµενο 
παράβασης όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και θέτει σε 
εφαρµογή το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου 
∆ιάταγµα.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 134 του 
βασικού νόµου. 

23. Το άρθρο 134 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης: «Οι άδειες δύνανται να 
ανακαλούνται από τον Επίτροπο» (πρώτη γραµµή) µε τη φράση: «Ο Επίτροπος 
δύναται να ανακαλεί άδειες»· και  
 

 (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «προηγουµένως» (τρίτη 
γραµµή) µε τη λέξη «προηγούµενη». 
 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 136 του 
βασικού νόµου. 

24. Το άρθρο 136 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 
136: 
 

 «136.-(1) Προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητές του δυνάµει του άρθρου 20(δ) 
του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος καθορίζει δια διαταγµάτων προδιαγραφές 
ποιότητας υπηρεσιών για τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.  
 

 (2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει 
υπηρεσίες και να λειτουργεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας που 
καθορίζονται στα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) διατάγµατα. 
 

 (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος- 
 

 (α) επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας για σκοπούς διακρίβωσης της συµµόρφωσής του, µε τις αναφερόµενες στο 
εδάφιο (1), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών· 
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 (β) διασφαλίζει, τουλάχιστον µία φορά ετησίως, τη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου 
από εξωτερικούς οργανισµούς που δεν συνδέονται καθόλου µε τους φορείς 
καθολικής υπηρεσίας προς το σκοπό διακρίβωσης της συµµόρφωσης του παροχέα 
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) 
προδιαγραφές ποιότητας, και 
 

 (γ) διασφαλίζει την ετοιµασία και δηµοσίευση εκθέσεων τουλάχιστον µια φορά 
ετησίως για όσα έγιναν δυνάµει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών 
συµπεράσµατα και τη λήψη από τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, 
των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων.  
 

 (4) Όσον αφορά οποιονδήποτε άλλο φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, πέραν 
του φορέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ο Επίτροπος επιτηρεί τη λειτουργία 
και τις υπηρεσίες αυτού και δύναται να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες για σκοπούς 
διακρίβωσης της συµµόρφωσής του µε τις αναφερόµενες στο παρόν άρθρο 
προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και να ετοιµάζει και να δηµοσιεύει 
σχετικές εκθέσεις για ό,τι έγινε, περιέχουσες τα συµπεράσµατα αυτού και τη λήψη 
των αναγκαίων, από µέρους του παροχέα διορθωτικών µέτρων.  
 

 (5) Οι προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σχετίζονται µε 
την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών εσωτερικού καθορίζονται µε διάταγµα που 
εκδίδεται από τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος, όταν ο εξαιρετικός χαρακτήρας της 
υποδοµής ή των γεωγραφικών συνθηκών το επιβάλει, µπορεί να θεσπίσει εξαιρέσεις 
από τις ποιοτικές προδιαγραφές του διασυνοριακού ταχυδροµείου. 
 

 (6) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) προδιαγραφές 
ποιότητας και εξαιρέσεις στο εδάφιο (5) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 139 του 
βασικού νόµου. 

25. Το άρθρο 139 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση στο 
εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «παροχείς καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας» 
(δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 140 του 
βασικού νόµου. 

26. Το εδάφιο (1) του άρθρου 140 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
προσθήκη, αµέσως µετά τη λέξη «Επίτροπος» (πρώτη γραµµή) της φράσης «δύναται 
να». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 141 του 
βασικού νόµου. 

27. Το άρθρο 141 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένου δηµόσιου παροχέα ταχυδροµικού δικτύου ή/και δηµόσιου» 
(δεύτερη και τρίτη γραµµή) µε τη φράση «φορέα παροχής»· 
 

 (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «παροχέας» (πρώτη 
γραµµή) µε τη φράση «φορέας παροχής»· και 
 

 (γ) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «παροχέα» (πρώτη 
γραµµή) µε τη φράση «φορέα παροχής». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 142 του 
βασικού νόµου. 

28. Το άρθρο 142 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «πληρωµή» (πρώτη 
γραµµή) µε τη λέξη «παροχή»· και  
 

 (β) µε την προσθήκη αµέσως µετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(3): 
 

 «(3) Ο Υπουργός αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στον φορέα παροχής καθολικής 
υπηρεσίας τη φιλοτελική δραστηριότητα, η οποία είναι συναφής µε την έκδοση 
γραµµατοσήµων.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 143 του 
βασικού νόµου. 

29. Το εδάφιο (3) του άρθρου 143 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή 
ης λέξης «καθολικής» (τρίτη γραµµή). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 150 του 
βασικού νόµου. 

30. Το άρθρο 150 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) µε την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) αυτού, µε τα ακόλουθα νέα 
εδάφια (2), (3) και (4): 
 

 «(2) Πρόσωπο που άνευ αδείας µεταφέρει ταχυδροµικό αντικείµενο, το οποίο δεν 
εµπίπτει στις εξαιρέσεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 127 του παρόντος 
Νόµου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται 
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για κάθε 
ταχυδροµικό αντικείµενο που µεταφέρει. 
 

 (3) Πρόσωπο που συστηµατικά µεταφέρει άνευ αδείας ταχυδροµικό αντικείµενο, το 
οποίο δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική ποινή χιλίων επτακοσίων 
ευρώ (€1.700) σε σχέση µε κάθε εβδοµάδα ή µέρος αυτής κατά την οποία η εν λόγω 
µεταφορά συνεχίζει. 
 

 (4) Πρόσωπο που εκτελεί άλλως πως δια των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναφείς προς τη µεταφορά ταχυδροµικών αντικειµένων 
από µέρος σε µέρος, είτε δια της παραλαβής ή αποδοχής ή περισυλλογής ή δια 
παραγγελίας ή δια αποστολής ή δια µεταφοράς ή επαναµεταφοράς ή παράδοσης 
ταχυδροµικού αντικειµένου, το οποίο δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), για κάθε 
ταχυδροµικό αντικείµενο που µεταφέρει.»· 
 

 (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «στην παράγραφο (4)» 
(πρώτη και δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «στο εδάφιο (4)»· 
 

 (γ) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (6) της φράσης «από οποιαδήποτε διαφυλασσόµενη 
κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσία» (δεύτερη γραµµή) και την αντικατάσταση της 
λέξης «στο» (τρίτη γραµµή) µε τη λέξη «το»· 
 

 (δ) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της φράσης «συλλέξει αντικείµενα 
που εµπίπτουν σε οποιαδήποτε διαφυλασσόµενη κατά αποκλειστικότητα υπηρεσία 
για τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
γραµµή) µε τη φράση «περισυλλέξει ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν εµπίπτουν 
στις εξαιρέσεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 127 του παρόντος Νόµου.»· 
 

 (ε) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (10) της λέξης «παράγραφο» (τρίτη γραµµή) µε 
τη λέξη «εδάφιο»· 
 

 (στ) µε την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(18) αυτού, της λέξης «συλλέγει» (πρώτη γραµµή) µε τη λέξη «περισυλλέγει»· και  
 

 (ζ) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (33) αυτού, της λέξης «πακέτου» (δεύτερη 
γραµµή) µε τη φράση «ταχυδροµικού αντικειµένου». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 161 του 
βασικού νόµου. 

31. To άρθρο 161 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 
το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):  
 

 «(7) Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία παραµένουν φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2027. Πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, ο Υπουργός 
ορίζει τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για την περίοδο µετά την 31η 
∆εκεµβρίου 2027, σύµφωνα µε το άρθρο 119Α του παρόντος Νόµου.». 
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Προσθήκη ∆εύτερου 
Παραρτήµατος στο 

βασικό νόµο. 

32. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το Πρώτο 
Παράρτηµα αυτού, του ακόλουθου νέου ∆εύτερου Παραρτήµατος: 

  
 «∆εύτερο Παράρτηµα 

[Άρθρο 123(1)] 
 

 Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό οποιουδήποτε καθαρού κόστους  
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας 

 
 

 Μέρος Α: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας. 
 

 Η κατά το άρθρο 119Β καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει ενιαίες τιµές 
σε ολόκληρη τη ∆ηµοκρατία. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα 
εξής: 
 
(i) περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 119Β· 
 
(ii) ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 
υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας· 
 
(iii) προσιτές τιµές για την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία· 
 
(iv) οµοιόµορφες τιµές για την καθολική υπηρεσία σε όλη την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 124· 
 
(v) παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα 
όρασης. 
 
 

 Μέρος Β: Υπολογισµός καθαρού κόστους. 
 

 Ο Επίτροπος εξετάζει όλα τα µέσα για την εξασφάλιση κατάλληλων κινήτρων ώστε 
οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών (καθορισµένοι ή µη) να είναι σε θέση να 
εκπληρώνουν την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας αποτελεσµατικά σε σχέση µε το 
κόστος. 
 
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας 
είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους 
της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε 
υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους 
λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις 
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. 
 
Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που 
αποκοµίζει φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η 
παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη και 
των κινήτρων της αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος. 
 
Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίµηση των στοιχείων κόστους τα 
οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισµένος φορέας παροχής καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισµένος µε την υποχρέωση παροχής 
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους θα 
πρέπει να συνεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής 



 

112(I)/2004 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 17 of 17 

 

υπηρεσίας. 
 
Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από: 
 
(i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες µπορούν να παρέχονται µόνο µε 
ζηµιά ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα. Η 
κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαµβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι 
οριζόµενες στο Μέρος Α· 
 
(ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν να εξυπηρετούνται µόνο µε 
ζηµιά ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα, 
λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και 
ενδεχοµένων οµοιόµορφων τιµών, που επιβάλλονται από τον Επίτροπο. 
 
Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει τους χρήστες ή οµάδες χρηστών που δεν θα 
εξυπηρετούνταν από εµπορικό φορέα εκµετάλλευσης χωρίς υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας. 
 
Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων 
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να µην υπολογίζονται 
διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή έµµεσα οφέλη και στοιχεία κόστους. Το συνολικό καθαρό 
κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε 
καθορισµένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως 
άθροισµα του καθαρού κόστους, που προκύπτει από τις επί µέρους συνιστώσες των 
υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη 
ενδεχόµενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους 
ανήκει στον Επίτροπο. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας 
οφείλει να συνεργαστεί κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους. 
 
 

 Μέρος Γ: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας. 
 
Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των 
υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ενδέχεται να συνεπάγεται την 
αποζηµίωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχει από µη εµπορικές συνθήκες. 
 
∆εδοµένου ότι η αποζηµίωση συνεπάγεται µεταφορές κεφαλαίων, ο Επίτροπος πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι αυτές διεξάγονται µε αντικειµενικότητα, διαφάνεια, αµεροληψία 
και αναλογικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεταφορές κεφαλαίων θα πρέπει να 
προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη ζήτηση των 
χρηστών. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 123 του παρόντος Νόµου, κάθε µηχανισµός επιµερισµού µέσω 
του ταµείου αποζηµίωσης θα πρέπει να χρησιµοποιεί διαφανή και ουδέτερα µέσα για 
την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής 
εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων. 
 
Το ταµείο αποζηµίωσης είναι αρµόδιο για την είσπραξη των εισφορών από τους 
παροχείς που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη χρηµατοδότηση του 
καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και εποπτεύει τη 
µεταφορά των οφειλόµενων ποσών προς τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας που δικαιούται πληρωµών από το εν λόγω ταµείο.». 

  
 


