
 
 

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 3/2018 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή 

Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2018. 

 

Με την παρούσα τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου, Ν. 112(ι)/2004, επιδιώκεται: 

 

(1) Η αλλαγή στην ονομασία του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων και του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως 

ακολούθως: 

 

(α) Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνών και Ταχυδρομείων ή ΓΕΡΗΕΤ, 

μετονομάζεται σε Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των 

Ταχυδρομείων». 

 

(β) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» ή «ΕΡΗΕΤ» μετονομάζεται 

σε «Επίτροπος Επικοινωνιών». 

 

(2) Οι αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, απαλείφονται από τον Νόμο 112(Ι)/2004, καθώς θα μεταφερθούν στην Αρχή Ψηφιακής 

Ασφάλειας, σύμφωνα με τον περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, 

Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) Νόμο (ΔΔΗΕ 11/2017).  

 

(3) Ορισμένες πρόνοιες που αφορούν την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μεταφέρονται σε άλλο Μέρος του Νόμου, εν αναμονή της κατάργησης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και 

την θέση σε ισχύ του Κανονισμού e-privacy. 

 

(4) Τροποποιούνται οι πρόνοιες αναφορικά με την διαδικασία εξέτασης αγοράς, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τη σωστή διαδικασία εξέτασης αγοράς και για αποφυγή παρερμηνειών από το 

Δικαστήριο: 

 

(α) Η διαδικασία εξέτασης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια ορισμού σχετικής αγοράς, ανάλυσης 

του καθεστώτος του ανταγωνισμού σε σχετική αγορά καθώς και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

σε πρόσωπο με σημαντική ισχύ σε σχετική αγορά, ορίζεται από τον Επίτροπο σε σχετικό Διάταγμα. 

 

(β) Επίσης, σε σχετικό Διάταγμα, ο Επίτροπος, ορίζει αγορές οι οποίες υπόκεινται σε εκ των προτέρων 

ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την 

εκάστοτε σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Διάταγμα περιλαμβάνει ‘αγορές’ που 

υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση και αποτελούν σημείο εκκίνησης για τη διαδικασία ‘Εξέταση 

αγοράς’ μέρος των αποτελεσμάτων της οποίας είναι ο ορισμός ‘σχετικής αγοράς’. 

 



(γ) Η «σχετική αγορά» καθορίζεται από τον Επίτροπο μετά τη διενέργεια εξέτασης αγοράς. 

 

(δ) Ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν καθοριστεί από τον Επίτροπο ως 

έχοντα σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά με την έκδοση σχετικής Απόφασης. 

 

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην 

Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

στη διεύθυνση "http://www.ocecpr.org.cy." 

 

 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 16η  Μαρτίου 2018 

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. 

  

 

 

Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2018 
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