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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ:  

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 

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

ακολούθως: 
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νόμου. 

 (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 Δημοκρατίας, 

 

  (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. 
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  (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 
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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.». 

 

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 
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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 
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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 
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Νόμου,»· 

 

 (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 
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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 
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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 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 Δημοκρατία, και του 

οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 119Α του 

παρόντος Νόμου, 
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   «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 
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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 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 

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

 (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 
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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 Δημοκρατίας 

και ο οποίος επιλέγεται είτε με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαγωνιστικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

του Συντονισμού των Διαδικασιών 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 
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αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των 

διακρίσεων και της αναλογικότητας. 

 

 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): 
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          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 Δημοκρατία, 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 

Δημοκρατία: 

 

         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 
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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 σχετικές επιδόσεις του παροχέα σε σχέση με τις εν λόγω 

υπηρεσίες.  Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας 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 123.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με διάταγμα τον 
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καθαρού 

κόστους 

καθολικής 

υπηρεσίας. 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους της 

καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο 

Δεύτερο 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. 
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     (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 συνεισφορών σε αυτό.  Οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται σε 

αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και 

δημοσιεύονται.  

 

     (8)  Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε 
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ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών του.  

 

     (9)  Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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), 
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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 
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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 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 
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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 

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

 



24 

 

 

127 του 

βασικού  

νόμου.  

 

 (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 

βασικού νόμου.  

18.  Το άρθρο 128 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (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 Δημοκρατίας.»· 
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 (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 Διάταγμα 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· 
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   (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 

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, 
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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 
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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 
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διαφορών μεταξύ παροχέων και χρηστών.  

 

     (3)  Χωρίς να αίρεται η δυνατότητα δικαστικής 

επίλυσης των 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 
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ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης της 

συμμόρφωσης με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των αδειών. 

   

   

 

 

Επίσημη  

Εφημερίδα 

της 

Δημοκρατίας, 

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 

Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.». 

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:  
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  «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· 

 

  (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.  
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     (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». 
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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.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 

29. Το εδάφιο (3) του άρθρου 143 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή ης λέξης «καθολικής» (τρίτη γραμμή). 
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143 του 

βασικού  

νόμου. 

 

  

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 
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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 
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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 Δεκεμβρίου 2027. Πριν τη 

λήξη της περιόδου αυτής, ο Υπουργός ορίζει τον παροχέα 

καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για την περίοδο μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με το άρθρο 119Α του παρόντος 

Νόμου.».  

 

Προσθήκη 

Δεύτερου 

Παραρτήματος 

στο βασικό 

νόμο.  

32. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το Πρώτο Παράρτημα αυτού, του ακόλουθου νέου Δεύτερου 

Παραρτήματος: 

 

  «Δεύτερο 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 Δημοκρατία.  Επίσης, 

δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

(i) περισσότερες ημέρες διανομής από τις προβλεπόμενες στο 

άρθρο 119Β· 
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(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 Δημοκρατία∙ 

(iv) ομοιόμορφες τιμές για την καθολική υπηρεσία σε όλη την 

Κυπριακή Δημοκρατία, 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 
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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 

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 
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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. 

 

Δεδομένου 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. 
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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.». 

 

 


