
 
 

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 06/2018 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή 

Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί Διοικητικών Τελών 

(Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), Διάταγμα του 2018. 

 

Tο περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), Διάταγμα του 2018: 

 

(α) Ενοποιεί το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), Διάταγμα του 2004, Κ.Δ.Π. 

849/2004, 

 

(β) Αναλύει τον τρόπο καθορισμού του διοικητικού τέλους από τον Επίτροπο, στις περιπτώσεις όπου 

ο παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών παραλείψει να υποβάλει στον Επίτροπο τα ακαθάριστα 

ετήσια έσοδα από δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πιστοποιημένα από ανεξάρτητο 

εγκεκριμένο ελεγκτή, 

 

 

(γ) Προβλέπεται η  δυνατότητα υποβολής ένστασης/παραστάσεων από τον παροχέα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην επιστολή του Επιτρόπου όπου ενημερώνει τους παροχείς αναφορικά με το ύψος 

του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του διοικητικού τέλους, και καταργήθηκε η 

δυνατότητα υποβολής ένστασης ή παραστάσεων στην επιστολή του Επιτρόπου στην οποία 

καθορίζεται το ύψος του καταβλητέου ποσού, για τον ακόλουθο λόγο: 

 

Με βάση το Παράρτημα του Διατάγματος, όπου το διοικητικό τέλος που καθορίζεται, λαμβάνει υπόψη 

τον κύκλο των εργασιών από δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών του συνόλου των 

αδειοδοτημένων παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο για την ίδια περίοδο, 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο ποσό του διοικητικού τέλους ενός παροχέα θα έχει ως συνέπεια την 

μη είσπραξη του μέρους του διοικητικού τέλους που υπολογίστηκε ότι θα εισπραχθεί από τον 

παροχέα αυτό, δεν μπορεί να γίνει ανακατανομή του τέλους σε χρονικό σημείο μετά τον υπολογισμό 

του διοικητικού τέλος από το ΓΕΡΗΕΤ. 

 

Tο περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), Διάταγμα του 2018, καταργεί και 

αντικαθιστά το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2004, (Κ.Δ.Π. 

849/2004). 

 



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." 

 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων τηρουμένων των προνοιών 

της παραγράφου 9 του περί Δημοσίων Διαβουλεύσεων Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 144/2005 αποφάσισε να 

καθορίσει χρονικό διάστημα 15 ημερών για την διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουλίου 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, 13 Ιουλίου  2018 
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