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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 
 

        ∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Άρθρου 21 του 
διατάγµατος «Περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα», 
Κ.∆.Π.565/2003.  
 
Για σκοπούς προσαρµογής των διατάξεων του Περί Φορητότητας Αριθµών 
∆ιάταγµα µε τις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας και της πολιτικής σε θέµατα 
τηλεπικοινωνιών το διάταγµα του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων τροποποιείται ως ακολούθως.  
 
 
 
Ν.19(1)/2002 
Κ.∆.Π.565/2003 
 
 
 
 

O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, 
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 19 του περί 
Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου 
του 2002 και ο Κανονισµός 21 του «περί Φορητότητας Αριθµών 
∆ιάταγµα» Κ.∆.Π. 565/2003 εκδίδει το ακόλουθο ∆ιάταγµα: 

 
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης του περί 
Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα του 2004. 

  
Τροποποίηση  
 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 4 αντικαθίσταται µε το πιο κάτω νέο εδάφιο: 

  
 «(6) Σε περίπτωση που η Κοινή/ Κεντρική Βάση ∆εδοµένων η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγµατος δεν είναι σε εφαρµογή 
την 1 Μαΐου 2004, ο Επίτροπος, για σκοπούς διευκόλυνσης οµαλής 
διεκπεραίωσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών των παροχέων 
σταθερών και κινητών δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δύναται να 
ρυθµίζει µε απόφαση του τον τρόπο λειτουργίας /εφαρµογής της 
φορητότητας αριθµών.» 

  
 3. Μετά το τέλος του εδαφίου (4) του άρθρου 9 προστίθεται και θα 

διαβάζεται ως εδάφιο (5) το πιο κάτω νέο εδάφιο: 
  
 «(5) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) πιο πάνω, µε την αποδοχή 

της αίτησης από τον Παροχέα – ∆ότη αρχίζει η διαδικασία µεταφοράς του 
αριθµού, η οποία πρέπει να γίνεται το αργότερα µέσα σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες, σύµφωνα και µε το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του 
παρόντος διατάγµατος.» 



  
 4. Τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 9 αλλάζουν αριθµό και θα διαβάζονται 

ως εδάφια (6) και (7) αντιστοίχως. 
  
 5. Στο εδάφιο (5) του άρθρου 10 η λέξη “απενεργοποιήσει» στη 3η γραµµή 

αντικαθίσταται µε τη λέξη «επανενεργοποιήσει». 
  
 6. Στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 η λέξη «απενεργοποίησης» στη 1η 

αντικαθίσταται µε τη λέξη «επανενεργοποίησης». 
  
 7. Στο εδάφιο (7) του άρθρου 10 στη 4η γραµµή, η λέξη “απενεργοποίησης» 

αντικαθίσταται µε τη λέξη «επανενεργοποίησης», και στη 6η γραµµή η λέξη 
«απενεργοποιήθηκε» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επανενεργοποιήθηκε». 

  
 8. Το άρθρο 11 για σκοπούς διόρθωσης της αρίθµησης των εδαφίων και 

παραποµπών αυτού θα διαβάζεται ως εξής:   
  
 «11.-(1) Η ευθύνη της δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν 

µεταφερθεί ανήκει  
  
 (α) στην περίπτωση εθνικών κλήσεων, στον παροχέα του δικτύου από το 

οποίο γίνεται η εκκίνηση της κλήσης. 
  
 (β) στην περίπτωση εισερχοµένων διεθνών κλήσεων, στον παροχέα του 

δικτύου στην Κύπρο από το οποίο παραλαµβάνεται αρχικά η κλήση. 
  
 (2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ως Παροχέας του δικτύου από το οποίο 

γίνεται η εκκίνηση της κλήσης νοείται: 
  
 (α) ο Παροχέας του επιλεγµένου ανά κλήση ή προεπιλεγµένου δηµοσίου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε περίπτωση που ο καλών συνδροµητής κάνει 
χρήση της δυνατότητας επιλογής ανά κλήση ή προεπιλογής στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 73 του Νόµου. 

  
 (β) ο δικαιούχος της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο στον 

οποίο είναι συνδεδεµένος ο καλών συνδροµητής, σε περίπτωση που ο 
συνδροµητής αυτός κάνει χρήση των υπηρεσιών πρόσβασης που του 
παρέχει ο ανωτέρω δικαιούχος. 

  
 (γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Παροχέας του σταθερού ή κινητού 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο καλών 
συνδροµητής. 

  
 (3) Ο Οργανισµός που έχει την ευθύνη δροµολόγησης σύµφωνα µε το 

εδάφιο (1) µπορεί να διεκπεραιώσει την δροµολόγηση χρησιµοποιώντας  
  



 (α) αποκλειστικά δικά του µέσα ή 
  
 (β) τις υπηρεσίες δροµολόγησης κλήσεων που του προσφέρει άλλος 

Οργανισµός. 
  
 (β) τις υπηρεσίες δροµολόγησης κλήσεων που του προσφέρει άλλος 

Οργανισµός. 
  
  (4) Υπόχρεοι Οργανισµοί που έχουν ορισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ 

στην αγορά δηµοσίων σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και 
υπηρεσιών οφείλουν να προσφέρουν την υπηρεσία δροµολόγησης 
κλήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και να 
δηµοσιεύουν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στο Υπόδειγµα 
Προσφοράς ∆ιασύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 45 του Νόµου. 

  
  (5) Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, που αναφέρεται στο εδάφιο (4), 

θα πρέπει να περιλαµβάνει την δροµολόγηση κλήσεων γεωγραφικών ή µη 
αριθµών: 

  
 (α) µεταξύ δηµοσίων σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και 
  
 (β) µεταξύ σταθερών και κινητών δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
  
 (γ) µεταξύ δηµοσίων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
  
 (6) Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, που αναφέρεται στο εδάφιο (4), 

θα πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τις αρχές  
 

 (α) της ίσης µεταχείρισης των Οργανισµών που κάνουν χρήση της 
υπηρεσίας αυτής. 

  
 (β) της διαφάνειας των προϋποθέσεων και όρων της υπηρεσίας αυτής, µε 

την επιφύλαξη της προστασίας εµπορικών µυστικών µετά από συναίνεση 
του Επιτρόπου κατά την εύλογη κρίση του. 

  
 (γ) του προσανατολισµού της προσφερόµενης υπηρεσίας στο κόστος, που 

θα υπολογίζεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα µέθοδο κοστολόγησης 
των τελών διασύνδεσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον 
Επίτροπο µε ∆ιάταγµα ή απόφασή του, και 

  
 (δ) του µη περιορισµού του δικαιώµατος του Οργανισµού, στον οποίο 

παρέχεται η υπηρεσία δροµολόγησης, να δροµολογεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων 
παροχέων, ορισµένες κατηγορίες κλήσεων, σύµφωνα µε την προτίµηση και 
τις τεχνικές δυνατότητές του. 

  
 (7) Ο Επίτροπος ελέγχει την συµµόρφωση των Υπόχρεων Οργανισµών µε 



το εδάφιο (6) σύµφωνα µε τις εξουσίες του και τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο Νόµος και οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και 
∆ιατάγµατα ως προς το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 45 του Νόµου. 

  
 (8) Χωρίς περιορισµό της δυνατότητας χρήσης άλλων εναλλακτικών 

τεχνικών λύσεων, η δροµολόγηση κλήσεων που αναφέρεται στο εδάφιο (2) 
γίνεται µε την χρήση ειδικού προθέµατος, που προστίθεται στον αριθµό του 
καλουµένου συνδροµητή, και περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
δροµολόγηση της κλήσης. 

  
 (9) Η δοµή, εκχώρηση και όροι χρήσης του προθέµατος δροµολόγησης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (8) καθορίζονται µε απόφαση του Επιτρόπου. 
  
 (10) Οι Οργανισµοί που φέρουν την ευθύνη δροµολόγησης κλήσεων που 

έχουν µεταφερθεί σύµφωνα µε το εδάφιο (1), φέρουν το κόστος των 
αναγκαίων προσαρµογών στο δίκτυο, τον εξοπλισµό και το λογισµικό τους, 
καθώς και το κόστος της προσθήκης του ειδικού προθέµατος 
δροµολόγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (8), δύνανται δε να καλύψουν το 
κόστος αυτό µέσω της γενικής τιµολογιακής πολιτικής τους προς τους 
συνδροµητές τους.» 

  
 9. Όπου στο κείµενο γίνεται αναφορά για «Κοινή Βάση ∆εδοµένων» θα 

αντικατασταθεί µε τη φράση « Κεντρική Βάση ∆εδοµένων». 
  
Έναρξη ισχύος 10. Το παρόν ∆ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 


