
 

 

Α.Δ.Π.444/2015 
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 
 Απόφαση περί τροποποίησης της Απόφασης περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών 

του Κυπριακού ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, 
Κ.Δ.Π. 70/2014, Απόφαση του 2015. 
 

 Μέρος 1 - Γενικές Διατάξεις 
 

Τίτλος 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί της τροποποίησης της Απόφασης 
Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής 
Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, Κ.Δ.Π. 70/2014, Απόφαση του 2015. 
 

Σκοπός 2. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η τροποποίηση της Απόφασης Καθορισμού 
Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου με τον περί Καθορισμό ειδικής 
τιμολόγησης για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και πληρούν τις προϋποθέσεις του περί 
Τύπου Νόμου (Ν.145/1989), η κυκλοφορία των οποίων έχει κριθεί από τον Υπουργό και τον 
Επίτροπο, μετά από μεταξύ τους διαβούλευση, ότι συμβάλλει στην πρόσβαση στον πολιτισμό, 
στη διασφάλιση της συμμετοχής σε μια δημοκρατική κοινωνία (ελευθερία του Τύπου), ή στην  
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.  
 

Ερμηνεία 
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Ν.145/1989 

3. (1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 
 
«Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού 
Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, Κ.Δ.Π. 70/2014, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται. 
 
 
 «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ταχυδρομικά Αντικείμενα Εσωτερικού με Ειδική Τιμολόγηση» σημαίνει τα ταχυδρομικά 
αντικείμενα, τα οποία αποστέλλονται σε παραλήπτες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
εμπίπτουν στην κατηγορία των βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών και πληρούν τις 
προϋποθέσεις του περί Τύπου Νόμου (Ν. 145/1989), η κυκλοφορία των οποίων έχει κριθεί 
από τον Υπουργό και τον Επίτροπο, μετά από μεταξύ τους διαβούλευση, ότι συμβάλλει στην 
πρόσβαση στον πολιτισμό, στη διασφάλιση της συμμετοχής σε μια δημοκρατική κοινωνία 
(ελευθερία του Τύπου), ή στην περιφερειακή  και κοινωνική συνοχή. Τα Ταχυδρομικά 
Αντικείμενα Εσωτερικού με ειδική τιμολόγηση πληρούν τους πιο κάτω όρους:  
 
(α) Για σκοπούς ελέγχου, η κατάθεση τους να γίνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα 
Ταχυδρομικά Γραφεία, όπως θα καθοριστεί από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 
(β) Τα βιβλία να μην περιέχουν διαφημίσεις, εκτός μόνο στο κάλυμμα ή στο εξώφυλλο τους. 
 
(γ) Οι εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία θα πρέπει να εκδίδονται και εκτυπώνονται στην Κύπρο 
και να είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τύπου Νόμου, όπως αυτός 
τροποποιείται κατά καιρούς, ενώ το περιεχόμενο τους θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις 
του ίδιου Νόμου 
 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν 
ορίζονται διαφορετικά σ’ αυτήν θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο 
Νόμος. 
 

  
 



 

 

 
Μέρος 2-  Καθορισμός Ειδικής Τιμολόγησης  

 
Προσθήκη 
άρθρου 4Α 
«Πλαίσιο Τιμών» 
 

4. Μετά το άρθρο 4 της Απόφασης προστίθεται νέο άρθρο 4Α,  ως ακολούθως: 
 
«4Α.   Ο Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αναφορικά με τα ταχυδρομικά 
αντικείμενα ειδικής τιμολόγησης έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με το πλαίσιο τιμών που 
καθορίζονται στον Πίνακα 9 της παρούσας Απόφασης.» 
 

Προσθήκη 
άρθρου 4Β 
«Δικαιούχοι 
Ειδικού 
Ταχυδρομικού 
Τέλους» 

5. Προστίθεται νέο Άρθρο  4Β ως ακολούθως: 
 
«4Β.  Οι Δικαιούχοι του Ειδικού Ταχυδρομικού Τέλους είναι μόνο οι εκδότες εφημερίδων, 
περιοδικών και βιβλίων / επαγγελματίες βιβλιοπώλες / συγγραφείς ή εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποι τους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
   - εγγραφή στο μητρώο που τηρείται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή 
   - εγγραφή στο Μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Παιδείας ή 
   - αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας για βιβλιοπώλες ή  
   - εγγραφή σε επαγγελματικό σύνδεσμο.» 
 

Προσθήκη 
άρθρου 4Γ 
«Διαδικασία 
Διαχείρισης και 
κοινοποίηση 
στοιχείων» 
 
 
 
Κ.Δ.Π.493/2014 

6. Προστίθεται νέο Άρθρο 4Γ ως ακολούθως: 
 
«4Γ. (1) Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έχει υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί ειδική διαδικασία για την διαχείριση και καταγραφή των ταχυδρομικών 
αντικειμένων ειδικής διαχείρισης κατά την κατάθεση τους. 
 
 
(2) Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί 
στον Επίτροπο όλα τα σχετικά στοιχεία για τα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Ειδικής Τιμολόγησης, 
όπως αυτά καθορίζονται στο Περί καθορισμού λογιστικών συστημάτων του Φορέα Παροχής 
Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των 
προϊόντων του πεδίου της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, Διάταγμα του 2014, ως 
εκάστοτε τροποποιείται.» 
 

Προσθήκη 
άρθρου 4Δ 
«Καθαρό κόστος 
καθολικής 
Υπηρεσίας» 

7. Προστίθεται νέο Άρθρο 4Δ ως ακολούθως: 
 
«4Δ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής που προκύπτει από την εφαρμογή της ειδικής τιμολόγησης 
που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση και του κόστους της υπηρεσίας, θα συνυπολογίζεται 
στον υπολογισμό του καθαρού κόστος της Καθολικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας.» 
 

Τροποποίηση 
Παραρτήματος 
Απόφασης 
 

8. Το Παράρτημα της Απόφασης τροποποιείται με την προσθήκη του Πίνακα 9 όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης.  
 

 Μέρος 3 - Τροποποιήσεις/Συμμόρφωση 
 

Τροποποιήσεις 9. Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμα ή Απόφαση του να τροποποιεί και/ή να αντικαθιστά την  
παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση του παρούσας Απόφασης, ο Επίτροπος δύναται να 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις και ή ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα 
τους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών  και τους εκπροσώπους των καταναλωτών ή 
χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 

Συμμόρφωση 
 
 
Κ.Δ.Π.300/2008 

10. Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου και χωρίς περιορισμό των τυχόν 
αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα 
Διατάγματα, Αποφάσεις ή οι όροι της σχετικής άδειας του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος 
δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του Διατάγματος περί Συλλογής 
Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου σε κάθε υπόχρεο οργανισμό που 
παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στο παρούσα Απόφαση. 
 

 Μέρος 4 – Τελικές Διατάξεις   
 

Έναρξη Ισχύος 11. Η παρούσα Απόφαση, τίθεται σε ισχύ  από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. 
 

 
 
 



 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
(Άρθρο 8 παρούσας Απόφασης) 

 
Πίνακας 9 

 

Ταχυδρομικά Αντικείμενα Εσωτερικού με Ειδική 
Τιμολόγηση 

Βάρος Τιμή 

μέχρι - 100γρ € 0.26 

101γρ - 250 γρ € 0.31 

251γρ - 500γρ € 0.52 

500γρ - 1000γρ € 0.72 

1001γρ - 2000γρ € 1.02 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 
Ο Επίτροπος καθόρισε τις λιανικές τιμές του Κυπριακού Ταχυδρομείου με την Απόφαση περί καθορισμού Πλαισίου 
Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 
70/2014), η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 21/02/2014. Η Απόφαση 
τροποποιήθηκε με την δημοσίευση της Κ.Δ.Π. 195/2014.  
 
Στις 18 Ιουλίου 2014 το Κυπριακό Ταχυδρομείο δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα νέα Τέλη, με 
ισχύ από την 1

η
 Αυγούστου 2014.  

 
Στην Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής 
Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, Κ.Δ.Π. 70/2014, ο Επίτροπος έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τον κοστολογικό έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε από ανεξάρτητους συμβούλους εκ μέρους και για λογαριασμό του 
ΓΕΡΗΕΤ για στοιχεία του Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που αφορούν τα απολογιστικά του έτους 
2011 και προϋπολογιστικά του έτους 2012. 
 
Στις 22 Μαΐου 2015, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο, 
δημοσίευσε το Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής για την Παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 17Α και 
19(1) και 19(2) του Νόμου. 
 
Σύμφωνα με το Πλαίσιο Γενικής Πολιτικής για την παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών «Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα 
οποία εμπίπτουν στην κατηγορία βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών και πληρούν τις προϋποθέσεις του περί Τύπου 
Νόμου, (Ν. 145/1989), η κυκλοφορία των οποίων έχει κριθεί από τον Υπουργό και τον Επίτροπο, μετά από μεταξύ τους 
διαβούλευση, ότι συμβάλλει στην πρόσβαση στον πολιτισμό, στη διασφάλιση της συμμετοχής σε μια δημοκρατική 
κοινωνία (ελευθερία του Τύπου), ή στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, θα φέρουν ειδική τιμολόγηση. Η εν λόγω 
τιμολόγηση θα συμφωνείται μεταξύ Υπουργού και Επιτρόπου, στα πλαίσια μεταξύ τους διαβούλευσης, με στόχο η 
λιανική τιμή του γενικού προϊόντος (ζώνη βάρους και/ή μεγέθους, ανάλογα) του παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας να 
θεωρείται ότι διευκολύνει την κυκλοφορία των βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών». 
 
Ως εκ των πιο πάνω, ο Επίτροπος προβαίνει στην τροποποίηση της Απόφασης περί Καθορισμού Πλαισίου Λιανικών 
Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 70/2014), μετά 
τη δημοσίευση του Πλαισίου Γενικής Πολιτικής για την Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, από τον Υπουργό 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου. 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (προϋπολογιστικά 2014) που διαθέτει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
στην κατηγορία ταχυδρομικών αντικειμένων ειδικής τιμολόγησης εμπίπτουν περίπου 218 χιλιάδες αντικείμενα με την 
ακόλουθη κατανομή: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Βάρος 
μέχρι (γρ) 

Αριθμός 
Αντικειμένων 

20  40,924  

100 58,258  

250 102,401  

500 12,355  

1000 4,101  

2000 488  

  218,526  

 
 
Νομική Βάση 
 
Απόφαση περί καθορισμού Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π. 70/2014). 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης ο Επίτροπος δύναται με Απόφαση να τροποποιεί και/ή συμπληρώνει την 
παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις ή ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος, Ν.112(Ι)/2004: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου, 
 
(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος οφείλει να 
ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατόν να του 
διαβιβάζεται από τον Υπουργό, και υποκείμενο σε σχέση με θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας της Κύπρου, μόνο 
στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
(2) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή 
αναθεωρεί το πλαίσιο γενικής πολιτικής, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο Υπουργός 
οφείλει να δημοσιεύει το αναθεωρημένο και τροποποιημένο πλαίσιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 17Α του Νόμου, ο Υπουργός ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών: 
 
(α) καθορίζει το πλαίσιο γενικής πολιτικής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
(β) αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 119

Α
 του 

παρόντος Νόμου, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. 
(γ) καθορίζει με διάταγμα του τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία, αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 38 του προοιμίου της Οδηγίας 2008/6/EK Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20

ης
 Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία «Σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι 
σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων 
της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες και τα στοιχεία 
κόστους μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχισθεί 
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, 
υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά 
αντικείμενα, π.χ. εφημερίδες και βιβλία, για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση 
στον πολιτισμό, η διασφάλιση της συμμετοχής στη δημοκρατική κοινωνία (ελευθερία του Τύπου) ή η περιφερειακή και 
κοινωνική συνοχή». 


