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14 Σεπτεμβρίου 2011 
 

Αρ. Απόφασης: 10/2011  
(Αρ. Φακ:16.07.002.002.009)                                       

 

 
 

Απόφαση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων κατά του Κυπριακού Ταχυδρομείου 

λόγω παράλειψης καταβολής του ετήσιου Διοικητικού Τέλους Άδειας,   

σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και  

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112(Ι)/2004 

 

                                                    

Α. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο ΕΡΗΕΤ») 

ασκώντας τις εξουσίες του, που πηγάζουν από  

 τα άρθρα 20(κ), 27(γ) και 126 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου (Ν.112(Ι)/2004),  

 το περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2010 

(Κ.Δ.Π. 462/2010), και  

 το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Διάταγμα 

(Κ.Δ.Π. 300/2008),  

διεξήγαγε έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση της υποχρέωσης του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου να καταβάλει όλο το ποσό για το διοικητικό τέλος ειδικής άδειας για το έτος 

2011. 

 

 

Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Δεν υπάρχουν προηγούμενες Αποφάσεις κατά του Κυπριακού Ταχυδρομείου για παράλειψη 

καταβολής των ετήσιων Διοικητικών Τελών.  

 

 

Γ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

1) Το περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 

462/2010) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/11/2010, 

αντικαθιστώντας το προηγούμενο Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 433/2005). 

 

2) Το ΓΕΡΗΕΤ,  με επιστολή ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2011 πληροφόρησε το Κυπριακό 

Ταχυδρομείο για τη δημοσίευση του πιο πάνω Διατάγματος και κάλεσε το Κυπριακό 

Ταχυδρομείο να καταβάλει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 το ποσό των €437,596 που 

αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών €28,759,501.  

 

3) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο, με επιστολή ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2011 κατέβαλε 

το ποσό των €298.300 για το διοικητικό τέλος ειδικής άδειας του έτους 2011 και ανέφερε ότι 
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το ποσό αυτό είναι η πρόνοια που υπάρχει για το διοικητικό τέλος στον εγκριμένο 

Προϋπολογισμό του Τμήματος για το έτος 2011. 

 

4) Με βάση το Παράρτημα του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), την Υπεύθυνη Δήλωση 

από το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή με την οποία πιστοποιούνται τα ακαθάριστα έσοδα του 

έτους 2009 στις ταχυδρομικές υπηρεσίες καθώς και την κατάσταση υπολογισμού του τέλους 

Ειδικής Άδειας για το έτος 2011, η οποία επισυνάπτεται στην πιο πάνω επιστολή του 

Κυπριακού Ταχυδρομείου, διαπιστώθηκε ότι απομένει υπόλοιπο 118.810,78 Ευρώ, αφού το 

ποσό το οποίο έπρεπε να καταβληθεί με βάση τα πραγματικά έσοδα του 2009, ανέρχεται σε 

417.110,78 Ευρώ. 

 

5) Το ΓΕΡΗΕΤ απέστειλε προς το Κυπριακό Ταχυδρομείο επιστολή ημερομηνίας 

12/04/2011, με την οποία κοινοποίησε τη διαπίστωση του Επιτρόπου ότι το Κυπριακό 

Ταχυδρομείο ενδεχομένως να παραβιάζει τις υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται στο 

προαναφερόμενο Διάταγμα και καθόρισε ως ημερομηνία ακρόασης την  12η  Μαΐου 2011. 

 

 

Δ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

Οι θέσεις του Κυπριακού Ταχυδρομείου, οι οποίες κατατέθηκαν γραπτώς με επιστολή του 

ημερομηνίας 12 Μαΐου 2011 και αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους του κατά 

την ίδια ημέρα, είναι οι ακόλουθες: 

 

1) O προϋπολογισμός του Κυπριακού Ταχυδρομείου είναι μέρος του προϋπολογισμού 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και, κατ’ επέκταση, του κρατικού προϋπολογισμού 

που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 

2) Κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του Προϋπολογισμού του, μέσα στα πλαίσια των 

οδηγιών της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1410 και ημερομηνία 22.4.2010 

πρόβλεψε το ποσό των €620.000. 

 

3) Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 21.5.2010 

αποφασίσθηκε από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (στα πλαίσια 

της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής του κράτους) η μείωση του σχετικού κονδυλίου του 

προϋπολογισμού από €620.000 σε  €300.000. 

 

4) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο κατέβαλε στις 26.1.2011 το ποσό των €298.300 ως τέλος 

ειδικής άδειας, ως είχε εγκριθεί και ψηφισθεί ως μέρος του Προϋπολογισμού του Κράτους, 

ταυτόχρονα δε ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τις δικές του δέουσες ενέργειες, ως 

το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

5) Τέλος, το Κυπριακό Ταχυδρομείο ζήτησε από το ΓΕΡΗΕΤ να επανεξεταστεί το ύψος 

του τέλους ειδικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά του που διατυπώθηκαν στη 

Δημόσια Διαβούλευση 06/2010, η οποία διεξάχθηκε πριν την έκδοση του προαναφερόμενου 

Διατάγματος περί Διοικητικών τελών (Κ.Δ.Π.462/2010). 
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Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχω μελετήσει με προσοχή τις πιο πάνω θέσεις του Κυπριακού Ταχυδρομείου και θεωρώ ότι 

δεν αποτελούν συμμόρφωση σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112(Ι)/2004, καθώς και με το περί Διοικητικών Τελών  

(Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2010, Κ.Δ.Π. 462/2010.  

 

Αναφορικά με το θέμα επανεξέτασης του ετήσιου διοικητικού τέλους, θεωρώ ότι το επιβληθέν 

ετήσιο διοικητικό τέλος του Κυπριακού Ταχυδρομείου ανταποκρίνεται στο μερίδιό του για τα 

λειτουργικά έξοδα του ΓΕΡΗΕΤ (υπολογίσθηκε ως 10% βάσει του συνόλου των 

ανθρωποωρών τις, οποίες μέλη του προσωπικού του Γραφείου δαπανούν ασχολούμενα με τον 

τομέα των ταχυδρομείων), συν (+) τα ειδικά έργα για τον τομέα των ταχυδρομείων, τα οποία 

προτίθεται να αναλάβει το Γραφείο. 

 

Για τον υπολογισμό του ετήσιου τέλους 2011, χρησιμοποιήθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ τα στοιχεία 

τα οποία υπέβαλε το Κυπριακό Ταχυδρομείο με επιστολή του ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 

2009. Σύμφωνα με την παράγραφο 7(4) του  περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010 (Κ.Δ.Π. 462/2010), σε περίπτωση που αδειοδοτημένος 

παροχέας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της υποπαραγράφου 3 της αυτής 

παραγράφου, ο Επίτροπος καθορίζει το πληρωτέο διοικητικό τέλος κατά την κρίση του, 

λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά και επίκαιρα στοιχεία σχετικά με τα εισοδήματα του 

αδειοδοτημένου παροχέα. 

 

Έχω λάβει υπόψη ως ελαφρυντικούς παράγοντες για σκοπούς καθορισμού του ύψους του 

διοικητικού προστίμου: 

(α) το γεγονός, ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο πρόβλεψε στον προϋπολογισμό του και υπέβαλε 

αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για ποσό €620.000 βάσει των προνοιών του Κ.Δ.Π. 

440/2009, καθώς και το ότι έχει προβεί σε όλες τις νενομισμένες ενέργειες για την καταβολή 

του ετήσιου διοικητικού τέλους ειδικής άδειας 2011, και  

(β) τη μη ύπαρξη προηγούμενων σχετικών Αποφάσεων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 

(1) Αποτελεί όρο της Ειδικής Άδειας του Κυπριακού Ταχυδρομείου να καταβάλλει διοικητικά τέλη 

για την Άδειά του, σύμφωνα με το περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) 

Διάταγμα, 

 

(2) σύμφωνα με την παράγραφο 11(2)(β) του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010 (Κ.Δ.Π. 462/2010), κάθε ετήσιο τέλος του έτους x 

καθίσταται προ-πληρωτέο την 1η Ιανουαρίου του έτους x και πρέπει να πληρωθεί  εντός του 

αυτού μηνός. Επίσης, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 (3) του ίδιου Διατάγματος, τα τέλη 

του έτους αναφοράς (έτος x) βασίζονται στους ελεγμένους λογαριασμούς του έτους x-2, 

 

(3) σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ίδιου Διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να ανακαλέσει 

ειδική άδεια με Απόφασή του σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου 

ετήσιου τέλους μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται 

πληρωτέο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο εδάφιο (2) της παραγράφου 11 του παρόντος 

Διατάγματος,  
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(4) τα ετήσια διοικητικά τέλη επιβάλλονται στους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό 

την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και είναι ουσιώδη για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του ως 

Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, 

 

(5) σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού 

Προστίμου Διατάγματος, ο ΕΡΗΕΤ έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι 

εκατόν εβδομήντα χιλιάδες οχτακόσια Ευρώ (€170.800) και σε περίπτωση επανάληψης της 

παράβασης μέχρι τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (€341.720). Ο 

Επίτροπος έχει επιπρόσθετα την εξουσία προς επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 

οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€854) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, και 

 

(6) το γεγονός ότι το πρόστιμο που θα εισπραχθεί από το ΓΕΡΗΕΤ θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται το κράτος με επιπλέον έξοδα, 

 

επιβάλλω στο Κυπριακό Ταχυδρομείο διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων Ευρώ 

(€20.000), που πρέπει να καταβληθεί εντός ενός (1) μηνός στο ΓΕΡΗΕΤ. Σε 

περίπτωση παράλειψης του Κυπριακού Ταχυδρομείου να συμμορφωθεί με την 

παρούσα Απόφαση εντός ενός μηνός, το ΓΕΡΗΕΤ θα προχωρήσει σε διαδικασία 

ανάκτησης της οφειλής μέσω αστικής αγωγής. 

 

 

 

 

Δρ Πόλυς Μιχαηλίδης 

Επίτροπος 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων 

 


