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Διάταγμα αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας 
Ψηφιακής Τηλεόρασης VELISTER LTD. 
 

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

Δυνάμει των άρθρων 20 (η), (ια),(ιε), (κδ),(κστ) και  56 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(I)2004, ως εκάστοτε τροποποιείται 
(εφεξής «ο Νόμος»), του παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα 
Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, 
Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π. 200/2009) ως εκάστοτε τροποποιείται και του περί Καθορισμού 
Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διατάγματος 
του 2007 (Κ.Δ.Π.112/2007) ως εκάστοτε τροποποιείται. 

 Στις 22 Απριλίου 2015, ο Επίτροπος διενήργησε Δημόσια Ακρόαση αναφορικά µε τα τέλη του 
Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (εφεξής «ΥΠΥ ΕΨΤ 
VELISTER LTD»), ως αυτό δημοσιεύθηκε από την VELISTER LTD  στις 26 Φεβρουαρίου 2015.  
 

 Μετά τη διεξαγωγή της Δημόσιας Ακρόασης, ο Επίτροπος κοινοποίησε δεόντως στη VELISTER 
LTD την πρόθεση του να μην προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με το περιεχόμενο 
και το πλαίσιο χρεώσεων του ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER LTD, βάσει του Περί καθορισμού της 
Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διατάγματος 
του 2007 (Κ.Δ.Π.112/2007) ως έχει τροποποιηθεί. 
 

 Η VELISTER LTD δεν υπέβαλε τις γραπτές της παραστάσεις στον Επίτροπο, επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Περί καθορισμού της Διαδικασίας 
Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διατάγματος του 2007 
(Κ.Δ.Π.112/2007) ως έχει τροποποιηθεί.  
 

 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) προχώρησε 
στην έκδοση του παρόντος Διατάγματος, έχοντας υπόψη ότι: 
 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 56(1), (2) του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος «...δύναται να επιβάλει 
σε φορείς εκμετάλλευσης υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη διασύνδεση και ή την 
πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, 
χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε όρων περιορισμού στην πρόσβαση ή στη χρήση υπηρεσιών ή/και εφαρμογών, 
εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εθνική ή/και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τιμές.» 
 

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 56(4) του Νόμου 112(Ι)/2004, το Υπόδειγμα Προσφοράς υποβάλλεται 
στον Επίτροπο ο οποίος δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλει τροποποιήσεις για την εκπλήρωση 
τυχόν υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου. 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
Τίτλος 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος 
Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης VELISTER LTD, Διάταγμα του 2015. 
 

Σκοπός  2. Με το παρόν Διάταγμα εγκρίνεται το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής 
Τηλεόρασης VELISTER LTD με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2015. 
 

Ερμηνεία. 3. (1)  Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 
 

 (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο Διάταγμα και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται από τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο του 2004, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 
 
 
 
 



  
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
   
Έγκριση  
 
 

4. Ο Επίτροπος εγκρίνει το ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER LTD, ως αυτό δημοσιεύθηκε από την 
VELISTER LTD στις 26 Φεβρουαρίου 2015 στο σύνολό του. 
 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Εποπτεία/ 
Έλεγχος. 
 
 

5. Σκοπός άσκησης εποπτείας και/ή ελέγχου των σχετικών προνοιών του παρόντος διατάγματος 
από τον Επίτροπο είναι η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης κατά τον καλύτερο τρόπο και πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, 
των Διαταγμάτων και των Αποφάσεων του Επιτρόπου. 

  

Συμμόρφωση και 
Κυρώσεις.  
 
 

6. (α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Υπόχρεου Οργανισμού με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το παρόν Διάταγμα ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις 
σύμφωνα με το Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα ή Αποφάσεις. 

  

Περί Συλλογής 
Πληροφοριών 
και Επιβολής 
Διοικητικών 
Προστίμων  
Διάταγμα 
ΚΔΠ 300/2008 

(β) Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου και χωρίς περιορισμό των τυχόν 
αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα 
Διατάγματα, Αποφάσεις ή οι όροι της σχετικής άδειας του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος 
δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των περί Συλλογής Πληροφοριών και 
Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμών, σε κάθε υπόχρεο οργανισμό που παραβιάζει 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα. 
 

Τροποποιήσεις / 
Συμπληρώσεις. 
 

7. Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμα του να τροποποιεί και/ή να συμπληρώνει το παρόν 
Διάταγμα και το ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER LTD, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Για την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις και όπου ορίζεται από το Νόμο υποχρεούται να προβαίνει σε ακροάσεις με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους παροχείς δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και τους εκπροσώπους των καταναλωτών ή χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

 
 
 
Έναρξη  ισχύος 
 

 
 
8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία επίδοσής του στον Υπόχρεο 
Οργανισμό. 

 

 


