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Αριθμός 462 

 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

  
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 

 Για σκοπούς: 
εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές  Υπηρεσίες)  με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου  της 15

ης
 Δεκεμβρίου 1997  σχετικά με τους 

κοινούς   κανόνες  για  την  ανάπτυξη  εσωτερικής  αγοράς  κοινοτικών  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  
και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών» (ΕΕ L 15 / 14  της 21. 1. 1998.)  
και της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10

ης
 Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 

97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγμα των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στον 
ανταγωνισμό» (ΕΕ L 176, 05/07/2002 σελ.21). 
 
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ασκώντας τις εξουσίες 
που του παρέχουν τα  άρθρα 132 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 112(Ι)/2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

 
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες) Διάταγμα του  2010. 
  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -  
  
 «Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων  
  
 «εβδομάδα» σημαίνει εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια 
  
 «ενδιαφερόμενος οργανισμός» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενδιαφέρεται να 

δημιουργήσει, να εγκαθιδρύσει, να λειτουργήσει ή/και να παρέχει ταχυδρομικά δίκτυα ή/και 
ταχυδρομικές υπηρεσίες

.
 

  
 «ετήσιο τέλος» σημαίνει τέλος που καταβάλλεται κάθε έτος για τη διατήρηση σε ισχύ μίας ειδικής 

άδειας ή γενικής εξουσιοδότησης˙ 
  
 «έτος» σημαίνει τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια
. 

  
 «ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

. 

  
 «μήνας» σημαίνει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια
. 

  
Ν. 112(Ι)/2004 
Ε.Ε.3850,30/04/200
4 
Παρ. Πρώτο, Μέρος 
Ι 

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

  
 «ταχυδρομική δραστηριότητα» σημαίνει τη δημιουργία, εγκαθίδρυση, λειτουργία ή/και παροχή 

ταχυδρομικών δικτύων ή/και ταχυδρομικών υπηρεσιών
.
 

  
 «τέλος άδειας» σημαίνει κάθε τέλος που περιλαμβάνει μία ή όλες τις κατηγορίες τελών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Διατάγματος 
  
 «τέλος αίτησης» σημαίνει τέλος για την υποβολή στο Γραφείο και την αξιολόγηση αίτησης για 

χορήγηση ειδικής άδειας˙ 
  
 (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. 
 
 
Κ.Δ.Π.  432/2005 

3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στα τέλη αδειών για τις Ειδικές Άδειες και τις 
Γενικές Εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Νόμου, και στο δυνάμει του Νόμου 
εκδοθέν περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2005. 

  
MEΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

 
Κατηγορίες τελών. 4.-(1) Οι κατηγορίες τελών ειδικών αδειών που καθορίζονται και καταβάλλονται με βάση το παρόν 

Διάταγμα περιλαμβάνουν: 
  
 (α)  τέλος αίτησης 
  
 (β)  ετήσιο τέλος 
  
 (2) Οι κατηγορίες τελών γενικών εξουσιοδοτήσεων που καθορίζονται και καταβάλλονται με βάση το 

παρόν Διάταγμα περιλαμβάνουν μόνο το ετήσιο τέλος. 
  
Καθορισμός ύψους 
τελών. 

5.-(1) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα προσδιορίζεται από τον 
Επίτροπο. 

  
 (2) Κατά τον προσδιορισμό του ύψους των τελών σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) της 

παρούσας παραγράφου ή την περιοδική προσαρμογή τους σύμφωνα με την παράγραφο 10 του 
παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές και τα κριτήρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 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 την υποβολή, αξιολόγηση, έκδοση, διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής 
κατηγορίας αδειών και των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε 
παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

  
 (2) Οι διοικητικές δαπάνες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
  
 (α)   διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, 
  
      (β)   παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παροχέων με τη σχετική νομοθεσία, διενέργεια 

μελετών για την διασφάλιση της εφαρμογής σχετικών προνοιών της νομοθεσίας και διενέργεια 
σχετικών με τη νομοθεσία ελέγχων στην αγορά., 

  
      (γ)   κανονιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την     

            εκπόνηση  και  την  επιβολή  παράγωγου  δικαίου  και       
            διοικητικών αποφάσεων, 

  
      (δ)   γενικά έξοδα σύστασης και λειτουργίας του Γραφείου. 
  
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. 

  
 (2) Τα τέλη γενικής εξουσιοδότησης καθορίζονται από καιρού εις καιρό από τον Επίτροπο και 

εμφανίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. Καθίστανται δε πληρωτέα τον Ιανουάριο 
του οικονομικού έτους (έτος αναφοράς) για το οποίο καταβάλλονται.   
 
(3) Τα τέλη ειδικής άδειας για το έτος αναφοράς  
(έτος x) καθίστανται πληρωτέα τον Ιανουάριο του έτους x, στη βάση των ελεγμένων λογαριασμών 
του έτους x-2 όπως ορίζεται στο Παράρτημα. 
 
(4) Σε περίπτωση που αδειοδοτημένος παροχέας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της 
υποπαραγράφου (3) της παρούσας παραγράφου, 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. 

  
 (5) Στην περίπτωση νεοεισερχόμενων παροχέων, για τους οποίους τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (3) δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τον 
καθορισμό τελών αδειών πληρωτέων σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, ο Επίτροπος καθορίζει το 
πληρωτέο διοικητικό τέλος κατά την κρίση του. Για τον καθορισμό του πληρωτέου τέλους ο 
Επίτροπος δύναται, κατά την κρίση του, να λάβει υπόψη  τις τυχόν προβλέψεις, για το έτος για το 
οποίο αδειοδοτούνται,  που υποβάλλονται από τους οργανισμούς αυτούς στη σχετική αίτηση 
άδειας τους ή κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου ή/και άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία είναι 



δημόσια διαθέσιμα. 
  
 (6) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (7), το πρώτο καταβλητέο ετήσιο τέλος μπορεί να 

υπολογίζεται εν όλω ή εν μέρει με αναλογική προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 
ημερολογιακών μηνών που μεσολαβούν ανάμεσα στην ημερομηνία (α) έκδοσης της σχετικής 
ειδικής άδειας ή ενεργοποίησης της δήλωσης για τη σχετική γενική εξουσιοδότηση, ανάλογα με την 
περίπτωση, και (β) το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με το όσα ορίζονται 
ειδικότερα στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. 

  
 (7) (α)Στις περιπτώσεις καταβολής του πρώτου ετήσιου τέλους μέχρι την τριακοστή (30

η
) Ιουνίου 

κάθε έτους, το ποσό του ετήσιου τέλους, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από- 
  
 (i) οκτακόσια πενήντα Ευρώ  (€850) στην περίπτωση ειδικής άδειας 

(ii) εκατόν εβδομήντα πέντε Ευρώ (€175) στην περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης  
 
(β) Στις περιπτώσεις καταβολής του πρώτου ετήσιου τέλους κατά την περίοδο από πρώτη (1

η
 ) 

Ιουλίου μέχρι την τριακοστή πρώτη (31
η
) Δεκεμβρίου κάθε έτους, το ποσό του ετήσιου τέλους, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από-΄ 
 
(i) τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ  (€425) στην περίπτωση ειδικής άδειας 
(ii) οδόντα πέντε ευρώ (€85) στην περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης  
 
(8) Οι επηρεαζόμενοι παροχείς έχουν δικαίωμα υποβολής οποιονδήποτε παραστάσεων εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σχετικής επιστολής εις την οποία ο 
Επίτροπος καθορίζει το ύψος του καταβλητέου ποσού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 
Διατάγματος. Ο Επίτροπος αξιολογεί τις παραστάσεις και ενημερώνει τον επηρεαζόμενο παροχέα 
εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παραστάσεων του. 

  
Προσδιορισμός 
ύψους τελών 
αδειών / 
Παράρτημα 

8. Το συγκεκριμένο ύψος των τελών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
Διατάγματος, η μέθοδος υπολογισμού τους και η χρονική περίοδος, για την οποία ισχύουν, 
καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. 

  
Αναπροσαρμογές 
των τελών αδειών. 

9.-(1). Ο Επίτροπος δημοσιεύει ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών του Γραφείου και 
του συνολικού ποσού των  διοικητικών τελών που  εισπράχθηκαν. 

  
 (2). Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων διοικητικών τελών για το έτος 

αναφοράς (έτος x) υπερβαίνει το ποσό των δαπανών για το ίδιο έτος, ο Επίτροπος  μπορεί κατά 
την ελεύθερη κρίση του, να αποφασίσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της διαφοράς με 
πρόνοια στον προϋπολογισμό του έτους x+1. Η επιστροφή θα γίνεται αναλογικά στους παροχείς 
που κατέβαλαν διοικητικό τέλος άδειας κατά το έτος αναφοράς πέραν του ελάχιστα 
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. 

  
Προσαρμογές στο 
ύψος τελών αδειών. 

10. Ο Επίτροπος δύναται να αναπροσαρμόζει ή να τροποποιεί με αιτιολογημένη απόφασή του το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος, χωρίς τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης, με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος Διατάγματος. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 

  
Χρόνος καταβολής 
τελών ειδικών 
αδειών. 

11.-(1) Το τέλος αίτησης για ειδική άδεια καταβάλλεται το αργότερο κατά την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας. 

  
 (2) Το ετήσιο τέλος για ειδική άδεια καταβάλλεται ως εξής: 
  
 (α) το πρώτο ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής 

άδειας και πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή˙ 
  
 (β) Κάθε ετήσιο τέλος για το έτος x καθίσταται πληρωτέο την 1

η
 Ιανουαρίου του έτους x εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος ή/και σε σχετική απόφαση του 
Επιτρόπου και πρέπει να πληρωθεί εντός του αυτού μηνός. 

  
Χρόνος καταβολής 
τελών γενικών 
εξουσιοδοτήσεων. 

12.-(1) Το πρώτο ετήσιο τέλος για γενική εξουσιοδότηση καταβάλλεται το αργότερο κατά την 
κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών για την εγγραφή από τον Επίτροπο. 

  
 (2) Το τέλος για γενική εξουσιοδότηση επιστρέφεται εάν ο Επίτροπος κρίνει ότι η δήλωση δεν 



αφορά δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Νόμο ή τη δυνάμει αυτού 
εκδοθείσα δευτερογενή νομοθεσία. 

  
 (3) Το τέλος για γενική εξουσιοδότηση δεν επιστρέφεται και δεν συμψηφίζεται με το τέλος 

υποβολής αίτησης ειδικής άδειας, εάν ο Επίτροπος κρίνει ότι η δήλωση αφορά δραστηριότητες για 
τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια σύμφωνα με το Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες 
Κανονισμούς και Διατάγματα. 

  
 (4) Το ετήσιο τέλος για γενική εξουσιοδότηση, εφόσον προβλέπεται από το Παράρτημα, 

καταβάλλεται ως εξής: 
  
 (α) Το ετήσιο τέλος για γενική εξουσιοδότηση του έτους x, το οποίο προβλέπεται στο Παράρτημα 

του παρόντος Διατάγματος, καθίσταται πληρωτέο την 1
η
 Ιανουαρίου του έτους x, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Παράρτημα  ή/και σε σχετική απόφαση του Επιτρόπου, και πρέπει να πληρωθεί 
εντός του αυτού μηνός.  

  
Λογαριασμός 
καταβολής τελών. 

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

  
ΜΕΡΟΣ IV – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

  
Επιπτώσεις 
παράλειψης 
καταβολής τελών 
για ειδικές άδειες. 

14.-(1) Η αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας δεν θεωρείται έγκυρη και πλήρης εφόσον δεν έχει 
καταβληθεί το σχετικό τέλος αίτησης.  

  
 (2) Ο Επίτροπος τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 134 του Νόμου δύναται να ανακαλέσει 

ειδική άδεια 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 την υποπαράγραφο εδάφιο (2) της παραγράφου 11 του παρόντος Διατάγματος.  

  
Επιπτώσεις 
παράλειψης 
καταβολής τελών 
για γενικές 
εξουσιοδοτήσεις. 

15.-(1) Ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε εγγραφή για γενική εξουσιοδότηση πριν από την καταβολή 
του πρώτου ετήσιου τέλους  ως αναφέρεται στην παράγραφο 12 του παρόντος Διατάγματος. 

  
 (2) Ο Επίτροπος τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 134 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει 

την άσκηση δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με βάση γενική εξουσιοδότηση με απόφαση 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 εδάφιο (4) του Άρθρου 
12. 

  
Ειδοποίηση από 
τον Επίτροπο. 

16.-(1) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται  στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 14 και στην 
υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 15, ο Επίτροπος δύναται να ειδοποιεί γραπτώς τους 
υπόχρεους αδειούχους ως προς το καταβλητέο ετήσιο τέλος,  την προθεσμία πληρωμής του και 
τις συνέπειες μη καταβολής του. 
 
(2) Ο Επίτροπος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράλειψης ή μη έγκαιρης ειδοποίησης σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) και η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση ειδοποίησης των ενδιαφερομένων 
οργανισμών από τον Επίτροπο δεν στοιχειοθετεί λόγο ακύρωσης της απόφασης του Επιτρόπου 
για την ανάκληση της σχετικής άδειας. 

  
Συνέπειες δυνάμει 
άλλων διατάξεων. 

17. Εν απουσία αντιθέτου διατάξεως, οι διαδικασίες συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο Μέρος IV του παρόντος Διατάγματος δεν αντικαθιστούν, αναιρούν ή μειώνουν 
άλλες τυχόν υποχρεώσεις των αδειοδοτημένων παροχέων σε ό,τι αφορά την καταβολή των εν 
λόγω τελών αδειών, καθώς και τις εξουσίες του Επιτρόπου ή/και του Γραφείου ως προς την 
είσπραξή τους, οι οποίες ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

  
Κυρώσεις και 
ποινές. 

18.- Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 και του εδαφίου (γ) του άρθρου 20 του Νόμου και 
χωρίς περιορισμό των άλλων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενα Διατάγματα ή η άδεια του αδειοδοτημένου παροχέα, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του περί Συλλογής Πληροφοριών και επιβολής Διοικητικού 
Προστίμου Διατάγματος σε κάθε πρόσωπο που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 
του, που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα. 

  
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 



 
Κ.Δ.Π. 433/2005 
 
 
Κ.Δ.Π.440/2009 

19.  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, το περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 433/2005 και η περί Τροποποίησης του περί Διοικητικών 
Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2005, Κ.Δ.Π. 433/2005, Απόφαση του 
2009, Κ.Δ.Π. 440/2009 καταργούνται. 

  
Έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
Διατάγματος 

20. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 
 
 
Τα τέλη αδειών καθορίζονται ως εξής: 

 

 Περιγραφή Ποσό / Ποσοστό 
1. Ειδική Άδεια  
1.1 Τέλος αίτησης €850 
1.2 Ετήσιο τέλος έτους x 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό επί των ακαθάριστων ετησίων εσόδων* από ταχυδρομικές 
δραστηριότητες του έτους x-2. Tα συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα από ταχυδρομικές 
δραστηριότητες υπολογίζονται ως ακολούθως: 
(ΑΕ) = (Ακαθάριστο Εισόδημα) – (Επιχορήγηση από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
Εθνικά) – (ΦΠΑ) 

Ζώνη (€ Ευρώ σε εκατομμύρια ) Ποσοστό διοικητικού τέλους 

ΑΕ ≤ 10 2,0% 

10<ΑΕ ≤ 20 1,5% 

20<ΑΕ ≤ 30 
30< ΑΕ 

1,0% 
0,5% 

Παράδειγμα: Για συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα (ΑΕ)=35.000.000 το ετήσιο τέλος 
υπολογίζεται ως εξής: Ετήσιο Τέλος = 10.000.000 x 2,0% +  10.000.000 x 1,5%+10.000.000 x 
1,0% + 5.000.000 x 0,5%= 450.000 

 
 

2. Γενικές Εξουσιοδοτήσεις  
2.1 Ετήσιο τέλος για επαρχιακό δίκτυο                   €350 
2.2 Ετήσιο τέλος για εθνικό ή/και διεθνές δίκτυο                   €1700 

 
 
 
 
 
Σημείωση: 
* Τα ακαθάριστα ετήσια έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση από 
τον εγκεκριμένο λογιστή του υπόχρεου παροχέα. 
 
Η αναλογική προσαρμογή του πρώτου ετησίου τέλους στην οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (4) 
της παραγράφου 7 γίνεται με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω του αριθμού μηνών που μεσολαβούν 
ανάμεσα από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας και το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού 
έτους.  Π.χ. εάν η άδεια εκδοθεί στις 20 Αυγούστου, το πρώτο ετήσιο τέλος θα υπολογισθεί αναλογικά 
για πέντε μήνες. 

 
Η ανωτέρω αναλογική προσαρμογή γίνεται με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (5) της παραγράφου 
7 που αφορά το ελάχιστο ποσό ετήσιου τέλους. 
                                                             
 
 
 


