Α.Δ.Π. 463/2014
Ε.Ε. 4621, 05/09/2014
Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004
N.112(I)/2004
N.84(I)/2005
N.149(I)/2005
N.67(I)/2006
N.113(I)/2007
N.134(I)/2007
N.46(I)/2008
N.103(I)/2009
Ν.51(Ι)/2012
Ν.160(Ι)/2013

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 109 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, καθώς και η Απόφαση
περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Παροχέων της Καθολικής Υπηρεσίας, εκδίδει την
ακόλουθη Απόφαση.

Συνοπτικός τίτλος

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Καθορισμού της ΑΤΗΚ ως Παροχέα
Καθολικής Υπηρεσίας στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Απόφαση του 2014.

Καθορισμός της
ΑΤΗΚ ως
παροχέα
Καθολικής
Υπηρεσίας στον
τομέα των
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών

2. Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη:
(α) το γεγονός ότι το ΓΕΡΗΕΤ προέβη σε δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής
υποψηφιοτήτων για τη διαδικασία Επιλογής νέου Υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών για το
σύνολο της δέσμης υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
η

(β) το γεγονός ότι κατά την 24 Ιουλίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η
προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Επίτροπος έλαβε έντυπο υποψηφιότητας από
ένα μόνο παροχέα, και συγκεκριμένα την ΑΤΗΚ
(γ) όλα τα υποβληθέντα εκ μέρους της ΑΤΗΚ στοιχεία κατά το στάδιο υποβολής της
υποψηφιότητας της και
(δ) το γεγονός ότι στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο, η ΑΤΗΚ
πληροί το σύνολο των κριτηρίων της δέσμης υπηρεσιών που καθορίζονται στην
Απόφαση περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Παροχέων της Καθολικής Υπηρεσίας
Ορίζει την ΑΤΗΚ ως παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας για χρονική περίοδο που διαρκεί
η
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, για το σύνολο της δέσμης των υπηρεσιών του πεδίου της
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτό ορίζεται στην Απόφαση
του Επιτρόπου περί καθορισμού του πεδίου Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας
του 2014.
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3. (α) Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, η ΑΤΗΚ οφείλει να παρέχει την
Καθολική Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της εκάστοτε
Δευτερογενούς Νομοθεσίας περί Καθολικής Υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις
Παροχέα
Καθολικής
Υπηρεσίας

(β) Οι υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ που απορρέουν από τον καθορισμό της ως Καθολικός
Παροχέας εκτείνονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, εκτός των εδαφών
που βρίσκονται προσωρινά εκτός του ελέγχου των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής
Δημοκρατίας
(γ) Νοείται ότι η παρούσα Απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή της
από νεώτερη Απόφαση του Επιτρόπου.

Έναρξη Ισχύος

4. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία επίδοσης της στην ΑΤΗΚ.

