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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ιε), 45 και 152 
 

 
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. 94(Ι)/2011 

Ν.51(Ι)/2012 
Ν. 160(Ι)/2013 
Ν.77(Ι)/2014 
Ν.104(Ι)/2016 
Ν.112(Ι)/2016 
Ν. 76(Ι)/2017 
 

O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις 
εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20(ε), (ιε) και (κδ), 45 και 152 του περί 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 
2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός τίτλος. 1.   Tο παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών)  Διάταγμα του 2018. 
  
Ερμηνεία. 2.  (1)  Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 
  
  
  
  
  
 «διοικητικό τέλος» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται κάθε έτος από επιχειρήσεις που 

παρέχουν μια υπηρεσία ή ένα δίκτυο δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης˙ 
  
  
  
  
  
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. 94(Ι)/2011 

Ν.51(Ι)/2012 
Ν. 160(Ι)/2013 
Ν.77(Ι)/2014 
Ν.104(Ι)/2016 
Ν.112(Ι)/2016 
Ν. 76(Ι)/2017 

 

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

  
 (2)  Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν 

ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο 
Νόμος. 

  
Πεδίο εφαρμογής. 
 
 
 

3.  Tο παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στα διοικητικά τέλη των  γενικών  
εξουσιοδοτήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου,. 

  

 MΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 
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Κατηγορίες τελών 4.   (1)  Σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, η μόνη κατηγορία τελών που καθορίζεται και 
προκύπτει από γενικές εξουσιοδοτήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι τα διοικητικά 
τέλη. 

  

Καθορισμός ύψους 
τελών 

5.   (1)  Το ύψος των διοικητικών τελών που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος 
διατάγματος προσδιορίζεται από τον Επίτροπο. 

  

 (2)  Κατά τον προσδιορισμό του ύψους των διοικητικών τελών σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) , ο Επίτροπος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές και τα κριτήρια που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος Διατάγματος. 

  

Καλυπτόμενες δαπάνες 6.  (1)  Τα τέλη αδειών στο σύνολό τους καλύπτουν μόνο τις διοικητικές δαπάνες που 
προκύπτουν από τη διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της  γενικής εξουσιοδότησης 
και των δικαιωμάτων χρήσης και των ειδικών υποχρεώσεων που δύνανται να 
επιβληθούν σε παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα 
με τα Μέρη 10 και 11 του Νόμου. 

 
(2)  Οι διοικητικές δαπάνες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 

  

 (α)   Διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, 
 
(β)  εξέταση αγοράς, διασφάλιση  της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της 

αγοράς, 
 
(γ)  κανονιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή 

δευτερογενούς νομοθεσίας  και διοικητικών αποφάσεων. 
 
(δ)    γενικά έξοδα σύστασης και λειτουργίας του ΓΕΡΗΕΤ 
 

  

Γενικές αρχές 
υπολογισμού των τελών 

7.   (1)   Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών αδειών πρέπει να είναι 
αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός, και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές 
πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες. 
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Κ.Δ.Π. 10/2015 

(2) Τα διοικητικά τέλη  θα πρέπει να βασίζονται στον κύκλο εργασιών του κάθε παροχέα  
(σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων) από δραστηριότητες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.. 
 
(3) Οι εισπράξεις των διοικητικών τελών για έτος αναφοράς (έτος x) θα γίνονται το 

Δεκέμβριο του έτους x-1, στη βάση των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του έτους x-2. 

 

(4) Οι παροχείς έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με την περί Καθορισμού Όρων και 

Ειδικών Υποχρεώσεων δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης, Απόφαση του 2015 ως 

εκάστοτε τροποποιείται, να υποβάλλουν στον Επίτροπο ακριβή, σαφή και ενημερωμένα 

στοιχεία, πιστοποιημένα από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή ως προς το ύψος των 

ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους από δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 

αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί κάθε οικονομικό έτος. 

 

(5) Σε περίπτωση που αδειοδοτημένος παροχέας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις 

πρόνοιες του εδαφίου (4) τότε ο Επίτροπος καθορίζει το πληρωτέο διοικητικό τέλος 

κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά και επίκαιρα στοιχεία σχετικά με τα 

εισοδήματα του αδειοδοτημένου παροχέα, όπως αναλύεται πιο κάτω: 

 

(α) Για παροχείς που δεν απέστειλαν στοιχεία πιστοποιημένα από ανεξάρτητο 

εγκεκριμένο ελεγκτή τα ακαθάριστα έσοδα καθορίζονται ως εξής: 

 

(ι) Για παροχείς που δήλωσαν μη μηδενικά έσοδα υπολογίζεται σχετική αύξηση των 

εισοδημάτων τους που αντιστοιχεί στην % αύξηση των συνολικών ακαθάριστων 

εσόδων της αγοράς (έτος x-2 έναντι x-3) με ελάχιστο το 0%. 

 

(ια) Ο αλγόριθμος αυτός ισχύει για παροχείς οι οποίοι για το έτος x-3 είχαν υποβάλει 

ελεγμένους λογαριασμούς. 

 

(ιβ) Εάν για το x-3 τα υποβληθέντα έσοδα δεν ήταν ελεγμένα τότε χρησιμοποιείται ο 

ίδιος αλγόριθμος αλλά με ελάχιστο εισόδημα αυτό που υπολογίζεται με τον αλγόριθμο 

της παραγράφου 5(β) του παρόντος άρθρου. 

 

(β) Για παροχείς που δήλωσαν μηδενικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα χρησιμοποιείται ο 

μέσος όρος εισοδημάτων των 10 παροχέων με τα χαμηλότερα ελεγμένα εισοδήματα για 

το έτος x-2. 

 

(γ) Για παροχείς οι οποίοι δεν απέστειλαν καθόλου στοιχεία τα αντίστοιχα ακαθάριστα 

έσοδα καθορίστηκαν ως εξής: 

 

(ι) Παροχείς που δεν έστειλαν καθόλου στοιχεία και τα τελευταία διαθέσιμα δεν είναι 

μηδενικά χρησιμοποιείται ο υπολογισμός που γίνεται στην παράγραφο 5(α) του 

παρόντος άρθρου. 

 

(ιι) Παροχείς που δεν έστειλαν καθόλου στοιχεία και τα τελευταία διαθέσιμα είναι 

μηδενικά ακολουθείται η προσέγγιση της παραγράφου 5(β) του παρόντος άρθρου. 

 

 

(6) Στην περίπτωση νεοεισερχόμενων οργανισμών, οι οποίοι εγγράφηκαν στο μητρώο 

γενικών εξουσιοδοτήσεων το έτος  x-1 τα έσοδα τους καθορίζονται ως μηδενικά (0) και 

ως εκ τούτου καταβάλλουν το ελάχιστο διοικητικό τέλος. .  

 

(7) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), το πρώτο καταβλητέο ετήσιο τέλος των 

νεοεισερχόμενων οργανισμών μπορεί να υπολογίζεται εν όλω ή εν μέρει με αναλογική 

προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ημερολογιακών μηνών που μεσολαβούν 

μεταξύ (α) της ημερομηνίας υποβολής των σχετικών εγγραφών για την εγγραφή τους 

από τον Επίτροπο, και, (β) του τέλους του τρέχοντος ημερολογιακού έτους όπως 

ορίζεται ειδικότερα στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.  
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Αναπροσαρμογές των 
διοικητικών τελών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσδιορισμός ύψους 
διοικητικών τελών 
 

(8) Στις περιπτώσεις καταβολής του πρώτου ετήσιου τέλους μέχρι την τριακοστή (30η) 

Ιουνίου κάθε έτους, το ετήσιο τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των οχτακοσίων 

πενήντα ευρώ (€850). Στις περιπτώσεις καταβολής του πρώτου ετήσιου τέλους κατά 

την περίοδο από πρώτη (1η) Ιουλίου μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε 

έτους το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ(€425). 

 

(9) Οι επηρεαζόμενοι παροχείς έχουν δικαίωμα υποβολής οποιωνδήποτε 
παραστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σχετικής 
επιστολής εις την οποία ο Επίτροπος ενημερώνει τους παροχείς αναφορικά με το ποσό 
που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του διοικητικού τέλους , σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του παρόντος άρθρου του παρόντος Διατάγματος. Ο Επίτροπος αξιολογεί τις 
παραστάσεις και ενημερώνει τον επηρεαζόμενο παροχέα εντός δέκα ημερολογιακών 
ημερών από τη λήψη των παραστάσεων του. Νοείται, ότι το τέλος καθίσταται 
καταβλητέο έστω και αν υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας 
παραγράφου. Δεν υποβάλλεται ένσταση ή παραστάσεις στην επιστολή του Επιτρόπου 
στην οποία καθορίζεται το ύψος του καταβλητέου ποσού. 
 
 
8.  (1)  Ο Επίτροπος δημοσιεύει ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών του 
Γραφείου και του συνολικού ποσού των  διοικητικών τελών που  εισπράχθηκαν. 
 
(2)  Εν όψει διαφορών μεταξύ του συνολικού ποσού των διοικητικών τελών  που θα 

συλλεχθούν για το έτος x και των διοικητικών δαπανών που θα υλοποιηθούν για το ίδιο 

έτος, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. 

 

(3)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός της διαφοράς που αναφέρεται στο 

εδάφιο (2) δείχνει ότι ορισμένοι αδειοδοτημένοι παροχείς ή κατηγορίες αδειοδοτημένων 

παροχέων επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα από τέλη αδειών που τους επεβλήθησαν, κατά 

τρόπο ασυμβίβαστο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ο Επίτροπος μπορεί κατά την 

ελεύθερη κρίση του να αποφασίσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της 

υπερβολικής αυτής επιβάρυνσης στους συγκεκριμένους παροχείς, με πρόνοια στον 

προϋπολογισμό του έτους x+1. Η επιστροφή θα γίνεται αναλογικά στους παροχείς που 

κατέβαλαν διοικητικό τέλος άδειας πέραν του ελάχιστου προβλεπόμενου για το έτος x 

και το επιστρεπτέο ποσό δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό του προϋπολογισμού δαπανών του έτους x που δεν 

υλοποιήθηκε. 

 

9.  Ο Προσδιορισμός του ύψους των διοικητικών τελών , καθορίζονται στο Παράρτημα. 

 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 
 

  
Προθεσμία καταβολής 
διοικητικών τελών 
 
 
Κ.Δ.Π. 851/2004 

10.  (1)  Το πρώτο διοικητικό τέλος για γενική εξουσιοδότηση καταβάλλεται το αργότερο 
κατά την υποβολή της «Δήλωσης Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών υπό Καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης», όπως προβλέπεται στο περί 
Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2004. 

  

 
 
 
 
 
 
N.167(I)/2006 

(2)  Κάθε επόμενο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, 
εκτός εάν ορίζεται άλλως στο Παράρτημα Ι ή/και σε σχετική απόφαση που δημοσιεύεται 
από τον Επίτροπο. Το ετήσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί εντός τριάντα ημερολογιακών 
ημερών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μετά την πάροδο της 
εν λόγω προθεσμίας, στο οφειλόμενο ποσό προστίθενται αυτομάτως  τόκοι σύμφωνα 
με τον περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006, ως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. . 
 

  

Επιστροφή 11.   Το διοικητικό τέλος  για γενική εξουσιοδότηση επιστρέφεται, εάν ο Επίτροπος 
κρίνει ότι η δήλωση δεν αφορά δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται γενική 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Νόμο ή τα δυνάμει αυτού εκδοθέντα Διατάγματα. 
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Λογαριασμός 
καταβολής τελών 

12. Τα διοικητικά τέλη που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα καταβάλλονται σε ειδικό 
λογαριασμό του Ταμείου του ΓΕΡΗΕΤ, τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύονται ή/και 
διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο από τον Επίτροπο. 

    

  
ΜΕΡΟΣ IV – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ,  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  

Επιπτώσεις παράλειψης 
καταβολής διοικητικών 
τελών 
 
 
 
 
 
Κ.Δ.Π. 300/2008 

13.  (1) Η «Δήλωση Εγγραφής για Άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών υπό Καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης»  δεν θεωρείται έγκυρη και 
πλήρης εφόσον δεν έχει καταβληθεί το  διοικητικό τέλος. 
 
(2) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου διοικητικού τέλους σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 10(2) του παρόντος διατάγματος, ο Επίτροπος επιβάλλει τόκο 
υπερημερίας και δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή άλλες κυρώσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 20(κ) του Νόμου και το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής 
Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα. 
 

  
 (3)  Ο Επίτροπος δύναται να ανακαλέσει τη γενική εξουσιοδότηση με απόφασή του σε 

περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους μέσα σε τρεις 
μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται πληρωτέο σύμφωνα με το 
άρθρο 10 (2) του παρόντος Διατάγματος. 

  

Ειδοποίηση από τον 
Επίτροπο 
 
 
Κ.Δ.Π. 300/2008 

14. (1)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται  στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 13 του 
παρόντος Διατάγματος ο Επίτροπος ειδοποιεί τους παροχείς οι οποίοι δεν κατέβαλαν 
το διοικητικό τέλος για την έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων 
σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα.  

  

  

   

Τροποποιήσεις 15.  Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμα να τροποποιεί και/ή να αντικαθιστά το παρόν 
Διάταγμα. Για την τροποποίηση του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις και ή ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ IV –ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Κ.Δ.Π. 849/2004 
Αρ. 3935 17/12/2004 
Παρ. Τρίτο, Μέρος Ι 
 
Έναρξη Ισχύος 

16. Το παρόν Διάταγμα καταργεί και αντικαθιστά το περί Διοικητικών Τελών 
(Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2004, Κ.Δ.Π. 849/2004 
 
17. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
 
 
 

 
Το ετήσιο διοικητικό τέλος για το έτος x  ανά εγγεγραμμένο παροχέα, ως % του προϋπολογισμού εσόδων του ΓΕΡΗΕΤ, 
αντιστοιχεί στο λόγο του κύκλου εργασιών (συνολικά ελεγμένα ακαθάριστα ετήσια έσοδα1) του κάθε παροχέα από 
δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών το έτος x-2, έναντι του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών του συνόλου των αδειοδοτημένων παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο για την ίδια 
περίοδο, με ελάχιστο ετήσιο διοικητικό τέλος τα €850.  
 
Νοείται ότι για τον υπολογισμό των ετήσιων διοικητικών τελών λαμβάνεται υπόψιν η κατάσταση των εγγεγραμμένων 
εταιρειών μέχρι και την 30η Νοεμβρίου του έτους x. Για αλλαγές που προκύπτουν μετά την 30η Νοεμβρίου από 
εγγραφές/διαγραφές εταιρειών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό διοικητικών τελών του επόμενου έτους. 
 
 

                                                 
1 Για συνολικά ακαθάριστα έσοδα από δραστηριότητες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΑΕ)-(Ακαθάριστο Εισόδημα) – (Επιχορήγηση στο 
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Εθνικά)-(ΦΠΑ). 


