
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 06/2020 

 

Σε συνέχεια έκδοσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών 1  ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

προχώρησε στην ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου με σκοπό την μεταφορά των 

προνοιών της Οδηγίας στην εγχώρια νομοθεσία και επακόλουθη κατάργηση του Νόμου 

112(Ι)/2004.   

 

Στο νομοσχέδιο μεταφέρονται οι πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, Οδηγίας 97/67/ΕΚ ως 

έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ, Οδηγίας 2008/63/ΕΚ, Οδηγίας 

2014/61/ΕΕ, Οδηγίας 2013/11/ΕΕ, Κανονισμού (EE) 2018/644, Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120,  Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020, Κανονισμού (ΕΕ) 531/2012, και 

Απόφασης 2010/C217/07, οι οποίες αφορούν σε αρμοδιότητες του Επιτρόπου. Το νομοσχέδιο 

χαρακτηρίζεται από απλοποίηση της δομής, συγκέντρωση ομογενών πληροφοριών σε κοινά 

Μέρη και Κεφάλαια, και καταγραφή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, 

ενώ σε δευτερογενή νομοθεσία παραπέμπονται όλες οι διαδικασίες και θέματα τα οποία 

διαφοροποιούνται με την εξέλιξη της αγοράς. Κάθε πρόνοια μεταφέρεται με τρόπο που να 

αντανακλά την πρακτική εφαρμογή της, με τη χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας.  

 

Σχετικά έγγραφα: 

 

 Νομοσχέδιο ‘Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμος του 2020’ 

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 

2004, Ν.112(Ι)/2004  

 Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2018/1972 με τα άρθρα του Νομοσχεδίου 

 

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, 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/ilektronikes-

diavoulefseis-trexouses. 

 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN 

http://www.ocecpr.org.cy/ilektronikes-diavoulefseis-trexouses
http://www.ocecpr.org.cy/ilektronikes-diavoulefseis-trexouses
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN


Οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31 

Ιουλίου 2020 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 . 

 

Για να διευκολύνει τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση το ΓΕΡΗΕΤ θα προβεί στις 

ακόλουθες διευθετήσεις: 

 

α) Παρουσίαση του περιεχομένου του νομοσχεδίου στις 26 Ιουνίου 2020 μέσω της 

εφαρμογής Webex. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (emails) συμμετεχόντων για να λάβουν πρόσκληση. 

β) Παροχή διευκρινίσεων την περίοδο μεταξύ 26 Ιουνίου 2020 και 03 Ιουλίου 2020. 

 

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Λευκωσία, 16 Ιουνίου 2020  
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