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 Αδειοδότηση για άσκηση δραστηριότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
 

 
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει ότι ουδείς 

ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός εάν 

είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτου με άδεια, υπό τη μορφή Γενικής Εξουσιοδότησης ή/και 
Ειδικής Άδειας χορηγούμενης από τον Επίτροπο.  

 
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι υπηρεσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση είναι οι 

ακόλουθες: 
 

 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη 

διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. 
 

 Υπηρεσίες διεθνών ταχυμεταφορών (υπηρεσία κατεπειγόντων) 

Υπηρεσίες που διαφέρουν λόγω της προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τις βασικές 

ταχυδρομικές υπηρεσίες (περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των 
ταχυδρομικών αντικειμένων) και χαρακτηρίζονται εκτός από την ταχύτητα και πιο 

αξιόπιστη συλλογή, διανομή και παράδοση των αντικειμένων, από την παροχή 
ορισμένων ή όλων των ακόλουθων συμπληρωματικών διευκολύνσεων: εγγύηση της 

παράδοσης σε ορισμένη ημερομηνία, παραλαβή από το σημείο προέλευσης, 
παράδοση προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα μεταβολής του προορισμού και 

του παραλήπτη κατά τη διαμετακόμιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής 

του αντικειμένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειμένων 
αποστολής, εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους παραλήπτες και προσφορά 

υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Οι πελάτες είναι καταρχήν διατεθειμένοι 
να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τις εν λόγω υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούνται από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης 

και Εντοπισμού.  
 

 Υπηρεσίες τοπικών ταχυμεταφορών (υπηρεσία κατεπειγόντων) 

Υπηρεσίες που διαφέρουν λόγω της προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τις βασικές 

ταχυδρομικές υπηρεσίες (περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των 

ταχυδρομικών αντικειμένων) και χαρακτηρίζονται εκτός από την ταχύτητα και πιο 

αξιόπιστη συλλογή, διανομή και παράδοση των αντικειμένων, από την παροχή 

ορισμένων ή όλων των ακόλουθων συμπληρωματικών διευκολύνσεων: εγγύηση της 

παράδοσης σε ορισμένη ημερομηνία, παραλαβή από το σημείο προέλευσης, 

παράδοση προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα μεταβολής του προορισμού και 

του παραλήπτη κατά τη διαμετακόμιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής 

του αντικειμένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειμένων 

αποστολής, εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους παραλήπτες και προσφορά 

υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Οι πελάτες είναι καταρχήν διατεθειμένοι 

να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τις εν λόγω υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούνται από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης 

και Εντοπισμού  
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 Υπηρεσίες προετοιμασίας ταχυδρομικών αντικειμένων  

Η προετοιμασία ταχυδρομικών εγγράφων συνίσταται στις ενέργειες οι οποίες 

αποσκοπούν στη παραγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με συγκεκριμένο παραλήπτη, 

αποστελλόμενα υπό την τελική τους μορφή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα 

κείμενα που έχουν διαβιβασθεί με ηλεκτρονικά μέσα από τη στιγμή που, υπό τη 

τελική τους μορφή, εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.  

 

 Υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων  

Υπηρεσία που παρέχει τα μέσα και τις εγκαταστάσεις για την κατάθεση από τον 

αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι είναι συνδρομητές της 

υπηρεσίας αυτής, των ταχυδρομικών τους αντικειμένων.  

 

 Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων  

Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων, που παρέχεται από αδειοδοτημένο 
Οργανισμό. 

 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τις πιο πάνω δραστηριότητες  υποχρεούνται όπως 

εγγραφούν στο μητρώο εγγεγραμμένων για άσκηση δραστηριότητας ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, με την συμπλήρωση και υποβολή της «Δήλωσης Εγγραφής για Άσκηση 
Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό Καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης» ή του «Εντύπου 

Αίτησης Ειδικής Άδειας», τα οποία είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ocecpr.org.cy στον σύνδεσμο Αγορά - Αδειοδότηση – 

Ταχυδρομεία – Έντυπα Αιτήσεων.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.ocecpr.org.cy/

