
 
 

Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας 

στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσκαλεί τους 

αδειοδοτημένους παροχείς1 που ενδιαφέρονται να παρέχουν μέρος ή το σύνολο των 

υπηρεσιών του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως 

αυτό θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021, να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους προς 

τον ίδιο, μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 

Ο καθορισμός παροχέα καθολικής υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αφορά 

στην περίοδο 01 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. 

Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από την 1η Ιανουαρίου 

2021 θα περιλαμβάνει την παροχή σύνδεσης σε σταθερή θέση με δημόσιο δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβαση σε: 

i. υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας2 

ii. υποστήριξη πρόσβασης/χρήσης υπηρεσιών χρηστών με αναπηρίες3 

iii. ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες4 

iv. υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο5 [10Mbps download, 2Mbps 

upload] 

σε όλες τις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας6. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον ή ο Επίτροπος δεν πειστεί για τη 

δυνατότητα ενδιαφερόμενου μέρους να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις παροχής  

Καθολικής Υπηρεσίας, τότε ο Επίτροπος μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε 

καθορισμό Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το σύνολο 

ή μέρος των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. 

 

ΓΕΡΗΕΤ, 19η Μαΐου 2020 

                                                           
1 Αδειοδοτημένος παροχέας σταθερού δικτύου ή και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ή και δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας ή και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή και υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
2 Ως το Παράρτημα Ι της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφασης, 
ΚΔΠ 318/2014, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
3 Ως το Παράρτημα ΙΙΙ της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Απόφασης, ΚΔΠ 318/2014, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  
4 Ως το Παράρτημα ΙΙΙ της της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Απόφασης, ΚΔΠ 318/2014, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ο αριθμός των δικαιούχων με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ανέρχεται σε 4,042 και ο 
αριθμός των δικαιούχων με χαμηλό εισόδημα ανέρχεται σε 31,182.  Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των ειδικών 
τιμολογιακών πακέτων περιλαμβάνονται στο περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για Άτομα με χαμηλό 
εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 56/2018 ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  
5 Ως τα άρθρα 84-92 και το Παράρτημα V της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 
6 Σημειώνεται η δυνατότητα του καθολικού παροχέα να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης προς τον Επίτροπο, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 


