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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Δ.Δ.Η.Ε 07/2015 

για την  κατάργηση του υφιστάμενου Διατάγματος ΚΔΠ 380/05 και την 

έκδοση Διατάγματος περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης 

Δικαιώματος Άδειας Χρήσης  Ονομάτων Χώρου  με κατάληξη «.cy» και  

σχετικών Παραρτημάτων του   Διάταγμα του  2015.  

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέου Διατάγματος και των σχετικών αυτού 
Παραρτημάτων με τον πιο πάνω τίτλο. 
Ο Επίτροπος προς αυτόν τον σκοπό έχει συντάξει σχετικό προσχέδιο 
Διατάγματος συνοδευόμενο από τα Παραρτήματα αυτού, το οποίο και θα τεθεί 
μαζί με αυτά προς Διαβούλευση.  
 
Το  σχετικό προκαταρκτικό Προσχέδιο Διατάγματος και των σχετικών αυτού 
Παραρτημάτων του Επιτρόπου  θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα 
με την παρούσα Ανακοίνωση, ώστε ο Επίτροπος να λάβει τα σχόλια και τις 
απόψεις της τοπικής κοινότητας διαδικτύου, επί του περιεχομένου του 
προσχεδίου Διατάγματος καθώς και των σχετικών Παραρτημάτων του που το 
συνοδεύουν.  
 
Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο χώρο με τίτλο "Ανακοινώσεις", στην 
Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση "http://www.ocecpr.org.cy." 
 
Πέραν από τυχόν απόψεις επί των εγγράφων του Διατάγματος, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τυχόν τεκμηριωμένες απόψεις 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα δικτυακών ονομάτων χώρου, απευθείας κάτω 
από το «.cy», τα κριτήρια και το κόστος/τέλη εγγραφής.  
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται όπως υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις 
τους, μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Γραφείο 
του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΤ 1101, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@ocecpr.org.cy. 
 
Σχετικά Έγγραφα 
 

 Προκαταρκτικό Προσχέδιο Διατάγματος Επιτρόπου, αναφορικά με τον 
Καθορισμό της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας 
Χρήσης  Ονομάτων Χώρου  με κατάληξη «.cy» , 
 

http://www.ocecpr.org.cy/
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 Παράρτημα Ι που αφορά τις διαδικασίες απονομής αδείας χρήσης και 
διαχείρισης διαδικτυακών ονομάτων χώρου  και τις γενικές αρχές 
αυτών, σχετικά με την εκχώρηση της εξουσίας διαχείρισης των 
ονομάτων δικτυακών χώρων που καταλήγουν σε «.cy», 
 

 Παράρτημα ΙΙ που αφορά και περιλαμβάνει τις Κατηγορίες 
Διαδικτυακών Ονομάτων 
 

 Παράρτημα ΙΙΙ  που περιλαμβάνει την Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας 
Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη «.cy» 
 

 Παράρτημα IV που περιλαμβάνει  τον Πίνακα Τελών 
 

 Παράρτημα V που περιλαμβάνει  τα Κριτήρια καταλληλότητας 
διορισμού Διαχειριστή αναφορικά με τον έλεγχο και την διαχείριση  
Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». 
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