112(I)/2004
Ν. 112(Ι)/2004
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3850 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Πίνακας Περιεχοµένων
Μέρος 1

Γενικές ∆ιατάξεις.

Άρθρο 1

Συνοπτικός τίτλος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής.

Άρθρο 3

Γενικές αρχές.

Άρθρο 4

Ερµηνεία.

Μέρος 2

∆ιορισµός
Επιτρόπου
και
Βοηθού
Επιτρόπου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων.

Άρθρο 5

∆ιορισµός Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµείων και Βοηθού Επιτρόπου.

Άρθρο 6

Παύση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου.

Άρθρο 7

Άσκηση Καθηκόντων σε περίπτωση µόνιµης ή προσωρινής ανικανότητας
του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.

Άρθρο 8

Απολαβές κ.λ.π. Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου και Φιλοδώρηµα κατά
την αποχώρηση.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου όταν παύσουν να
κατέχουν το αξίωµα τους.

Μέρος 3

Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου

Άρθρο 10

Ίδρυση και ανεξαρτησία του Γραφείου του Επιτρόπου.

Άρθρο 11

Εξουσίες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση µε απόκτηση, διάθεση και
επένδυση περιουσίας.

Άρθρο 12

Ταµείο του Γραφείου του Επιτρόπου.

Άρθρο 13

Καταργήθηκε µε το 9 του 51(Ι) του 2012.
Καταβολή από την κυβέρνηση στο Γραφείο των µισθών κ.λ.π. του
προσωπικού του Γραφείου.

Άρθρο 14

Πληρωµές από το Ταµείο του Γραφείου του Επιτρόπου.
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Άρθρο 15

Εξασφάλιση υπηρεσιών από τον Επίτροπο.

Άρθρο 16

Προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου.

Άρθρο 17

Εκπροσώπηση του Γραφείου και του Επιτρόπου.

Άρθρο 17Α

5 του 160(Ι) του 2013. Αρµοδιότητες Υπουργού.

Μέρος 4

Γενικά Καθήκοντα του Επιτρόπου.

Άρθρο 18

Υποχρέωση προαγωγής ορισµένων σκοπών από τον Επίτροπο.

Άρθρο 19

Τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων, των εξουσιών και της εκτέλεσης των
καθηκόντων του Επιτρόπου.

Μέρος 5

Αρµοδιότητες Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου και άσκηση
αυτών.

Άρθρο 20

Παροχή αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθήκοντα του Επιτρόπου.

Άρθρο 20Α

5 του 104(Ι) του 2016. Μέτρα µείωσης κόστους για ανάπτυξη υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 21

Γενική Υποχρέωση.

Άρθρο 22

Συσχετισµός µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Επιτρόπου και των κανόνων
του ανταγωνισµού.

Άρθρο 23

Ειδικά ζητήµατα για τον υπολογισµό του κόστους.

Άρθρο 24

Περιπτώσεις όπου απαιτούνται δηµόσιες ακροάσεις.

Μέρος 6

16 του 51(Ι) του 2012. Εξασφάλιση Πληροφοριών, άλλες Εξουσίες,
∆ιατάγµατα, Αποφάσεις, Έρευνες, Συµβουλευτική Επιτροπή και
Συµβουλευτικά Σώµατα.

Άρθρο 25

Εξασφάλιση πληροφοριών.

Άρθρο 26

∆ιαβουλεύσεις.

Άρθρο 27

Άλλες Εξουσίες.

Άρθρο 28

Έκδοση Αποφάσεων.

Άρθρο 29

Παράβαση ∆ιατάγµατος ή Απόφασης.

Άρθρο 30

∆ιεξαγωγή έρευνας.

Άρθρο 31

Παράπονα σε σχέση µε παροχείς – Συνοπτική διαδικασία επίλυσης
διαφορών.

Άρθρο 32

Εγκαθίδρυση Συµβουλευτικής Επιτροπής και διορισµός Συµβουλευτικών
Σωµάτων.

Μέρος 7

Επίλυση ∆ιαφορών.

Άρθρο 33

Γενικές Εξουσίες του Επιτρόπου αναφορικά µε την επίλυση διαφορών –
Συνοπτική διαδικασία επίλυσης διαφορών.
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Άρθρο 34

Επίλυση διαφορών µεταξύ οργανισµών.

Άρθρο 35

Επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Άρθρο 36

∆ιαφορές που αφορούν καταναλωτές.

Μέρος 8

28 του 51(Ι) του
∆ιευθυνσιοδότηση

Άρθρο 37

Γενικές αρχές.

Άρθρο 38

∆ιαδικασία κοινοποίησης για Γενικές Εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 39

Όροι λειτουργίας βάσει Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.

Άρθρο 40

∆ικαιώµατα προσώπων δυνάµει Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.

Άρθρο 41

Ατοµικά
δικαιώµατα
∆ιευθυνσιοδότηση.

Άρθρο 42

33 του 51(Ι) του 2012. Συµµόρφωση µε τους όρους γενικής
εξουσιοδότησης ή ατοµικών δικαιωµάτων ή χρήσης αριθµών ειδικών
υποχρεώσεων.

Άρθρο 43

Απαιτούµενες πληροφορίες βάσει της Γενικής Εξουσιοδότησης και των
Ατοµικών ∆ικαιωµάτων Χρήσης.

Άρθρο 44

∆ηµοσίευση πληροφοριών.

Άρθρο 45

∆ιοικητικές επιβαρύνσεις.

Μέρος 9

Η Επιβολή Ρυθµιστικών Υποχρεώσεων.

Άρθρο 46

36 του 51(Ι) του 2012. Αρχές ρυθµιστικής παρέµβασης κατόπιν
διαδικασίας εξέτασης αγοράς.

Άρθρο 47

36 του 51(Ι) του 2012. Ορισµός σχετικών αγορών.

Άρθρο 48

∆ιαδικασία ανάλυσης αγοράς.

Άρθρο 49

Επιλογή διορθωτικών ρυθµίσεων.

Άρθρο 50

39(α) του 51(Ι) του 2012. ∆ιαδικασία διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού.

Άρθρο 50Α

40 του 51(Ι) του 2012. Ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 50Β

40 του 51(Ι) του 2012. ∆ιαδικασία για οµοιόµορφη ρυθµιστική πρακτική.

Μέρος 10

Παροχή πρόσβασης και ∆ιασύνδεσης.

Άρθρο 51

Γενικές αρχές.

Άρθρο 52

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Προσώπων.

Άρθρο 53

Εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου.
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Άρθρο 54

Καταργήθηκε µε το 44 του 51(Ι) του 2012.
Έλεγχος προηγούµενων υποχρεώσεων.

Άρθρο 55

Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων.

Άρθρο 56

7 του 113(Ι) του 2007. Υποχρέωση διαφάνειας.

Άρθρο 57

Υποχρέωση αµεροληψίας.

Άρθρο 58

Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού.

Άρθρο 59

Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.

Άρθρο 60

Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης.

Άρθρο 60Α

49 του 51(Ι) του 2012. Λειτουργικός διαχωρισµός.

Άρθρο 60Β

49 του 51(Ι) του 2012.
Εθελούσιος διαχωρισµός από καθετοποιηµένη επιχείρηση.

Άρθρο 61

Λογιστικός και διαρθρωτικός διαχωρισµός και οικονοµικές εκθέσεις.

Άρθρο 62

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων.

Άρθρο 62Α

6 του 104(Ι) του 2016. Πρόσβαση σε υφιστάµενη υλική υποδοµή.

Άρθρο 62Β

6 του 104(Ι) του 2016. ∆ιαφάνεια σε σχέση µε την πληροφόρηση
αναφορικά µε την υλική υποδοµή.

Άρθρο 62Γ

6 του 104(Ι) του 2016. Υλική υποδοµή εντός κτιρίου.

Άρθρο 62∆

6 του 104(Ι) του 2016. Πρόσβαση σε υλική υποδοµή εντός κτιρίου.

Άρθρο 63
Άρθρο 64

52(α) του 51(Ι) του 2012. ∆ιαλειτουργικότητα των διαδραστικών
ψηφιακών τηλεοπτικών εκποµπών
Συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες.

Άρθρο 65

Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών.

Άρθρο 66

Καταργήθηκε µε το 55 του 51(Ι) του 2012.
Ρυθµιστικοί έλεγχοι της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών.

Άρθρο 67

Καταργήθηκε µε το 55 του 51(Ι) του 2012.
Επιλογή και προεπιλογή φορέα.

Μέρος 11

∆ικαιώµατα Τελικών Χρηστών.

Άρθρο 68

56 του 51(Ι) του 2012. Έκταση δικαιωµάτων βασικών χρηστών.

Άρθρο 69

56 του 51(Ι) του 2012. Σύναψη σύµβασης και περιεχόµενο αυτής.

Άρθρο 70

56 του 51(Ι) του 2012.
Υποχρέωση διάθεσης στους χρήστες καταναλωτές πληροφοριών.

Άρθρο 70Α

57 του 51(Ι) του 2012. Ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Άρθρο 71

58 του 51(Ι) του 2012. ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιών.

Άρθρο 71Α

59 του 51(Ι) του 2012. Ρυθµίσεις για χρήστες µε αναπηρία.
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Άρθρο 72

60 του 51(Ι) του 2012.
Ψηφιακοί τηλεοπτικοί εξοπλισµοί ευρείας κατανάλωσης.

Άρθρο 72Α

61 του 51(Ι) του 2012. Υποχρέωση µεταφοράς σήµατος.

Άρθρο 73

Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης.

Άρθρο 73Α

63 του 51(Ι) του 2012. Πεδίο αριθµοδότησης «116».

Άρθρο 74

64 του 51(Ι) του 2012. Πρόσβαση σε αριθµούς και υπηρεσίες.

Άρθρο 75

64 του 51(Ι) του 2012. ∆ιευκόλυνση αλλαγής παροχέα.

Μέρος 12

7 του 112(Ι) του 2016. Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιακών τερµατικών και
ραδιοεξοπλισµών ορισµένων κατηγοριών ή κλάσεων

Άρθρο 76

8 του 112(Ι) του 2016. Εξοπλισµός τερµατικών και ραδιοεξοπλισµός.

Άρθρο 77

8 του 112(Ι) του 2016. Αρµοδιότητες Επιτρόπου.

Άρθρο 78

8 του 112(Ι) του 2016. Συµµόρφωση.

Άρθρο 79

8 του 112(Ι) του 2016. Υποχρέωση συµµόρφωσης ραδιοεξοπλισµού µε τις
ουσιώδεις απαιτήσεις.

Άρθρο 80

8 του 112(Ι) του 2016. Ουσιώδεις απαιτήσεις και αρµοδιότητες άλλων
αρχών.

Άρθρο 80Α

9 του 112(Ι) του 2016. ∆ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντή ΤΗΜΥ
σε σχέση µε το ραδιοεξοπλισµό.

Άρθρο 80Β

9 του 112(Ι) του 2016.∆ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντή ΤΗΕ σε
σχέση µε το ραδιοεξοπλισµό.

Άρθρο 81

10 του 112(Ι) του 2016. Αρµοδιότητα του Επιτρόπου σε ορισµένες
κατηγορίες ραδιοεξοπλισµού.

Άρθρο 82

Καταργήθηκε µε το 11 του 112(Ι) του 2016. ∆ικαίωµα σύνδεσης.
Άρνηση σύνδεσης ή αποσύνδεση.

Άρθρο 83

12 του 112(Ι) του 2016. Κοινοποιούσες αρχές και απαιτήσεις σχετικά µε
αυτές.

Άρθρο 83Α

12 του 112(Ι) του 2016. Έγκριση κυπριακών κοινοποιηµένων οργανισµών.

Άρθρο 84

12 του 112(Ι) του 2016. Σήµανση πιστότητας CE και δήλωση.

Άρθρο 84Α

13 του 112(Ι) του 2016. ∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση συµµόρφωσης
και για τη διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισµού.

Άρθρο 85

∆ηµοσίευση των πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές.

Άρθρο 85Α

15 του 112(Ι) του 2016. Τεκµήριο Συµµόρφωσης Ραδιοεξοπλισµού.

Άρθρο 85Β

15 του 112(Ι) του 2016. Υποχρεώσεις οικονοµικών φορέων.

Άρθρο 85Γ

15 του 112(Ι) του 2016. Κοινοποιήσεις Επιτρόπου.
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Άρθρο 85∆

15 του 112(Ι) του 2016. Θέση σε λειτουργία και χρήση ραδιοεξοπλισµού.

Άρθρο 85Ε

15 του 112(Ι) του 2016. ∆ιαθεσιµότητα στην αγορά.

Άρθρο 86

12 του 113(Ι) του 2007. Καθορισµός τελών για την εξέταση αίτησης
έγκρισης κοινοποιηµένου οργανισµού.

Άρθρο 87

16 του 112(Ι) του 2016. Επιτήρηση αγοράς ραδιοεξοπλισµού από τον
Επίτροπο και ειδοποίηση της Επιτροπής.

Άρθρο 87Α

14 του 113(Ι) του 2007. Εξουσίες Επιτρόπου για κατάσχεση
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και διαδικασίες δήµευσης.

Άρθρο 87Β

14 του 113(Ι) του 2007. Εξουσίες Επιτρόπου για δειγµατοληπτικούς
ελέγχους.
14 του 113(Ι) του 2007. Κάλυψη των εξόδων του Επιτρόπου.

Άρθρο 87Γ
Άρθρο 88

20 του 112(Ι) του 2016. Κοινοποίηση ενεργειών του Επιτρόπου στην
Επιτροπή.

Άρθρο 88Α

21 του 112(Ι) του 2016. Κατάργηση χορηγούµενων ειδικών ή
αποκλειστικών δικαιωµάτων.

Άρθρο 88Β

21 του 112(Ι) του 2016. Εξουσίες Επιτρόπου σε σχέση µε τον
ανταγωνισµό στις αγορές εξοπλισµού τηλεπικοινωνιακών τερµατικών.

Άρθρο 88Γ

21 του 112(Ι) του 2016. Πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις
και υποχρέωση δηµοσίευσης.

Άρθρο 88∆

21 του 112(Ι) του 2016. Συστηµατοποίηση και δηµοσίευση προδιαγραφών
εξοπλισµού τερµατικών.

Άρθρο 88Ε

21 του 112(Ι) του 2016. Έλεγχος της εφαρµογής των προδιαγραφών.

Άρθρο 88ΣΤ

21 του 112(Ι) του 2016. Υποβολή έκθεσης από τον Επίτροπο.

Μέρος 13

Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Εξουσίες Εισόδου.

Άρθρο 89

Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας και παρεµφερή θέµατα.

Άρθρο 90

Εξουσία επιθεώρησης.

Άρθρο 91

Ευθύνη παροχέων δικτύων.

Άρθρο 92

Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασίας.

Άρθρο 93

Εξασφάλιση άδειας για πράξεις που παρεµβαίνουν σε δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

Άρθρο 94

Εξαίρεση από κατάσχεση.

Άρθρο 95

Ποινική και αστική ευθύνη.

Άρθρο 96

Εξασφάλιση αδειών πριν την εκτέλεση εργασίας σε ακίνητη ιδιοκτησία.

Άρθρο 96Α

71 του 51(Ι) του 2012.
∆ιαδικασίες εγκατάστασης
διέλευσης.
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Άρθρο 96Β

71 του 51(Ι) του 2012.
∆ικαιώµατα διέλευσης.

Άρθρο 96Γ

7 του 104(Ι) του 2016. Συντονισµός τεχνικών έργων.

Άρθρο 96∆

7 του 104(Ι) του 2016. ∆ιαφάνεια σχετικά µε προγραµµατισµένα τεχνικά
έργα.

Άρθρο 96Ε

7 του 104(Ι) του 2016. ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας ή/και δικαιωµάτων.

Μέρος 14

72 του 51(Ι) του 2012. Ασφάλεια και Ακεραιότητα ∆ικτύων και
Υπηρεσιών & Ασφάλεια, Απόρρητο και Προστασία ∆εδοµένων

Άρθρο 97

73 του 51(Ι) του 2012. Σκοπός και πεδίο εφαρµογής.

Άρθρο 98

74 του 51(Ι) του 2012.
Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών.

Άρθρο 98Α

75 του 51(Ι) του 2012. Ασφάλεια της επεξεργασίας και γνωστοποίηση
παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 99

Απόρρητο των επικοινωνιών.

Άρθρο 100

∆εδοµένα κίνησης και χρέωσης.

Άρθρο 101

∆εδοµένα θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης.

Άρθρο 101Α

78 του 51(Ι) του 2012. Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και ενιαίος
ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 102

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµός της αναγνώρισης της καλούσας
και συνδεδεµένης γραµµής.

Άρθρο 103

Εξαιρέσεις.

Άρθρο 104

Αυτόµατη προώθηση κλήσεων.

Άρθρο 105

Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδροµητών.

Άρθρο 106

79 του 51(Ι) του 2012. Αυτόκλητες κλήσεις.

Άρθρο 107

Εξουσίες Επιτρόπου.

Μέρος 15

Καθολική Υπηρεσία.

Άρθρο 108

Πεδίο εφαρµογής και διάθεση της καθολικής υπηρεσίας.

Άρθρο 109

Καθορισµένα πρόσωπα που παρέχουν καθολική υπηρεσία.

Άρθρο 110

83 του 51(Ι) του 2012.
Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις.

Άρθρο 111

83 του 51(Ι) του 2012.
Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου.

Άρθρο 112

84(α) του 51(Ι) του 2012. Κοινόχρηστα Τηλέφωνα και άλλα σηµεία
πρόσβασης στην κοινόχρηστη υπηρεσία τηλεφωνίας.

Άρθρο 113

85(α) του 51(Ι) του 2012. Μέτρα για τελικούς χρήστες µε αναπηρίες.
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Άρθρο 114

Προσιτότητα τιµολογίων.

Άρθρο 115

Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων.

Άρθρο 116

8 του 160(Ι) του 2013. Καθορισµός στόχων επιδόσεως.

Άρθρο 117

Κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.

Άρθρο 118

Χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.

Μέρος 16

Καθολική
Υπηρεσία
και
Ανατιθέµενη
αποκλειστικότητα στα ταχυδροµεία.

Άρθρο 119

Καθολική υπηρεσία ταχυδροµικών υπηρεσιών.

Άρθρο 119Α

10 του 160(Ι) του 2013. Ορισµός παροχέα καθολικής υπηρεσίας.

Άρθρο 119Β

10 του 160(Ι) του 2013. Καθολική Υπηρεσία Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 120

Παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδροµικών υπηρεσιών.

Άρθρο 121

Άδεια παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.

Άρθρο 122

Καταργήθηκε µε το 12 του 160(Ι) του 2013. Υπηρεσίες που ανατίθενται
κατ’ αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.

Άρθρο 123

13 του 160(Ι) του 2013. Υπολογισµός καθαρού κόστους καθολικής
υπηρεσίας.

Άρθρο 124

Ταχυδροµικές τιµές και τέλη.

Άρθρο 125

Σύναψη συµφωνιών για καταληκτικά τέλη.

Άρθρο 126

Λογιστικές διευθετήσεις.

Άρθρο 126Α

16 του 160(Ι) του 2013. Πρόσβαση στο ταχυδροµικό δίκτυο.

Άρθρο 127

Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας.

Άρθρο 128

Χορήγηση ειδικών αδειών.

Άρθρο 129

Αρχές που διέπουν την παροχή άδειας.

Άρθρο 130

19 του 160(Ι) του 2013. Υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών.

Άρθρο 130Α

20 του 160(Ι) του 2013. Προστασία Χρηστών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 131

∆ήλωση εγγραφής.

Άρθρο 132

Τέλη άδειας.

Άρθρο 133

Επιτήρηση και διασφάλιση συµµόρφωσης.

Άρθρο 134

Ανάκληση και εκχώρηση αδειών.

Άρθρο 135

Εµπιστευτικότητα.
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Άρθρο 136

Ποιότητα υπηρεσιών.

Άρθρο 137

Τεχνικά πρότυπα.

Άρθρο 138

Πρόσβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία.

Άρθρο 139

Απαγορεύσεις σε πρόσωπα.

Άρθρο 140

Συµβουλευτική Επιτροπή Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 141

Ευθύνη παροχέων ταχυδροµικού δικτύου/ταχυδροµικών υπηρεσιών.

Άρθρο 142

Έκδοση γραµµατοσήµων.

Άρθρο 143

Πλαστά γραµµατόσηµα, απλήρωτα ταχυδροµικά αντικείµενα, εφηµερίδες
και δέµατα.

Άρθρο 144

Εξέταση ταχυδροµικών δεµάτων και δήλωση του περιεχοµένου.

Άρθρο 145

Κατάσχεση.

Άρθρο 146

Τελωνειακοί δασµοί και φόροι.

Άρθρο 147

Κατακράτηση ταχυδροµικών αντικειµένων.

Άρθρο 148

Τελωνειακή δήλωση περιγραφής ταχυδροµικού δέµατος.

Μέρος 17

Αδικήµατα αναφορικά µε τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και
Ταχυδροµικές Υπηρεσίες.

Κεφάλαιο 1

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Άρθρο 149

Παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήµατα.

Κεφάλαιο 2

Ταχυδροµικές υπηρεσίες

Άρθρο 150

Παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήµατα.

Μέρος 18

∆ιατάγµατα, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιατάξεις, Εκθέσεις, και διάφορα άλλα
Θέµατα.

Άρθρο 151

2 του 94(Ι) του 2011. Κανονισµοί.

Άρθρο 152

Έκδοση ∆ιαταγµάτων από τον Επίτροπο.

Άρθρο 153

Προϋπολογισµός.

Άρθρο 154

Τήρηση βιβλίων.

Άρθρο 155

Έκθεση.

Άρθρο 156

Εργοδότηση του προσωπικού σε περίπτωση που παύει να υφίσταται το
Γραφείο του Επιτρόπου.

Άρθρο 157

Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου σε περίπτωση που παύει να υφίσταται
Επίτροπος.

Άρθρο 158

Προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου.
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Άρθρο 159

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του Γραφείου.

Άρθρο 160

Ευθύνη νοµικών προσώπων.

Άρθρο 161

91 του 51(Ι) του 2012. Μεταβατικές διατάξεις.
92 του 51(Ι) του 2012. Πρώτο Παράρτηµα (Άρθρο 152(4))
32 του 160(Ι) του 2013. ∆εύτερο Παράρτηµα. [Άρθρο 123(1)]

Ο περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµος του
2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 112(Ι) του 2004
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο:
(α) «Οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 σχετικά µε
τον ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών τερµατικών (ΕΕ L 131
της 27.5.1988, σελ. 73), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 94/46/ΕΚ
της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994» (ΕΕ L 268 της 19.10.1994, σελ.
15),
(β) «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης
στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών» (ΕΕ L 204 ,
21/07/1998 σελ.37),
(γ) «Οδηγία 1999/5/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1990 σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον
τερµατικό εξοπλισµό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αµοιβαία
αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών» (ΕΕ L 091 της
7.4.1999, σελ. 10),
(δ) «Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη
διασύνδεσή τους» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 7),
(ε) «Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την αδειοδότηση δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002,
σελ.21),
(στ) «Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της
24.4.2002, σελ.33),
(ζ) «Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.51),
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(η) «Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)» (ΕΕ L 201 , 31/07/2002
σελ.37)
(θ) Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2002,
σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 249 , 17/09/2002 σελ.21 – 26)
(ι) «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών» (EE L 015 της
21.01.1998, σ. 14)
(ια) «Οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας
97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό» (ΕΕ L 176 , 05/07/2002
σελ.21).
Για σκοπούς εφαρµογής του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
τίτλο:
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 2887/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την αδεσµοποίητη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» (EE L 336 της 30.12.2000, σ. 4).
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι) του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011
51(Ι) του 2012
160(Ι) του 2013
77(Ι) του 2014
104(Ι) του 2016
112(Ι) του 2016
76(I) του 2017.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµοι του 2004 έως 2017.

Πεδίο εφαρµογής.

2. (1) Ο παρών Νόµος θεσπίζει τους όρους ρύθµισης

2(α) του 51(Ι) του 2012.

(α) δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των
συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων που απαιτούνται για την
εφαρµογή ενός εναρµονισµένου πλαισίου ρύθµισης εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µε στόχο να συνδράµει στη σύγκλιση στους κλάδους των
τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
µέσων,
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(β) των ταχυδροµικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εφαρµογή ενός
εναρµονισµένου πλαισίου ρύθµισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της ανωτέρω παραγράφου, ο
παρών Νόµος, µεταξύ άλλων:
(α) δηµιουργεί ένα διαφανές Ρυθµιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο το οποίο
ενθαρρύνει τις καινοτόµες τεχνολογίες και διευκολύνει τη µετάβαση της
αγοράς στον πλήρη ανταγωνισµό,
(β) διασφαλίζει και προωθεί την παροχή ενός ευρέους φάσµατος
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εθνικό και διασυνοριακό
επίπεδο,
2(β) του 51(Ι) του 2012.
2(γ) του 51(Ι) του 2012.

(γ) προωθεί τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και διασφαλίζει τη µη
κατάχρηση θέσεως σηµαντικής ισχύος στην αγορά,
(δ) περιγράφει τη διάρθρωση, το ρόλο και τις διαδικασίες του Γραφείου
του
Επιτρόπου
Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
και
Ταχυδροµείων,
(ε) καθορίζει το πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και τους όρους για την
παροχή και τη χρηµατοδότηση της,
(στ) ενσωµατώνει συγκεκριµένους κανόνες προστασίας δεδοµένων,
προστασίας του καταναλωτή και δικαιωµάτων των χρηστών,
(ζ) διασφαλίζει την ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των δικτύων και
υπηρεσιών,

2(δ) του 51(Ι) του 2012.

(η) διασφαλίζει και προωθεί την αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των
σπάνιων πόρων αρίθµησης,
(θ) εισάγει ένα θεσµικό πλαίσιο που συνάδει µε τις υποχρεώσεις βάσει του
Κοινοτικού ∆ικαίου,

2(α) του 160(Ι) του
2013.

(ι) προστατεύει τα συµφέροντα του κράτους στον τοµέα της δηµόσιας
ασφάλειας,

2(β) του 160(Ι) του
2013.

(ια) διασφαλίζει και προωθεί την ανάπτυξη ταχυδροµικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση της ποιότητας προσφοράς τους,

2(γ) του 160(Ι) του
2013.

(ιβ) θεσπίζει τους όρους που διέπουν την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών,

2(γ) του 160(Ι) του
2013.

(ιγ) ρυθµίζει την παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας εντός της
∆ηµοκρατίας,

2(γ) του 160(Ι) του
2013.

(ιδ) ρυθµίζει τη χρηµατοδότηση των καθολικών υπηρεσιών υπό
προϋποθέσεις που εγγυώνται τη µόνιµη προσφορά των υπηρεσιών αυτών,

2(γ) του 160(Ι) του
2013.

(ιε) θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν τις αρχές τιµολόγησης και τη
διαφάνεια των λογαριασµών για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας,

2(γ) του 160(Ι) του
2013.
2(α) του 112(Ι) του
2016.

(ιστ) καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας για την παροχή της καθολικής
υπηρεσίας και την εγκαθίδρυση συστήµατος που διασφαλίζει την τήρησή
τους,

2(γ) του 160(Ι) του

(ιζ) εναρµονίζει τις τεχνικές προδιαγραφές,
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2013.
2(β) του 112(Ι) του
2016.
2(γ) του 112(Ι) του
2016.

(κ) διασφαλίζει και προωθεί τον ανταγωνισµό στις αγορές εξοπλισµού
τηλεπικοινωνιακών τερµατικών,

2(γ) του 112(Ι) του
2016.

(λ) θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιµότητα του
ραδιοεξοπλισµού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες του στον παρόντα
Νόµο,

2(γ) του 112(Ι) του
2016.

(µ) εξασφαλίζει την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισµένες
κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισµού, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα
του µέσω δικτύων µε άλλο ραδιοεξοπλισµό, τη διασφάλιση σύνδεσής του
µε διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
διασφάλιση µη βλάβης του δικτύου ή την λειτουργία του µε αποτέλεσµα
την κατάχρηση πόρων που οδηγούν στη µη αποδεκτή υποβάθµιση της
υπηρεσίας, την εξασφάλιση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδροµητή, την
εξασφάλιση της προστασίας από απάτη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης, τη διευκόλυνση της χρήσης από χρήστες µε αναπηρία
και την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση του λογισµικού στον
ραδιοεξοπλισµό είναι δυνατή µόνον όταν έχει αποδεικτεί η συµµόρφωση
του συνδυασµού του ραδιοεξοπλισµού και του λογισµικού.
(2) ∆ιαγράφηκε µε το 2(ε) του 51(Ι) του 2012.

Γενικές
Αρχές.

3. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου συνιστούν το πλαίσιο για τη
ρύθµιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των
ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα στην επικράτεια
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
(2) Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γίνεται
χωρίς περιορισµούς και θα πρέπει να ασκείται βάσει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου. Οποιοιδήποτε περιορισµοί στην παροχή δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιβάλλονται µόνο για λόγους
διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας
υγείας.
(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
ισχύουσας νοµοθεσίας αναφορικά µε τη ρύθµιση του περιεχοµένου στον
οπτικοακουστικό τοµέα.

3 του 160(Ι) του 2013.

(4) Οι γενικές αρχές που διέπουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι οι εξής:
(α) Η ελεύθερη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του
κράτους και ασκείται υπό τους όρους του παρόντος Νόµου και εφόσον
έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 127 και 128 του παρόντος Νόµου. Η ανάπτυξη δραστηριότητας
στην Κύπρο στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ασκείται σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Κύπρου και υπό τον όρο
της αµοιβαιότητας.
(β) Η ελευθερία στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, εφόσον τα ταχυδροµικά αντικείµενα πληρούν τις
προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Περιορισµοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών
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επιτρέπονται µόνο για τους ακόλουθους λόγους:
(i) ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδροµικού δικτύου, των
απασχολούµενων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες προσώπων και των
χρηστών, και
(ii) προστασία του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας.
(γ) Η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης των
χρηστών, της πρόσβασης στο ταχυδροµικό δίκτυο υπό συνθήκες
διαφάνειας, αναλογικότητας και αποφυγής διακρίσεων, καθώς, επίσης, και
της προστασίας του υγιούς ανταγωνισµού.
(δ) Η διασφάλιση των αρχών της εµπιστευτικότητας της αλληλογραφίας,
του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας, της προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και
της διαφύλαξης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στις
υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό των φορέων
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
(ε) Η προστασία του περιβάλλοντος και του περιφερειακού σχεδιασµού.
(στ) Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το Νόµο
και/ή από συλλογικές συµβάσεις που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από
τους κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Νόµο.
(ζ) Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών, η οποία εξασφαλίζεται
ιδίως(i) µε την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών εξασφαλίζοντας στους χρήστες το δικαίωµα της καθολικής
υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στον παρόντα Νόµο·
(ii) µε την υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές ιδίως µέσω
της πρόβλεψης απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των
διαφορών του µε τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών·
(iii) µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής· και
(iv) µε την κάλυψη των αναγκών συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων,
ιδίως µειονεκτούντων χρηστών.
3 του 160(Ι) του 2013.

(5) Σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άµεσης
κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή
υγεία, µε απόφαση του Υπουργού, επιτρέπεται η επίταξη φορέων παροχής
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζεται και ο χρόνος
διάρκειας αυτής.

Ερµηνεία.

4. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:-

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«BEREC» σηµαίνει το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης
Νοεµβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας,
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«αγορά λιανικής» σηµαίνει την αγορά για υπηρεσίες ή προϊόντα που
παρέχονται σε τελικούς χρήστες,
«άδεια» σηµαίνει
(i) εξουσιοδότηση, υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ατοµικό
δικαίωµα χρήσης που καθορίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα,
αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη
δηµιουργία ή εκµετάλλευση δικτύων για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
4(α) του 160(Ι) του
2013.

(ii) εξουσιοδότηση, υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας,
που καθορίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των προσώπων, που επιτρέπει
την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών ή/και τη δηµιουργία ή/και την
ίδρυση ταχυδροµικών δικτύων, και κατά περίπτωση, την εγκατάσταση
ή/και εκµετάλλευση των δικτύων τους για την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών.

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«άδεια ή/και δικαιώµατα» σηµαίνει ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρµόδιας
αρχής κατόπιν διαδικασίας, η οποία υποχρεώνει µια επιχείρηση να λάβει
µέτρα για τη νόµιµη εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών ή έργων, πολιτικής
µηχανικής,
«αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σηµαίνει την πλήρως
αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την κοινή (µεριζόµενη)
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δεν
συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου,
«αναγνώριση καλούσας γραµµής» σηµαίνει οποιαδήποτε τεχνικά µέσα,
µέσω των οποίων η ταυτότητα του σηµείου απόληξης του καλούντος
δικτύου µπορεί να παρουσιαστεί,
«ανταλλαγή εγγράφων» ∆ιαγράφηκε µε το 4(β) του 160(Ι) του 2013.
«αντικείµενο αλληλογραφίας» σηµαίνει επικοινωνία σε γραπτή µορφή
πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό µέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη
διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το
αντικείµενο ή στο περιτύλιγµα του. Βιβλία, κατάλογοι, εφηµερίδες και
περιοδικά δεν θεωρούνται ως αντικείµενα αλληλογραφίας,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«αξιολόγηση της συµµόρφωσης» σηµαίνει διεργασία αξιολόγησης µε την
οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, που αφορούν ραδιοεξοπλισµό,
«αποστολέας» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από το οποίο
προέρχονται ταχυδροµικά αντικείµενα,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«απόσυρση» σηµαίνει κάθε µέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη
διαθεσιµότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισµού ο οποίος βρίσκεται στην
αλυσίδα εφοδιασµού,
«Απόφαση» σηµαίνει την απόφαση που εκδίδεται από τον Επίτροπο
δυνάµει του παρόντος Νόµου,
«αρχείο τεχνικής κατασκευής» σηµαίνει το αρχείο που περιγράφει µια
συσκευή και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρµογή
των εφαρµοστέων βασικών απαιτήσεων,
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«ασφαλισµένο αντικείµενο» σηµαίνει υπηρεσία που ασφαλίζει
ταχυδροµικά αντικείµενα µέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον
αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζηµιάς.
«ατοµικό δικαίωµα χρήσης» σηµαίνει το ατοµικό δικαίωµα χρήσης
αριθµών ή ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
«ατοµικό δικαίωµα χρήσης αριθµών» σηµαίνει το ατοµικό δικαίωµα που
χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται
δικαιώµατα χρήσης των αριθµών,
«ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σηµαίνει το ατοµικό
δικαίωµα που χορηγείται από το ∆ιευθυντή και το οποίο παρέχει στο
πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώµατα να
χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες,
4(ιε) του 160(Ι) του
2013.

«βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει γενικούς λόγους µη οικονοµικής φύσης,
που πρέπει να πληρούν οι παροχείς ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι λόγοι
αυτοί είναι η εµπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του
δικτύου σε ό,τι αφορά τη µεταφορά επικίνδυνων αγαθών, η τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής
ασφάλισης, όπως ορίζονται από το Νόµο ή/και από συλλογικές συµβάσεις
που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους,
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόµο, και, σε
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδοµένων, η προστασία
του περιβάλλοντος και η χωροταξία. Η προστασία των δεδοµένων, µπορεί
να περιλαµβάνει την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
την εµπιστευτικότητα των διαβιβαζόµενων ή αποθηκευµένων
πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής,
«Βοηθός Επίτροπος» σηµαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που διορίζεται δυνάµει
της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου,
«γενική εξουσιοδότηση» σηµαίνει

3(γ) του 51(Ι) του 2012.

4(γ) του 160(Ι) του
2013.
3(δ) του 51(Ι) του 2012.

(i) το νοµικό πλαίσιο που επιτρέπει σε πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες
ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών συµπεριλαµβανοµένων και
ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, υπό τον
όρο της συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και µε
την επιφύλαξη ειδικών υποχρεώσεων ανά τοµέα, υπηρεσία ή τύπο
πρόσβασης που είναι δυνατόν να εφαρµόζονται σε όλους ή
συγκεκριµένους τύπους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
(ii) εξουσιοδότηση υποκείµενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάµει
Νόµου από τον Επίτροπο είτε δια Νόµου, και αφορά πρόσωπα, τα οποία
δύνανται να ασκούν τα δικαιώµατα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ
εξασφάλισης συγκεκριµένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου για την
παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών ή / και ίδρυση και λειτουργία
ταχυδροµικού δικτύου,
«γεωγραφικός αριθµός» σηµαίνει αριθµό από το Σχέδιο Τηλεφωνικής
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέρος της ψηφιακής δοµής
του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και χρησιµοποιείται για τη
δροµολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σηµείου τερµατισµού
του δικτύου,
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«Γραφείο» σηµαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που ιδρύεται δυνάµει του άρθρου 10(1)
του παρόντος Νόµου,
3(α) του 51(Ι) του 2012.

«δηµόσια διαθέσιµη τηλεφωνική υπηρεσία» σηµαίνει υπηρεσία
διαθέσιµη στο κοινό για τη διενέργεια και τη λήψη εθνικών ή/και διεθνών
κλήσεων, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο (δηλαδή που περιλαµβάνει, ανάµεσα
σε άλλα, επιλογή / προεπιλογή φορέα, χρήση υπηρεσιών µεταπωλητή),
µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν στο Σχέδιο Τηλεφωνικής
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή σε διεθνές σχέδιο
τηλεφωνικής αριθµοδότησης,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» σηµαίνει το δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, κυρίως ή εξ’ ολοκλήρου, για την
προσφορά δηµόσια διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν τη µεταφορά πληροφοριών µεταξύ
τερµατικών σηµείων δικτύου,
«φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών» σηµαίνει πρόσωπο το
οποίο παρέχει µια ή περισσότερες ταχυδροµικές υπηρεσίες,

4(δ) του 160(Ι) του
2013.

3(ε) του 51(Ι) του 2012.

3(β) του 112(Ι) του
2016.

«δεδοµένα κίνησης» σηµαίνει οποιαδήποτε δεδοµένα καθίστανται
αντικείµενο επεξεργασίας για το σκοπό µετάδοσης µιας επικοινωνίας σε
ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για τη χρέωση αυτής,
«δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» σηµαίνει κάθε πληροφορία που
αναφέρεται σε υποκείµενο των δεδοµένων που βρίσκεται εν ζωή, σύµφωνα
µε τον περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµο. ∆ε λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία
δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων,
«δεδοµένα θέσης» σηµαίνει τα δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας σε
ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία καταδεικνύουν τη
γεωγραφική θέση του εξοπλισµού τερµατικών χρήστη, δηµοσίως
διαθέσιµης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
«δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» σηµαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για την παροχή τηλεφωνικών
υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. Υποστηρίζει τη µεταφορά προφορικών
επικοινωνιών µεταξύ τερµατικών σηµείων δικτύων, καθώς και άλλες
µορφές επικοινωνίας, όπως τηλεοµοιοτυπία και δεδοµένα,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«διαθεσιµότητα στην αγορά» σηµαίνει προσφορά ραδιοεξοπλισµού για
διανοµή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο
εµπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«διάθεση στην αγορά» σηµαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία
ραδιοεξοπλισµός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«διανοµέας» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα
εφοδιασµού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο
καθιστά διαθέσιµο ραδιοεξοπλισµό στην αγορά,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«διαπίστευση» σηµαίνει τη βεβαίωση από εθνικό οργανισµό διαπίστευσης
ότι ένας οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις
που έχουν τεθεί µε εναρµονισµένα πρότυπα και, όπου είναι
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τοµεακά
συστήµατα, εκτελεί µια συγκεκριµένη δραστηριότητα αξιολόγησης της
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συµµόρφωσης,
4(στ) του 160(Ι) του
2013.

«δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών» σηµαίνει ∆ηµόσιο ταχυδροµικό
δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους µέσων που
χρησιµοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, µε στόχο ιδίως:
* την περισυλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων που καλύπτονται από
υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σηµεία πρόσβασης σε
όλη την επικράτεια,
* τη µεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειµένων από το σηµείο
πρόσβασης έως το κέντρο διανοµής,
* την παράδοση των αντικειµένων αυτών στον παραλήπτη.

3(στ) του 51(Ι) του
2012.

«διακρατικές αγορές» σηµαίνει τις αγορές που προσδιορίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και καλύπτουν την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ή σηµαντικό µέρος της, ευρισκόµενο σε περισσότερα από ένα
(1) κράτη µέλη,
«διανοµή» σηµαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο
διανοµής µέχρι την παράδοση ταχυδροµικών αντικειµένων στους
παραλήπτες,
«διασύνδεση» σηµαίνει τη φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από το ίδιο ή
διαφορετικό πρόσωπο προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες ενός
προσώπου η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες του ίδιου ή άλλου
προσώπου ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο
πρόσωπο. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη
ή από άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι
ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης
δηµόσιων δικτύων,
«διασύνδεση Προγράµµατος Εφαρµογής» ή «ΑΡΙ» σηµαίνει τη
διασύνδεση του προηγµένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού για
ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και του λογισµικού µεταξύ των
εξωτερικών εφαρµογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι
παροχείς υπηρεσιών, ,
«διασυνοριακό ταχυδροµείο» σηµαίνει ταχυδροµείο από ή προς άλλη
χώρα,
«∆ιάταγµα» σηµαίνει το ∆ιάταγµα εκδιδόµενο από τον Επίτροπο
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο,

4(ε) του 160(Ι) του
2013.

«διαφηµιστικό ταχυδροµείο» σηµαίνει µια ανακοίνωση που συνίσταται
αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή
διαφήµιση και περιέχει τυποποιηµένο µήνυµα, εκτός από το όνοµα, τη
διεύθυνση και τον ατοµικό κωδικό του παραλήπτη και µε τυχόν άλλες
τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του µηνύµατος και η οποία
αποστέλλεται σε σηµαντικό αριθµό παραληπτών, προς µεταφορά και
παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το
αντικείµενο ή τη συσκευασία του. Λογαριασµοί, τιµολόγια, αντίγραφα
λογαριασµών και άλλα µη τυποποιηµένα µηνύµατα δεν θεωρούνται
διαφηµιστικό ταχυδροµείο. Τα αντικείµενα διαφηµιστικού ταχυδροµείου
θεωρούνται αντικείµενα αλληλογραφίας,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«διεπαφή» σηµαίνει σηµείο απόληξης δικτύου, δηλαδή φυσικό σηµείο
σύνδεσης, στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο χρήστη σε δηµόσιο δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και ραδιοεπαφή, που καθορίζει τη
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ραδιοεπικοινωνιακή οδό µεταξύ ραδιοεξοπλισµού και των τεχνικών του
προδιαγραφών,
3(α) του 51(Ι) του 2012.

«∆ιεπαφή Προγράµµατος Εφαρµογής» ή «∆ΠΕ» σηµαίνει τη λογισµική
διεπαφή µεταξύ εφαρµογών, οι οποίες διατίθενται από παροχείς
τηλεοπτικών εκποµπών ή παροχείς υπηρεσιών, και των διαθέσιµων
στοιχείων σε προηγµένο ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισµό για ψηφιακές
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες,
«διεπιλογή εισόδου» σηµαίνει τη διευκόλυνση µέσω της οποίας οι
χρήστες ιδιωτικού συνδροµητικού κέντρου ή παρόµοιου ιδιωτικού
συστήµατος µπορούν να καλούνται απευθείας από σταθερό τηλεφωνικό
δίκτυο χωρίς την παρέµβαση τηλεφωνητή στο κέντρο,
«∆ιευθυντής» σηµαίνει τον ∆ιευθυντή του τµήµατος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,
«δικαιούχος» σηµαίνει τρίτο µέρος το οποίο έχει λάβει δεόντως άδεια
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα Νόµο ή έχει το δικαίωµα
να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών δια νόµου, και είναι επιλέξιµο για
αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο,
«δικαίωµα χρήσης αριθµών» σηµαίνει το δικαίωµα που χορηγείται από
τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώµατα
χρήσης των αριθµών,
«δικαίωµα χρήσης» σηµαίνει το δικαίωµα χρήσης αριθµών ή δικαίωµα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

3(ζ) του 51(Ι) του 2012.

«δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σηµαίνει το δικαίωµα που
χορηγείται από το ∆ιευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο
φορέα στον οποίο χορηγείται το δικαίωµα να χρησιµοποιεί
ραδιοσυχνότητες,
«∆ικαστήριο» σηµαίνει το αρµόδιο δικαστήριο,

3(η) του 51(Ι) του 2012.

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σηµαίνει τα συστήµατα
µετάδοσης και, κατά περίπτωση, τον εξοπλισµό µεταγωγής ή
δροµολόγησης και τους λοιπούς πόρους, περιλαµβανοµένων µη ενεργών
στοιχείων του δικτύου, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη
χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού
µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών
(µεταγωγής δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής,
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των
συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη
µετάδοση σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής
τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των µεταφερόµενων πληροφοριών.
«εβδοµάδα» σηµαίνει εφτά ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στο Νόµο, ή εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια,
«εγκατάσταση» σηµαίνει οποιοδήποτε σύρµα, καλώδιο ή άλλα µέσα για
την µεταφορά σηµάτων, οποιοδήποτε σωλήνα, αγωγό, περίβληµα,
επικάλυψη, οποιαδήποτε κατασκευή, πόλο ή οποιοδήποτε άλλο
αντικείµενο που χρησιµοποιείται για την εγκαθίδρυση δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
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2 του 103(Ι) του 2009.

«εθνική περιαγωγή» σηµαίνει την υπηρεσία πρόσβασης σε δηµόσιο
κινητό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η οποία παρέχεται από τον παροχέα του
φιλοξενούντος δικτύου κινητής τηλεφωνίας στον παροχέα του οικείου
δικτύου κινητής τηλεφωνίας µέσα στα εδαφικά όρια της ∆ηµοκρατίας, και
που επιτρέπει στους συνδροµητές του δεύτερου να χρησιµοποιούν τις
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει ο πρώτος.
«Εθνική Ρυθµιστική Αρχή» σηµαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ή το Τµήµα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,
όπως ορίζεται συγκεκριµένα στον παρόντα Νόµο ή στο Νόµο περί
Ραδιοεπικοινωνιών,

3(α) του 112(Ι) του
2016.
156(Ι) του 2002
10(I) του 2010
57(I) του 2011
69(I) του 2012
120(I) του 2012.

«εθνικός οργανισµός διαπίστευσης» σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό
Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 3
του περί ∆ιαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόµου
του 2002,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«ειδικά δικαιώµατα» σηµαίνει τα δικαιώµατα που χορηγεί ο Επίτροπος,
σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, µέσω των διατάξεων του παρόντος
Νόµου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νοµοθεσίας, ή οποιωνδήποτε
κανονιστικών ή διοικητικών µηχανισµών που προβλέπονται δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών, ∆ιαταγµάτων ή
Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή
οποιασδήποτε άλλης οικείας νοµοθεσίας, τα οποία, σε δεδοµένη
γεωγραφική περιοχή:
(α) περιορίζουν, σε δύο (2) ή περισσότερες, τον αριθµό των επιχειρήσεων
αυτών µε βάση κριτήρια που δεν είναι αντικειµενικά, αναλογικά και
αµερόληπτα, ή
(β) υποδεικνύουν, µε βάση κριτήρια διαφορετικά από αυτά που
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ή
(γ) αναθέτουν σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, µε βάση κριτήρια
διαφορετικά από τα προαναφερθέντα, νοµοθετικά ή κανονιστικά
πλεονεκτήµατα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα οποιασδήποτε
άλλης επιχείρησης να εισάγει, να εµπορεύεται, να συνδέει, να θέτει σε
λειτουργία ή/και να συντηρεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό στον ίδιο
γεωγραφικό χώρο και υπό αντίστοιχες συνθήκες,
«ειδικές υποχρεώσεις» σηµαίνει υποχρεώσεις που δύνανται να
επιβληθούν από τον Επίτροπο σε πρόσωπο δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου,

4(ζ) του 160(Ι) του
2013.

«Ειδική άδεια» σηµαίνει κάθε χορηγούµενη, από τον Επίτροπο άδεια, µε
την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώµατα σε φορέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω
φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συµπληρώνουν τη γενική
εξουσιοδότηση, ανάλογα µε την περίπτωση,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«εισαγωγέας» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εισάγει στην ενωσιακή αγορά
ραδιοεξοπλισµό προερχόµενο από τρίτη χώρα,
«εκποµπή» σηµαίνει εκποµπή, ενσύρµατη ή ασύρµατη, άµεση ή µέσω

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 20 of 170

112(I)/2004
δορυφόρου, µε κώδικα ή χωρίς, και εν γένει εκποµπή µε οποιοδήποτε
τρόπο ενός ραδιοσήµατος ή τηλεοπτικού σήµατος που προορίζεται για
λήψη από το κοινό,
3(β) του 112(Ι) του
2016.

«εναρµονισµένο πρότυπο» σηµαίνει το ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει
εκδοθεί κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης» σηµαίνει την κάθε νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των
προϊόντων,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«εξοπλισµός τερµατικών» σηµαίνει:
(α) είτε τον εξοπλισµό που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την ηλεκτρονική
διασύνδεση ενός δηµόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών για τη µεταβίβαση,
επεξεργασία ή λήψη πληροφοριών· και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε
η σύνδεση είναι άµεση είτε είναι έµµεση δυνατόν να γίνει µε καλώδιο,
οπτικές ίνες ή ηλεκτροµαγνητικά κανάλια· η σύνδεση είναι έµµεση, αν
µεταξύ του τερµατικού και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του δηµόσιου
δικτύου παρεµβάλλεται άλλη συσκευή,
(β) είτε τον εξοπλισµό επίγειων δορυφορικών σταθµών,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«εξοπλισµός επίγειων σταθµών» σηµαίνει τον εξοπλισµό ο οποίος µπορεί
να χρησιµοποιηθεί είτε για µετάδοση («εκποµπή») ή για µετάδοση και
λήψη («εκποµπή/λήψη»), ή µόνο για λήψη («µόνο λήψη») σηµάτων
ραδιοεπικοινωνίας µέσω δορυφόρων ή άλλων επίγειων συστηµάτων,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει γραπτή
εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση
συγκεκριµένων καθηκόντων,
«εξουσιοδότηση» σηµαίνει εξουσιοδότηση µε βάση το πλαίσιο γενικής
εξουσιοδότησης που πιθανόν να περιλαµβάνει και ατοµικά δικαιώµατα
χρήσης,

3(β) του 112(Ι) του
2016.
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003
16(Ι) του 2004
180(Ι) του 2004
74(Ι) του 2006
50(Ι) του 2012
52(Ι) του 2013
113(I) του 2016.

«επιβλαβής παρεµβολή» έχει την έννοια που αποδίδει στο όρο αυτό ο περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµος του 2002,

«επιζήµια παρεµβολή» σηµαίνει παρεµβολή που θέτει σε κίνδυνο την
λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοναυσιπλοΐας ή άλλων υπηρεσιών
ασφαλείας ή η οποία µε άλλο τρόπο αλλοιώνει, εµποδίζει σοβαρά ή
διακόπτει επανειληµµένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί
σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ νοµοθεσία που σχετίζεται µε τις
ραδιοεπικοινωνίες,
«επικοινωνία» σηµαίνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία ανταλλάσσεται
ή µεταφέρεται µεταξύ ενός πεπερασµένου αριθµού µερών µέσω δηµόσια
διαθέσιµης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ∆εν περιλαµβάνονται
πληροφορίες που µεταφέρονται ως τµήµα µιας υπηρεσίας µετάδοσης στο
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κοινό µέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρά µόνο στο
βαθµό που η πληροφορία µπορεί να σχετισθεί µε το συγκεκριµένο
συνδροµητή ή χρήστη που λαµβάνει την πληροφορία,
3(α) του 51(Ι) του 2012.

«επιλεκτική φραγή εξερχόµενων κλήσεων» σηµαίνει διευκόλυνση, µε
την οποία συνδροµητής δύναται να ζητήσει, από παροχέα υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να φράξει εξερχόµενες κλήσεις
καθορισµένων τύπων ή καθορισµένους τύπους αριθµών, δωρεάν,
«επιλεκτική φραγή εισερχόµενων κλήσεων» σηµαίνει διευκόλυνση µε
την οποία συνδροµητής δύναται να ζητήσει από παροχέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών να φράξει εισερχόµενες κλήσεις, µε απλά µέσα, όταν ο
καλών χρήστης ή συνδροµητής χρησιµοποιεί την υπηρεσία απόκρυψης
ένδειξης ταυτότητας της καλούσας γραµµής,
«επιλογή τόνων» σηµαίνει τη χωρητικότητα του σταθερού δικτύου
δηµόσιας τηλεφωνίας η οποία στηρίζει την χρήση των πολυσυχνικών
τηλεφώνων τόνου επιλογής για σηµαδοτοσία στους τόνους Χ που
χρησιµοποιούνται στην µεταγωγή όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) ETR
207 και υποστηρίζουν τους ίδιους τόνους για διατερµατική σηµατοδοσία
σε ολόκληρο το δίκτυο, τόσο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όσο και
σε άλλες χώρες,

207/89

«Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού» σηµαίνει την κατά το
Άρθρο 8 του Νόµου περί Προστασίας του Ανταγωνισµού καθιστάµενη
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού.
«Επίτροπος» σηµαίνει τον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που διορίζεται δυνάµει της παραγράφου
(1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου,

138(Ι)/2001
37(Ι)/2003

«Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
σηµαίνει τον Επίτροπο που διορίζεται δυνάµει του Άρθρου 18 των περί
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόµου) Νόµων 2001 και 2003,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«επιχειρήσεις», για σκοπούς ανταγωνισµού στην αγορά εξοπλισµού
τερµατικών, σηµαίνει τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στους οποίους
το κράτος εκχωρεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα εισαγωγής,
εµπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία ή συντήρησης εξοπλισµού
τερµατικών τηλεπικοινωνιών,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια» σηµαίνει το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Γενικό ∆ικαστήριο,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
«Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (CENELEC), και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα
Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τηλεπικοινωνιών) (ETSI),

3(α) του 51(Ι) του 2012.
3(α) του 112(Ι) του
2016.

«Ε.Χ.Τ.Α.» σηµαίνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αρίθµησης,
«ηλεκτροµαγνητική διαταραχή» σηµαίνει ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο
που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού· µια
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ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής
προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου διά του
οποίου γίνεται η διάδοση,
3(β) του 112(Ι) του
2016.

«ηλεκτρονικό ταχυδροµείο» σηµαίνει οποιοδήποτε µήνυµα που
συνίσταται σε κείµενο, φωνή, ήχο ή εικόνα και αποστέλλεται µέσω ενός
δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο δύναται να αποθηκευθεί στο
δίκτυο ή στον εξοπλισµό τερµατικών έως ότου συλλεγεί από τον
παραλήπτη,
«ηλεκτρονικός οδηγός προγράµµατος» σηµαίνει οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό µέσο παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα υλικού προγράµµατος που αποτελεί αντικείµενο
οιασδήποτε υπηρεσίας τηλεοπτικής µετάδοσης και το οποίο ηλεκτρονικό
µέσο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συστήµατος διανοµής και λήψης
µε το οποίο παρέχεται µια υπηρεσία τηλεοπτικής µετάδοσης,
«ηµέρα» σηµαίνει ηµερολογιακή ηµέρα, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στο Νόµο, ή εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«θέση σε λειτουργία» σηµαίνει την πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισµού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον τελικό χρήστη,
«ITU» σηµαίνει ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών,

4(η) του 160(Ι) του
2013.

«καθολική ταχυδροµική υπηρεσία» σηµαίνει την ελάχιστη δέσµη
ταχυδροµικών υπηρεσιών που ορίζεται στο άρθρο 119Β του παρόντος
Νόµου, ως αυτή εκάστοτε διαµορφώνεται κατόπιν οποιασδήποτε
διαφοροποίησης της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από
καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών
σύµφωνα µε το εκάστοτε σε ισχύ δεσµευτικό κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε διάταγµα που εκδίδει δυνάµει του άρθρου 20(ιθ) του παρόντος
Νόµου,
«καθολική υπηρεσία» σηµαίνει ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών, είτε
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ταχυδροµικών υπηρεσιών, που
ορίζεται στον παρόντα Νόµο, συγκεκριµένης ποιότητας, διαθέσιµο για
κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσµα
των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών στην Κύπρο, σε προσιτή τιµή,
«καταληκτικά τέλη» σηµαίνει την αµοιβή του παροχέα καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας για τη διανοµή του εισερχόµενου διασυνοριακού
ταχυδροµείου αποτελούµενου από ταχυδροµικά αντικείµενα από άλλη
χώρα,
«καταναλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί
ή ζητά δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµικές υπηρεσίες για σκοπούς άλλους της εργασίας, επιχείρησης ή
επαγγέλµατος του,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«κατασκευαστής» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
κατασκευάζει ραδιοεξοπλισµό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασµό ή
την κατασκευή ραδιοεξοπλισµού και διοχετεύει στην αγορά τον εξοπλισµό
αυτόν υπό την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του,
«κατηγορία εξοπλισµού» σηµαίνει κατηγορία που προσδιορίζει
συγκεκριµένους τύπους συσκευών, οι οποίες θεωρούνται παρόµοιες, ως
και εκείνες τις διεπαφές για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι εν λόγω συσκευές,
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οι οποίες εν πάση περιπτώσει δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από
µια κατηγορίες εξοπλισµού,
3(α) του 112(Ι) του
2016.

«κλάση ραδιοεξοπλισµού» σηµαίνει την κλάση που προσδιορίζει
συγκεκριµένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισµού οι οποίες θεωρούνται
παρόµοιες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και τις
ραδιοεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισµός,
«κλειστή οµάδα χρηστών» σηµαίνει πρόσωπα που δεν τα συνδέουν κατ’
ανάγκη οικονοµικοί δεσµοί αλλά που µπορούν να προσδιοριστούν ως µέλη
µιας οµάδας µε βάση µια διαρκή εµπορική ή/και επαγγελµατική σχέση
µεταξύ τους ή µε ένα άλλο πρόσωπο της οµάδας, και των οποίων οι
εσωτερικές επικοινωνιακές ανάγκες απορρέουν από το κοινό ενδιαφέρον
που χαρακτηρίζει αυτή τη διαρκή σχέση,

3(θ) του 51(Ι) του 2012.

«κλήση» σηµαίνει τη σύνδεση που επιτυγχάνεται µέσω δηµόσια
διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν την
αµφίδροµη επικοινωνία οµιλίας,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«κλήση» σηµαίνει τη σύνδεση που επιτυγχάνεται µέσω δηµόσια
διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπουν την
αµφίδροµη επικοινωνία οµιλίας,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«κοινή (µεριζόµενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σηµαίνει την παροχή
σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπό-βρόχο του
φορέα εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ στην αγορά, η οποία επιτρέπει τη
χρήση της δυναµικότητας συγκεκριµένου τµήµατος της υποδοµής του
δικτύου, όπως µέρους της συχνότητας ή ισοδύναµου,

2 του 113(Ι) του 2007.

«κοινοποιηµένος οργανισµός» σηµαίνει οργανισµό που δύναται να
εκτελεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, διαδικασία εκτίµησης της
συµµόρφωσης τερµατικού εξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις·
«κοινοποιηµένος φορέας εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ στην
αγορά» σηµαίνει φορέα σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου ο
οποίος έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σηµαντική ισχύ σε µια
σχετική αγορά και ως εκ τούτου υπόκειται σε ρύθµιση για τις
δραστηριότητές του στην εν λόγω σχετική αγορά,
«κοινόχρηστο τηλέφωνο» σηµαίνει τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό εν
γένει, για τη χρήση του οποίου µπορεί να απαιτείται χρήση κέρµατος ή/και
πιστωτικής/χρεωστικής
κάρτας
ή/και
προπληρωµένης
κάρτας,
συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται µε κώδικα
επιλογής,
«Κυπριακό Ταχυδροµείο» ∆ιαγράφηκε µε το 4(θ) του 160(Ι) του 2013.
«Κύπρος» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«µείζονα έργα ανακαίνισης» σηµαίνει οικοδοµικές εργασίες ή έργα
πολιτικής µηχανικής στον τόπο του τελικού χρήστη τα οποία
περιλαµβάνουν δοµικές µεταβολές ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής
υποδοµής ή σηµαντικού τµήµατος αυτής και για τα οποία απαιτείται
πολεοδοµική άδεια ή/και άδεια οικοδοµής, ανάλογα µε την περίπτωση,
«µετάδοση» σηµαίνει ενσύρµατη ή µη, απ΄ευθείας ή µέσω δορυφόρου, σε
κωδικοποιηµένη µορφή ή µη, και εν γένει καθ΄οιονδήποτε τρόπο µετάδοση
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, που προορίζεται για λήψη από το
κοινό,
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3(β) του 51(Ι) του 2012.

«µη γεωγραφικός αριθµός» σηµαίνει τον αριθµό που περιλαµβάνεται στο
Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δεν
είναι γεωγραφικός αριθµός. Συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, αριθµούς
κινητών τηλεφώνων, αριθµούς ατελούς κλήσης και αριθµούς
υπερτιµηµένων κλήσεων,
«µήνας» σηµαίνει τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στο Νόµο, ή εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια,
«µισθωµένες
γραµµές» σηµαίνει
διευκολύνσεις
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς µετάδοσης µεταξύ
των σηµείων απολήξεως δικτύου και δεν περιλαµβάνουν κατ΄ απαίτηση
µεταγωγή (λειτουργίες µεταγωγής που µπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως
µέρος της παροχής µισθωµένης γραµµής),

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«οικονοµικοί φορείς» σηµαίνει τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο, εισαγωγέα και διανοµέα,
«Οργανισµός» σηµαίνει δηµόσιο παροχέα δικτύου
επικοινωνιών ή/και δηµόσιο παροχέα υπηρεσιών
επικοινωνιών,

ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικών

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης» σηµαίνει τον οργανισµό ο
οποίος πραγµατοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«οργανισµός δηµοσίου δικαίου» σηµαίνει κάθε οργανισµό, ο οποίος έχει
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος,
χωρίς βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα·
(β) διαθέτει νοµική προσωπικότητα· και
(γ) χρηµατοδοτείται, στο σύνολο ή κατά το µεγαλύτερο µέρος, από το
κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου
δικαίου ή υπόκειται σε διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή
οργανισµούς ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου
περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις
περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου
δικαίου,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«παραβίαση προσωπικών δεδοµένων» σηµαίνει την παραβίαση της
ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια,
αλλοίωση ή απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα
που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε
επεξεργασία, σε συνδυασµό µε την παροχή διαθέσιµης στο κοινό
ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών,
«παροχέας» σηµαίνει πρόσωπο που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτηµένο να
παρέχει δίκτυο και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
ταχυδροµικές υπηρεσίες ή συναφείς διευκολύνσεις, προς το κοινό,
«παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» σηµαίνει το
δηµόσιο ή δηµόσιους παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που
ορίζονται δια νόµου ή δυνάµει νόµου ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή µέρους αυτής στη ∆ηµοκρατία,
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2 του 103(Ι) του 2009.

«παροχέας οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας» σηµαίνει τον παροχέα
που λειτουργεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ο οποίος έχει εγγεγραµµένους
πελάτες στο οικείο αρχείο εντοπισµού, στους οποίους προσφέρει υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας.

2 του 103(Ι) του 2009.

«παροχέας φιλοξενούντος δικτύου κινητής τηλεφωνίας» σηµαίνει τον
παροχέα που λειτουργεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ο οποίος επιτρέπει την
προσωρινή εγγραφή του πελάτη στο αρχείο εντοπισµού φιλοξενουµένων,
στον οποίο προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
«παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σηµαίνει
εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση ενός τέτοιου δικτύου,

την

4(ι) του 160(Ι) του
2013.

«περισυλλογή» σηµαίνει τη δραστηριότητα περισυλλογής ταχυδροµικών
αντικειµένων από παροχέα ταχυδροµικής υπηρεσίας,

4(ιε) του 160(Ι) του
2013.

«πλαστό γραµµατόσηµο» σηµαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή αποµίµηση
ή παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραµµατοσήµου,
αποτυπώµατος µηχανής προπληρωµής ταχυδροµικών τελών ή
οποιασδήποτε άλλης µεθόδου πληρωµής ταχυδροµικών τελών, που
υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδροµικό τέλος στην Κύπρο ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα,

3(ι) του 51(Ι) του 2012.

«πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σηµαίνει την
παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης, µε σηµαντική ισχύ στην
αγορά, η οποία επιτρέπει χρήση της πλήρους δυναµικότητας της υποδοµής
του δικτύου,
«Πρόεδρος» σηµαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,

3(β) του 112(Ι) του
2016.

3(ια) του 51(Ι) του
2012.

3(ια) του 51(Ι) του
2012.

«προηγµένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισµός» σηµαίνει τον
περιφερειακό εξοπλισµό τερµατικών ο οποίος προορίζεται για σύνδεση µε
τηλεοπτική συσκευή ή σύνθετη ψηφιακή τηλεοπτική συσκευή και είναι
ικανός να υποστηρίξει ψηφιακές διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες,
«πρόσβαση» σηµαίνει τη διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλο
πρόσωπο, βάσει καθορισµένων όρων, σε αποκλειστική ή µη βάση, για τον
σκοπό
παροχής
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που οι ευκολίες ή και υπηρεσίες
χρησιµοποιούνται για τη διανοµή υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχοµένου ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.
Καλύπτει, µεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και
συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισµού
δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων (αυτό περιλαµβάνει συγκεκριµένα την
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες
για την παροχή υπηρεσιών µέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική
υποδοµή, που περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, την πρόσβαση σε
συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα
λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση στα συστήµατα πληροφοριών ή
στις βάσεις δεδοµένων για προ-παραγγελία, παροχή, παραγγελία, παροχή
συντήρησης και επισκευής, καθώς και αιτήµατα τιµολόγησης, την
πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που παρέχουν
παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά
δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήµατα υπό όρους
πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε
υπηρεσίες εικονικού δικτύου,
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«πρόσωπο» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και περιλαµβάνει
εταιρεία, συνεταιρισµό, σωµατείο, ίδρυµα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή
σύµπραξη προσώπων, µε νοµική προσωπικότητα ή όχι,
«προώθηση κλήσης» σηµαίνει τη διευκόλυνση µέσω της οποίας
εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισµό στην
Κύπρο ή σε άλλη χώρα,
3(α) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοδιαπεφή» σηµαίνει τη προδιαγραφή της ρυθµιζόµενης χρήσης του
ραδιοφάσµατος,

3(β) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοεξοπλισµός» σηµαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που
εκούσια εκπέµπει και/ ή λαµβάνει ραδιοκύµατα για σκοπούς
ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισµού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
προϊόν που πρέπει να συµπληρωθεί µε εξάρτηµα, όπως κεραία, ώστε
εκούσια να εκπέµπει και/ή να λαµβάνει ραδιοκύµατα για σκοπούς
ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισµού,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοεπικοινωνία» σηµαίνει επικοινωνία µέσω ραδιοκυµάτων,

3(β) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοκύµατα» ή «ραδιοσυχνότητες» σηµαίνει ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα συχνότητας κάτω από 3.000 GHz (τρία εκατοµµύρια µεγακύκλους
ανά δευτερόλεπτο), που µεταδίδονται σε ανοικτό χώρο χωρίς τεχνητό
οδηγό (artificial guide),

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοπροσδιορισµός» σηµαίνει τον προσδιορισµό της θέσης, ταχύτητας
και/ ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου, ή απόκτηση
πληροφοριών σε σχέση µε αυτές τις παραµέτρους µέσω των ιδιοτήτων
διάδοσης των ραδιοκυµάτων,

3(β) του 112(Ι) του
2016.

«ραδιοφάσµα» σηµαίνει ραδιοκύµατα συχνότητας κάτω από 3000GHz,
που διαδίδονται στο διάστηµα χωρίς τεχνητό οδηγό,

3(α) του 112(Ι) του
2016.

«σήµανση CE» σηµαίνει τη σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις εφαρµοστέες
απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης που προβλέπει την
τοποθέτηση της σήµανσης,

4(ια) του 160(Ι) του
2013.

«σηµεία πρόσβασης» σηµαίνει τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις,
περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των γραµµατοκιβωτίων, που τίθενται
στη διάθεση του κοινού είτε σε δηµόσιους χώρους είτε σε χώρους των
φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς µπορούν
να καταθέτουν ταχυδροµικά αντικείµενα στο ταχυδροµικό δίκτυο,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«σηµείο πρόσβασης» σηµαίνει συγκεκριµένο σηµείο, εντός ή εκτός του
κτιρίου, προσιτό στις επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί δεόντως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή έχουν το δικαίωµα να
παρέχουν δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά οιασδήποτε
οικείας νοµοθεσίας, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η σύνδεση µε την
προσαρµοσµένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδοµή εντός κτιρίου,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«σηµείο τερµατισµού δικτύου» (ΣΤ∆) σηµαίνει το φυσικό ή και
ασύρµατο σηµείο στο οποίο ένας συνδροµητής αποκτά πρόσβαση σε
δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις δικτύων που
περιλαµβάνουν µεταγωγή ή δροµολόγηση το ΣΤ∆ χαρακτηρίζεται από
ειδική διεύθυνση δικτύου, η οποία δυνατόν να συνδέεται µε αριθµό ή
όνοµα συνδροµητή,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«συγκατάθεση» σηµαίνει συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων,
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δηλαδή κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται
µε τρόπο σαφή και µε πλήρη επίγνωση, και µε την οποία το υποκείµενο
των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν
αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν,
2 του 134(Ι) του 2007.

«Συµβουλευτική Επιτροπή» σηµαίνει τη Συµβουλευτική Επιτροπή
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων που καθιδρύεται δυνάµει
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόµου,
«συµφωνία διασύνδεσης» σηµαίνει τις τεχνικές και εµπορικές συµφωνίες
που έχουν συναφθεί µεταξύ δύο παροχέων αναφορικά µε την παροχή
διασύνδεσης,
«συναφείς ευκολίες» σηµαίνει τις ευκολίες που σχετίζονται µε δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών µέσω του εν
λόγω δικτύου και/ή υπηρεσίας. Περιλαµβάνουν επίσης συστήµατα υπό
όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραµµάτων,

3(α) του 51(Ι) του 2012.

«συναφείς υπηρεσίες» σηµαίνει υπηρεσίες και ευκολίες που σχετίζονται
µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή
υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη
δυνατότητα αυτή, περιλαµβάνουν δε, µεταξύ άλλων, συστήµατα
µετατροπής αριθµών ή συστήµατα που παρέχουν παρόµοια λειτουργική
δυνατότητα, συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών
προγραµµάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως ταυτοποίηση, εντοπισµό
θέσης και υπηρεσία παρουσίας,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«συναφείς εγκαταστάσεις» σηµαίνει τις συναφείς ευκολίες, τις συναφείς
υπηρεσίες, υλικές υποδοµές και άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία που
σχετίζονται µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την
παροχή υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη
δυνατότητα αυτή, περιλαµβάνουν δε, µεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους
κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες
κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία σύνδεσης,

3(ιβ) του 51(Ι) του
2012.

«συνδροµητής» σηµαίνει πρόσωπο, που είναι συµβαλλόµενο µέρος σε
σύµβαση µε παροχέα δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών
αντιστοίχως,
«συνεγκατάσταση» σηµαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των
τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο
τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισµού ενός δικαιούχου,
«συσκευή» σηµαίνει οποιοδήποτε εξοπλισµό που είναι είτε
ραδιοεξοπλισµός είτε τερµατικός εξοπλισµός ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή και τα δύο,
«σύστηµα υπό όρους πρόσβασης» σηµαίνει κάθε τεχνικό µέτρο ή/και
ρύθµιση, όπου η πρόσβαση σε προστατευόµενη υπηρεσία
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σε κατανοητή µορφή, εξαρτάται από τη
συνδροµή ή κάποια άλλη µορφή προγενέστερης άδειας/εξουσιοδότησης,
«συστηµένο αντικείµενο» σηµαίνει υπηρεσία που παρέχει εγγύηση
σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζηµιάς
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ταχυδροµικού αντικειµένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό
είναι πρέπον κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου, απόδειξη για την
παραλαβή ταχυδροµικού αντικειµένου ή/και για την παράδοση του στον
παραλήπτη,
3(ιγ) του 51(Ι) του
2012.

«Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας»
σηµαίνει το σχέδιο που ετοιµάζει, εκσυγχρονίζει, δηµοσιεύει και
διαχειρίζεται το Γραφείο και το οποίο καθορίζει τη σειρά των αριθµών που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τη δροµολόγηση επικοινωνιών σε
συγκεκριµένες τοποθεσίες, τερµατικά πρόσωπα ή λειτουργίες σε δηµόσια
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και τους όρους,
προϋποθέσεις και τέλη εκχώρησης, κράτησης και χρήσης των σειρών
αριθµών.
«σχετική αγορά» σηµαίνει την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, όπως
καθορίζεται από τον Επίτροπο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος Νόµου. Η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών περιλαµβάνει
όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή
υποκατάστατα, όχι µόνο σε ό,τι αφορά τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά
τους, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση
των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιµές τους ή την
επιδιωκόµενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισµού και/ή τη
διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. Προϊόντα
ή υπηρεσίες που είναι σε µικρό µόνο ή σχετικό βαθµό εναλλάξιµα µεταξύ
τους δεν αποτελούν µέρος της ίδιας αγοράς,
«ταχυδροµείο» σηµαίνει οποιοδήποτε οικοδόµηµα, κτίριο, αίθουσα ή εν
γένει οποιοδήποτε χώρο που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς του
παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,

4(ιγ) του 160(Ι) του
2013.

«ταχυδροµικές υπηρεσίες» σηµαίνει τις υπηρεσίες που συνίστανται στην
περισυλλογή, τη διαλογή, τη µεταφορά και τη διανοµή ταχυδροµικών
αντικειµένων,

4(ιβ) του 160(Ι) του
2013.

«ταχυδροµικό αντικείµενο» σηµαίνει αντικείµενο µε συγκεκριµένο
παραλήπτη που αποστέλλεται στην τελική του µορφή, υπό την οποία το
αναλαµβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδροµικής υπηρεσίας,
περιλαµβανοµένων, πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλίων,
καταλόγων, εφηµερίδων, περιοδικών και ταχυδροµικών δεµάτων που
περιέχουν εµπορεύµατα, µε ή χωρίς εµπορική αξία,
«τελικός χρήστης» σηµαίνει τον χρήστη που δεν παρέχει δηµόσια δίκτυα
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο
κοινό,
«τερµατικό σηµείο δικτύου» σηµαίνει το σηµείο φυσικής ή/και
ασύρµατης διεπαφής, από όπου παρέχεται στο συνδροµητή πρόσβαση στο
δίκτυο επικοινωνιών, στα δίκτυα µεταγωγής ή δροµολόγησης, το
τερµατικό σηµείο δικτύου που καθορίζεται µέσω ειδικής διεύθυνσης
δικτύου, η οποία µπορεί να συνδέεται µε το όνοµα ή τον αριθµό του
συνδροµητή,
«τερµατικός εξοπλισµός» ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ) του 112(Ι) του 2016.

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«τεχνικά έργα» σηµαίνει κάθε αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών
εργασιών ή εργασιών πολιτικής µηχανικής, αφ' εαυτού επαρκές να πληροί
µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία και το οποίο περιλαµβάνει ένα ή
περισσότερα στοιχεία υλικής υποδοµής,
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3(α) του 112(Ι) του
2016.

«τεχνική προδιαγραφή» σηµαίνει έγγραφο µε το οποίο ορίζονται τα
απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισµού,
«τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός» ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ)
του 112(Ι) του 2016.

3(ιδ) του 51(Ι) του
2012.

3(ιε) του 51(Ι) του
2012.

2(α) του 104(Ι) του
2016.

87(Ι) του 2001
275(Ι) του 2004

«τοπικός βρόχος» σηµαίνει το φυσικό κύκλωµα στρεπτού ζεύγους
µεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του δικτύου
στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε τον κεντρικό κατανεµητή ή µε
αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
«τοπικός υπό-βρόχος» σηµαίνει τον µερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το
σηµείο τερµατισµού του δικτύου µε σηµείο συγκέντρωσης ή
προσδιορισµένο ενδιάµεσο σηµείο πρόσβασης στο σταθερό δηµόσιο
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
«υλική υποδοµή» σηµαίνει στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να
δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του
δικτύου, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης,
ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι κτιρίων, εγκαταστάσεις
κεραιών, πύργοι και ιστοί, σύµφωνα µε τα άρθρα 62Α και 62Β:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς των άρθρων 62Α και 62Β, δεν εµπίπτουν
στον ορισµό του όρου αυτού, τα καλώδια, συµπεριλαµβανοµένων
σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), καθώς και στοιχεία δικτύων που
χρησιµοποιούνται για την παροχή πόσιµου ύδατος που προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του
περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
(Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«υλική υποδοµή εντός κτιρίου» σηµαίνει υλική υποδοµή ή εγκαταστάσεις
στον τόπο του τελικού χρήστη, περιλαµβανοµένων στοιχείων υπό
συνιδιοκτησία, οι οποίες προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρµατης
ή/και ασύρµατης πρόσβασης, εφόσον τα εν λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι
ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να συνδέουν
το σηµείο πρόσβασης του κτιρίου µε το σηµείο τερµατισµού του δικτύου,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«υλική υποδοµή εντός κτιρίου προσαρµοσµένη για υψηλές ταχύτητες»
σηµαίνει υλική υποδοµή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία
ή να διευκολύνει την παροχή υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,

4(ιδ) του 160(Ι) του
2013.

«υπηρεσία κατεπειγόντων» σηµαίνει την υπηρεσία που χαρακτηρίζεται
εκτός από την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συλλογή, διανοµή και παράδοση
των αντικειµένων, από την παροχή ορισµένων ή όλων των ακόλουθων
συµπληρωµατικών διευκολύνσεων: εγγύηση για παράδοση σε ορισµένη
ηµεροµηνία, παραλαβή από το σηµείο προέλευσης, παράδοση προσωπικά
στον παραλήπτη, δυνατότητα µεταβολής του προορισµού και της
ταυτότητας κατά τη διαµετακόµιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της
παραλαβής του αντικειµένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των
αντικειµένων αποστολής, εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών στους
πελάτες και προσφορά υπηρεσιών ανάλογα µε τις απαιτήσεις του. Η εν
λόγω υπηρεσία είναι δυνατόν να παρέχεται µε υψηλότερη τιµή,
«Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης» σηµαίνει τηλεοπτική υπηρεσία
που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν µέρει, από προγράµµατα που έχουν
παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειµένου να παρουσιαστούν σε

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 30 of 170

112(I)/2004
σχήµα ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Το σχήµα 16: 9 είναι το σχήµα
αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης.
«υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας» σηµαίνει υπηρεσία στην οποία έχει
πρόσβαση το κοινό για την εµπορική παροχή και απευθείας µεταφορά
οµιλίας σε πραγµατικό χρόνο µέσω του δηµόσιου δικτύου µεταγωγής ή
τέτοιου δικτύου όπου οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να χρησιµοποιήσει
εξοπλισµό που συνδέεται µε σηµείο απόληξης δικτύου σε σταθερή
τοποθεσία για επικοινωνία µε άλλο χρήστη του εξοπλισµού που είναι
συνδεδεµένος µε άλλο σηµείο απόληξης,
«υπηρεσίες επιµερισµένου κόστους» σηµαίνει υπηρεσίες µεταγωγής όπου
ο καλών καταβάλλει µόνο µέρος του κόστους της κλήσης στον
επιλεγόµενο αριθµό,

3(ιστ) του 51(Ι) του
2012.

4(ιε) του 160(Ι) του
2013.

«Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σηµαίνει τις υπηρεσίες που
παρέχονται συνήθως έναντι αµοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται,
εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και
των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα που χρησιµοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, αλλά εξαιρουµένων των υπηρεσιών που
παρέχουν περιεχόµενο µεταδιδόµενο µε χρήση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχοµένου,
δεν περιλαµβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 1 του περί της ∆ιαδικασίας
Πληροφόρησης Ορισµένων Τεχνικών Κανόνων Νόµου, οι οποίες δεν
συνίστανται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
«υπηρεσίες που παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα» σηµαίνει τις
ταχυδροµικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς
όρους του παροχέα καθολικής υπηρεσίας για τα επιµέρους ταχυδροµικά
αντικείµενα,
«υπηρεσία προστιθέµενης αξίας» σηµαίνει κάθε υπηρεσία η οποία
επιβάλλει την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης ή δεδοµένων θέσης πέραν
εκείνων που απαιτούνται για τη µετάδοση µιας επικοινωνίας και τη χρέωσή
της,

2(β) του 104(Ι) του
2016.

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«υψίρρυθµο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σηµαίνει δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής
πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps,

2 του 113(Ι) του 2007.

«φορέας εκµετάλλευσης» σηµαίνει πρόσωπο που παρέχει ή που του
επιτρέπεται να παρέχει ένα δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή µια συναφή
ευκολία·

4(ιε) του 160(Ι) του
2013.

«φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας» σηµαίνει κάθε δηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ο οποίος έχει οριστεί να
παρέχει µέρος ή το σύνολο της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας στη
∆ηµοκρατία, και του οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 119Α του
παρόντος Νόµου,

2(α) του 104(Ι) του
2016.

«φορέας εκµετάλλευσης δικτύου» σηµαίνει επιχείρηση η οποία έχει
δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 31 of 170

112(I)/2004
έχει το δικαίωµα να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε
οικείας νοµοθεσίας, καθώς και επιχείρηση που παρέχει υλική υποδοµή µε
σκοπό την παροχή:
(α) υπηρεσίας παραγωγής, µεταφοράς ή διανοµής:
(i) φυσικού αερίου,
(ii) ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου φωτισµού,
(iii) θέρµανσης,
(iv) ύδατος, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης ή επεξεργασίας
ακαθάρτων και λυµάτων, συστηµάτων αποστράγγισης,
(β) µεταφορικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων σιδηροδρόµων, οδών,
λιµένων και αερολιµένων.
2(α) του 104(Ι) του
2016.

«φορέας του δηµόσιου τοµέα» σηµαίνει κρατική, περιφερειακή ή τοπική
αρχή, οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούµενη από µία ή
περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους
εν λόγω οργανισµούς δηµοσίου δικαίου,
«φορητότητα αριθµών» σηµαίνει τη διευκόλυνση µε βάση την οποία ένας
συνδροµητής δύναται να διατηρεί τον αριθµό του, στην περίπτωση
γεωγραφικών αριθµών σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία και στην
περίπτωση µη γεωγραφικών αριθµών σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανεξάρτητα από το δηµόσιο παροχέα που
παρέχει υπηρεσία,

3(β) του 51(Ι) του 2012.

«χρήστης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή
αιτείται για ιδιωτικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, διαθέσιµη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς απαραιτήτως να είναι
συνδροµητής σε αυτή την υπηρεσία,

4(ιε) του 160(Ι) του
2013.

«χρήστης ταχυδροµικών υπηρεσιών» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδροµική υπηρεσία, ως αποστολέα ή
παραλήπτη.
(2) Λέξεις ή φράσεις που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Νόµο και οι
οποίες επίσης χρησιµοποιούνται στο δεσµευτικό Κοινοτικό ∆ίκαιο έχουν
στον παρόντα Νόµο, εκτός όπου άλλως προκύπτει από το παρόν κείµενο
και τα συµφραζόµενα, το ίδιο νόηµα που έχουν στο δεσµευτικό Κοινοτικό
∆ίκαιο.
(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε Πράξη του Κοινοτικού
∆ικαίου σηµαίνει τη συναφή Κοινοτική Πράξη, όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(4) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:
(α) οι όροι «δεσπόζουσα θέση», «καταχρηστική εκµετάλλευση
δεσπόζουσας θέσης», και «σύµπραξη» έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στον περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο,
(β) ο όρος "δηµόσια υπηρεσία", έχει την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς,
στον περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο 90 έως 96.
(5) Όροι που χρησιµοποιούνται στο Μέρος 14 που δεν ορίζονται
διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
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Ατόµου) Νόµο.
ΜΕΡΟΣ 2
∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
∆ιορισµός Επιτρόπου
Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
και Ταχυδροµείων
και Βοηθού
Επιτρόπου.

5. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, αφού διαβουλευθεί µε την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Επίτροπο
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και
επαγγελµατικού επιπέδου, που διαθέτει πείρα και έχει επιδείξει ικανότητες,
εφ΄όλων, µερικών ή οποιουδήποτε θέµατος που σχετίζεται µε τη
βιοµηχανία, την πολιτική, τη δηµόσια οικονοµία και εν γένει την
οικονοµική επιστήµη, τις χρηµατοδοτήσεις, τη µηχανική, τη λογιστική, το
εµπόριο ή τη νοµική επιστήµη.
(2) Για να συµβουλεύει και βοηθεί τον Επίτροπο στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, κατά τρόπο, ως ήθελε
εκάστοτε αποφασίζει ο Επίτροπος, και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα
καθήκοντα, τα οποία ανατίθενται σ΄αυτόν δυνάµει του παρόντος Νόµου, το
Υπουργικό Συµβούλιο αφού διαβουλευθεί µε την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Βοηθό Επιτρόπου
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, για χρονική
περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και
επαγγελµατικού επιπέδου, που διαθέτει την πείρα και έχει επιδείξει τις
ικανότητες, εφ΄όλων, µερικών ή οποιουδήποτε θέµατος αναφέρεται στο
εδάφιο (1).
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δεν διορίζει ως Επίτροπο ή Βοηθό
Επιτρόπου:
(α) καθ’όσον αφορά προτιθέµενο διορισµό Επιτρόπου, πρόσωπο το οποίο
έχει ήδη προηγουµένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός
Επίτροπος, ή µία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος,
ή
(β) καθ’όσον αφορά προτιθέµενο διορισµό Βοηθού Επιτρόπου, πρόσωπο
το οποίο έχει ήδη προηγουµένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός
Επίτροπος ή µία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος,
ή
(γ) πρόσωπο το οποίο, καθ΄οιονδήποτε διάστηµα εντός της αµέσως
προηγουµένης του προτιθέµενου διορισµού εξάµηνης περιόδου, και άνευ
βλάβης στα κωλύµατα διορισµού, που τίθενται δια της παραγράφου (δ)(i)
του παρόντος εδαφίου, καθ΄όσον αφορά εργασία ως αξιωµατούχος, ή
υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε οποιοδήποτε παροχέα που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατείχε, ή κατέχει οποιοδήποτε
αξίωµα, του οποίου η αµοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της ∆ηµοκρατίας, άλλο
από εκείνο του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου ή που ασκεί προσωρινά
καθήκοντα Βοηθού Επιτρόπου κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (3)
του άρθρου 5, ή
(δ) πρόσωπο το οποίο, καθ΄ οιονδήποτε διάστηµα, κατά τη διάρκεια των
αµέσως πέντε προ του προτιθέµενου διορισµού ετών:
(i) έχει εργασθεί, ή εργάζεται, είτε ως πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή για
οποιοδήποτε δηµόσιο ή µη, παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 33 of 170

112(I)/2004
ή ταχυδροµικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου του Κυπριακού
Ταχυδροµείου, και είτε ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου του είτε ως
υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή
(ii) έχει εργασθεί, ή εργάζεται για οποιοδήποτε παροχέα, εταιρεία,
οργανισµό ή αρχή, που είχε ή έχει συµφέρον, ή εµπλέκετο ή εµπλέκεται,
στον τοµέα ή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδροµείων,
ή
(iii) είχε, ή έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον σε οποιοδήποτε
παροχέα, εταιρεία, οργανισµό ή αρχή που αναφέρεται στις
υποπαραγράφους (i) και (ii) αµέσως πιο πάνω, ή που ελάµβανε ή λαµβάνει
σύνταξη ή αµοιβή, ή άλλες πληρωµές από οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα,
εταιρεία, οργανισµό ή αρχή, ή κατείχε, ή κατέχει, ή είχε ή έχει, συµφέρον
σε οποιεσδήποτε µετοχές, οµόλογα, οµόλογα επιβάρυνσης ή άλλου είδους
αξιόγραφα οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, εταιρείας, αρχής ή οργανισµού,
ή
(iv) κατείχε, ή κατέχει κοµµατικό αξίωµα, ή είναι γνωστός, ή επικρατεί
εντύπωση γι΄αυτόν στο ευρύ κοινό, ότι είχε ή έχει κοµµατικές
διασυνδέσεις, ή εµπλοκή στα κοµµατικά δρώµενα.
(4) Στην απουσία γεγονότος, το οποίο κατά τα διαλαµβανόµενα σε
οποιαδήποτε των υποπαραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου
(δ), του εδαφίου (3), του παρόντος άρθρου, αποτελεί κώλυµα για το
διορισµό προσώπου ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, το γεγονός και
µόνο, ότι πρόσωπο κατέχει ή κατείχε καθ΄ οιονδήποτε χρονικό διάστηµα,
εντός της αµέσως προηγούµενης του προτιθέµενου διορισµού εξάµηνης
περιόδου, οποιαδήποτε θέση ως δηµόσιος υπάλληλος στη δηµόσια
υπηρεσία, ή ως υπάλληλος σε νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό δηµοσίου
δικαίου µέσα στην έννοια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου
5 του παρόντος Νόµου, ή υπηρετεί ή υπηρέτησε ως µέλος της ∆ικαστικής
Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, ή ως ανεξάρτητος αξιωµατούχος αυτής από
τους αναφερόµενους στο Μέρος VΙ του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας δεν
συνιστά από µόνο του κώλυµα διορισµού, κατ΄ επίκληση της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.
(5) Πριν την ανάληψη των αντίστοιχων καθηκόντων τους, ο Επίτροπος και
ο Βοηθός Επίτροπος δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου, ότι θα
εκτελούν πιστά τα καθήκοντα τους.
Παύση του
Επιτρόπου
και Βοηθού
Επιτρόπου.

6. (1) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος, δεν δύνανται να παυθούν προ
της λήξης της αντίστοιχης χρονικής περιόδου για την οποία έχουν
διοριστεί, παρά µόνο από το Υπουργικό Συµβούλιο, και µόνο για
οποιοδήποτε των πιο κάτω ειδικών λόγων:(α) λόγω πνευµατικής, ή σωµατικής ανικανότητας ή αναπηρίας, ή άλλης
οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας, που καθιστά τον Επίτροπο ή Βοηθό
Επιτρόπου, ανάλογα µε την περίπτωση, ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς
τα καθήκοντα για το υπόλοιπο της θητείας του, ή
(β) λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς ή συστηµατικής απουσίας ή αµέλειας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή
(γ) λόγω συµπεριφοράς ασυµβίβαστης µε τη διατήρηση του αξιώµατος του
Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (3)
του παρόντος Άρθρου, ή
(δ) λόγω αποκαλύψεως γεγονότος, που θα παρεµπόδιζε το διορισµό του
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κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 5 του παρόντος
Νόµου ή λόγω επέλευσης γεγονότος, που θα αποτελούσε καθ΄οιανδήποτε
των ιδίων παραγράφων, εάν προϋπήρχε του διορισµού, κώλυµα διορισµού.
(2) Ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα µε την περίπτωση,
παύουν να κατέχουν το αξίωµα αυτών, αν υποβάλουν γραπτώς προς το
Υπουργικό Συµβούλιο την παραίτησή τους.
Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αµέσως, χωρίς να
προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(3) Σε κάθε περίπτωση ως συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε τη διατήρηση του
αξιώµατος του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, θεωρούνται:
(α) η αποδοχή αξιώµατος του οποίου η αµοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της
∆ηµοκρατίας, ή η αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας
στη δηµόσια υπηρεσία, ή σε δήµο, ή σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή
οργανισµό δηµοσίου δικαίου, που αναφέρεται ή εµπίπτει στις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου, ή
(β) η εργοδότηση, ή αποδοχή εργοδότησης σε οποιοδήποτε παροχέα,
εταιρεία, αρχή ή οργανισµό που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) και
(ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου
ή η είσπραξη σύνταξης ή αµοιβής ή άλλης πληρωµής από οποιοδήποτε
τέτοιον παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισµό, ή η απόκτηση οποιουδήποτε
άµεσου ή έµµεσου συµφέροντος ή οποιωνδήποτε µετοχών, οµολόγων,
οµολόγων επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιογράφων σε οποιοδήποτε εξ
αυτών, ή η εργοδότηση, ή αποδοχή εργοδότησης σε οποιοδήποτε παροχέα,
εταιρεία, αρχή ή οργανισµό που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) και
(ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου
ή η είσπραξη σύνταξης ή αµοιβής ή άλλης πληρωµής από οποιοδήποτε
τέτοιον παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισµό, ή η απόκτηση οποιουδήποτε
άµεσου ή έµµεσου συµφέροντος ή οποιωνδήποτε µετοχών, οµολόγων,
οµολόγων επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιογράφων σε οποιοδήποτε εξ
αυτών, ή
(γ) η αποδοχή οποιουδήποτε κοµµατικού αξιώµατος ή η διασύνδεση ή
εµπλοκή κατά την κρατούσα στο ευρύ κοινό εντύπωση, µε κόµµατα ή στα
κοµµατικά δρώµενα, ή
(δ) η αποδοχή, ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία,
αξίωµα ή θέση, οπουδήποτε στον ιδιωτικό τοµέα, έναντι αµοιβής
οποιασδήποτε µορφής, ή υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα
αναµένεται η καταβολή αµοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή
όχι.
Άσκηση καθηκόντων
σε περίπτωση
µόνιµης ή
προσωρινής
ανικανότητας
του Επιτρόπου
ή Βοηθού
Επιτρόπου.

7. (1) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Επιτρόπου, κατά τα
διαλαµβανόµενα στo Άρθρο 6 του παρόντος Νόµου, θανάτου, µόνιµης
απουσίας ή άλλου µονίµου κωλύµατος στην άσκηση των δυνάµει του
παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, οι
αρµοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου ασκούνται
προσωρινά από τον Βοηθό Επιτρόπου µέχρις ότου το Υπουργικό
Συµβούλιο προβεί για το υπόλοιπο της θητείας του σε διορισµό άλλου
Επιτρόπου, κατά τα διαλαµβανόµενα στις διατάξεις των εδαφίων (1) και
(3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου.
(2) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, ασθενείας, πνευµατικής ή
σωµατικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλου προσωρινού κωλύµατος,
που καθιστά τον Επίτροπο ανίκανο να εκπληρώνει, για σύντοµο χρονικό
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διάστηµα, τις δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιότητες, εξουσίες και
καθήκοντά του, οι εν λόγω αρµοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα
ασκούνται προσωρινά από τον Βοηθό Επιτρόπου.
(3) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα
διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 6 του παρόντος Νόµου, θανάτου, µόνιµης
απουσίας ή άλλου µόνιµου κωλύµατος στην άσκηση των δυνάµει του
παρόντος Νόµου, αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, το
Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει κατά τα διαλαµβανόµενα στα εδάφια (2)
και (3) του άρθρου 5 και για το υπόλοιπο της θητείας του άλλο Βοηθό
Επιτρόπου.
(4) ∆ιορισµός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου βάσει του παρόντος
άρθρου, εάν µεν γίνει προ της συµπληρώσεως του ηµίσεως της θητείας του
αντικαθιστωµένου λογίζεται για σκοπούς των παραγράφων (α) ή (β) του
εδαφίου (3) του άρθρου 5 ως διορισµός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου,
ενώ εάν γίνει µετά τη συµπλήρωση του ηµίσεως της θητείας του
αντικαθιστωµένου, δεν λαµβάνεται για τους σκοπούς των εν λόγω
διατάξεων υπόψη.
Απολαβές
κ.λ.π.
Επιτρόπου
και Βοηθού
Επιτρόπου και
Φιλοδώρηµα
κατά την αποχώρηση.
4(α) του 51(Ι) του 2012.
2(α) του 77(Ι) του 2014.

8. (1) Οι απολαβές του Επιτρόπου συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
άλλων ωφεληµάτων και επιδοµάτων, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου.

2(β) του 77(Ι) του 2014.

(2) Οταν παύσει να κατέχει το αξίωµα, ο Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη
και φιλοδώρηµα, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Λήξη θητείας δεν θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του
αξιώµατος διορισθεί εκ νέου για την αµέσως εποµένη περίοδο ως
Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

4(β) του 51(Ι) του 2012.
2(γ) του 77(Ι) του 2014.

(3) Οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου συµπεριλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε άλλων ωφεληµάτων και επιδοµάτων, είναι καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

2(δ) του 77(Ι) του 2014.

(4) ΄Οταν παύσει να κατέχει το αξίωµα, ο Βοηθός Επίτροπος δικαιούται σε
σύνταξη και φιλοδώρηµα, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Λήξη θητείας δεν θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του
αξιώµατος διορισθεί εκ νέου για την αµέσως εποµένη περίοδο ως
Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

2 του 84(Ι) του 2005.

(4Α) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους και µετά από τη λήξη της, καθώς και τα εξαρτώµενα πρόσωπα αυτών,
δικαιούνται να καλύπτονται από το Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής
Περίθαλψης που αναφέρεται στο Άρθρο 16(3)(γ)(i) του παρόντος Νόµου,
κατά τα διαλαµβανόµενα σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.
(5) Η υπηρεσία του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη
δηµόσια υπηρεσία.

Υποχρεώσεις
Επιτρόπου
και Βοηθού
Επιτρόπου
όταν παύσουν

9. (1) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για περίοδο τριών ετών µετά
την για οποιονδήποτε λόγο απώλεια του αξιώµατός τους ή µετά τη λήξη
της θητείας τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δεν επιτρέπεται να
εργοδοτηθούν, να αποκτούν ή κατέχουν οποιαδήποτε µετοχή, οµόλογο,
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να κατέχουν
το αξίωµα τους.

5 του 51(Ι) του 2012.

οµόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε συµφέρον εν γένει, σε
οποιοδήποτε, δηµόσιο ή µη, παροχέα δικτύου/ υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ή ταχυδροµικών υπηρεσιών, ή σε κάθε περίπτωση να
αποδέχονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή να δίδουν εντολή ή
οδηγίες στο Γραφείο για αποδοχή oποιασδήποτε χορηγίας από
οποιοδήποτε των πιο πάνω παροχέων ή χορηγίας για αποδοχή που δεν
παρέχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ή διεθνή οργανισµό, κατά τα διαλαµβανόµενα στο
Άρθρο 11(β), του παρόντος Νόµου.
(2) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις ή οποιανδήποτε των διατάξεων
του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και τιµωρείται µε ποινή
φυλακίσεως, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή σε πρόστιµο, που δεν
υπερβαίνει τις οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ή και στις δύο
αυτές ποινές.
MΕΡΟΣ 3
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ίδρυση και
ανεξαρτησία
του Γραφείου
του Επιτρόπου.

10. (1) Ιδρύεται Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ), το οποίο θα έχει δική του
χωριστή νοµική προσωπικότητα.
(2) Το Γραφείο δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε Υπουργείο.
(3) Ο Επίτροπος προΐσταται του εν λόγω Γραφείου.
(4) Το Γραφείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύµφωνα µε τον
παρόντα Νόµο και κανονισµούς, που θέλουν τυχόν εκδοθεί δυνάµει του
παρόντος Νόµου.

6(α) του 51(Ι) του 2012.

(5) Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό
Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση, ως εκάστοτε ο Επίτροπος κρίνει
αναγκαία προς άσκηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του και
εκπλήρωση των καθηκόντων του, εισπράττει και τηρουµένων των
διατάξεων των Άρθρων 11 και 12, διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που
καταβάλλονται δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
κανονισµών.
(6) Το προσωπικό του Γραφείου ενεργεί σύµφωνα µε εντολές ή οδηγίες
του Επιτρόπου.
(7) Σε κάθε περίπτωση και χωρίς επηρεασµό των άλλων εδαφίων του
παρόντος άρθρου ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου
και του προσωπικού του.

6(β) του 51(Ι) του 2012.

Εξουσίες
του Γραφείου
του Επιτρόπου
σε σχέση µε
απόκτηση,
διάθεση και
επένδυση
περιουσίας.

(8) Ο Επίτροπος λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο και προβαίνει σε κάθε
αναγκαία ενέργεια ώστε να διασφαλίζει την επάρκεια των οικονοµικών και
ανθρώπινων πόρων που διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων που
του έχουν ανατεθεί.
11. Προς εκπλήρωση εντολής του Επιτρόπου και σύµφωνα µε τυχόν όρους
και προϋποθέσεις, που ο Επίτροπος κρίνει σκόπιµο να διατυπώσει, το
Γραφείο δύναται:
(α) να αποκτά µε αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
ακίνητη ή κινητή περιουσία:
(i) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Επιτρόπου,
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(ii) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου,
7(α) του 51(Ι) του 2012.

(β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών στο Γραφείο και στον Επίτροπο,
από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ή από διεθνή οργανισµό, νοουµένου ότι ο
τελευταίος δεν είναι, δηµόσιος, ή άλλος παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών, και δεν έχει εν
πάση περιπτώσει εµπλοκή ή οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον σε
οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, ή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή ταχυδροµείων,
(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκµισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Γραφείου και να
υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του
Γραφείου ή του Επιτρόπου,
(δ) να µισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή
κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου
και του Επιτρόπου,

7(β) του 51(Ι) του 2012.

(ε) µε την έγκριση του Επιτρόπου, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς
υλοποίηση οτιδήποτε περιλαµβάνεται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο
πάνω,

7(γ) του 51(Ι) του 2012.

(στ) να συνάπτει συµβάσεις, και να πράττει οτιδήποτε άλλο απαιτούµενο
προς εκπλήρωση των διαλαµβανοµένων στις παραγράφους (α)µέχρι (ε) πιο
πάνω ή που συντελεί στην εκπλήρωσή των.

Ταµείο του
Γραφείου του
Επιτρόπου.

12. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταµείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται:
(α) όλα τα δυνάµει του παρόντος Νόµου και/ή δυνάµει κανονισµών ή
διαταγµάτων, που εκδίδονται δυνάµει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόµενα
από το Γραφείο ποσά,
(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάµει της
παραγράφου (β) του Άρθρου 11 του παρόντος Νόµου, και κάθε άλλο
έσοδο που εισπράττεται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του
Γραφείου κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 11,
(δ) ∆ιαγράφηκε µε το 8 του 51(Ι) του 2012.

Καταβολή από
την κυβέρνηση
στο Γραφείο
των µισθών
κλπ. του
προσωπικού
του Γραφείου.

13. Καταργήθηκε µε το 9 του 51(Ι) του 2012.

Πληρωµές
από το Ταµείο
του Γραφείου
του Επιτρόπου.

14. Από το Ταµείο του Γραφείου, καταβάλλονται-

(α) ∆ιαγράφηκε µε το 10 του 51(Ι) του 2012.
(β) όλα τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου,
(γ) όλα τα ποσά µισθών, απολαβών, ωφεληµάτων και συντάξεων που είναι
πληρωτέα στα µέλη του προσωπικού του Γραφείου και όλα τα ποσά
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5 του 84(Ι) του 2005.

ωφεληµάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, κατά τα διαλαµβανόµενα
στο Άρθρο 16(3)(β), στα εξαρτώµενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των
µελών, ως και όλα τα ποσά αµοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάµει
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από τον Επίτροπο
δυνάµει του Άρθρου 15 του παρόντος Νόµου, καθώς και όλα τα ποσά
εισφορών τα οποία είναι καταβλητέα σε ταµεία τα οποία αναφέρονται στο
Άρθρο 16(3)(γ) του παρόντος Νόµου, κατά τα διαλαµβανόµενα σε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
(δ) όλα τα έξοδα, που συνεπάγεται κάθε διορισµός Συµβουλευτικού
Σώµατος δυνάµει του Άρθρου 32(2) του παρόντος Νόµου από τον
Επίτροπο, ή εν γένει Συµβουλευτικού Σώµατος ή Επιτροπής δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου καθώς και όλα τα έξοδα που συνεπάγεται
η καθίδρυση της Συµβουλευτικής Επιτροπής δυνάµει του εδαφίου (1) του
εν λόγω άρθρου,
(ε) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το
Γραφείο, δυνάµει του Άρθρου 11(ε) του παρόντος Νόµου,
(στ) οποιοδήποτε νοµίµως οφειλόµενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάµει
οποιασδήποτε σύµβασης, που έχει συναφθεί από τον Επίτροπο ή το
Γραφείο δυνάµει του παρόντος Νόµου ή δυνάµει κανονισµών ή
διαταγµάτων, που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
(ζ) οποιαδήποτε νοµίµως οφειλόµενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών
εξόδων ή αµοιβής σε σχέση µε την εκπροσώπηση του Γραφείου και του
Επιτρόπου ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης
αρχής, ή σε σχέση µε την παροχή νοµικών συµβουλών στο Γραφείο και
στον Επίτροπο,
(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νοµίµως πληρωτέο συνεπεία ασκήσεως
οποιασδήποτε αρµοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του
Γραφείου, δυνάµει και κατά τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα Νόµο ή
Κανονισµούς, ή σε ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού,

3 του 113(Ι) του 2007.

(θ) όλα τα χρηµατικά ποσά που εισπράττονται ως διοικητικό πρόστιµο
δυνάµει του παρόντος Νόµου, καταβάλλονται από το Γραφείο του
Επιτρόπου στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας,

3 του 113(Ι) του 2007.

(ι) όλα τα χρηµατικά ποσά που το Γραφείο του Επιτρόπου έχει υποχρέωση
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του δυνάµει του παρόντος Νόµου να
καταβάλλει ως αποζηµιώσεις δυνάµει οποιωνδήποτε δικαστικών
αποφάσεων ή εξώδικων συµβιβασµών, καταβάλλονται από το Πάγιο
Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.

Εξασφάλιση
υπηρεσιών
από τον
Επίτροπο.

15. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόµου,
Κανονισµών ∆ιαταγµάτων και Αποφάσεων, ο Επίτροπος δύναται(α) να εξασφαλίζει ο ίδιος απ΄ευθείας υπηρεσίες σε θέµατα σχετιζόµενα µε
την άσκηση των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων και εξουσιών
του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή µε την προς τούτο εκπαίδευση
του προσωπικού του Γραφείου, και
(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συµβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικό
του Γραφείου
του Επιτρόπου.

16. (1) Για τους διορισµούς, τις προαγωγές και τους πειθαρχικούς ελέγχους
του προσωπικού του Γραφείου ιδρύεται δια του παρόντος, τριµελές
Συµβούλιο, το οποίο θα καλείται «Συµβούλιο Επιλογής και Προαγωγών»
και θα αποτελείται από:
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(α) τον Επίτροπο, ως πρόεδρο
(β) το Βοηθό Επίτροπο, και
(γ) τον Πρόεδρο της Συµβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται δυνάµει
του Άρθρου 32(1)(β) και που, σε περίπτωση κωλύµατος, αναπληρώνεται
από ένα εκ των δύο µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής που διορίζεται
από τον Επίτροπο.
(2) Τα µέλη του προσωπικού του Γραφείου διορίζονται από το Συµβούλιο
Επιλογής και Προαγωγών είτε µόνιµα είτε µε σύµβαση για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, κατά τα διαλαµβανόµενα και σύµφωνα µε διαδικασίες
που καθορίζονται σε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου.
(3) (α) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύνανται
να καθορίζουν, ρυθµίζουν και προβλέπουν, για διαδικασίες και άλλα
ζητήµατα που αφορούν τη µονιµοποίηση, προαγωγή, όρους υπηρεσίας,
κατηγορίες θέσεων, και αφυπηρέτηση των µελών του προσωπικού του
Γραφείου, ως και για τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικής
εξουσίας.
(β) Τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης των µελών του προσωπικού
Γραφείου, τα οποία κατέχουν µόνιµη θέση και τα ωφελήµατα
συντάξεις των εξαρτωµένων προσώπων από αυτά τα µέλη και
οικογενειών αυτών των µελών διέπονται, τηρουµένων των αναλογιών,
τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόµων.
6 του 84(Ι) του 2005.

του
και
των
από

(γ) Χωρίς επηρεασµό της παραγράφου (β), Κανονισµοί που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου δύνανται να καθορίζουν, ρυθµίζουν και
προβλέπουν για την ίδρυση(i) Ταµείου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης για κάλυψη των µελών του
προσωπικού του Γραφείου, κατά και µετά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους
στο Γραφείο, καθώς και των εξαρτωµένων προσώπων αυτών των µελών·
(ii) Ταµείου Προνοίας Ωροµίσθιου Προσωπικού για κάλυψη των
ωροµίσθιων µελών του προσωπικού του Γραφείου, κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους στο Γραφείο.
(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των µελών του προσωπικού του
Γραφείου καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από τον
Επίτροπο µε κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται από αυτόν µε την έγκριση
του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(5) Η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε
ετήσιο προϋπολογισµό του Επιτρόπου.

Εκπροσώπηση του
Γραφείου και
του Επιτρόπου.

17. (1) Το Γραφείο δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος
σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.
(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον
οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής το Γραφείο και ο Επίτροπος,
ανάλογα µε την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελµα
δικηγόρο ή/και από µέλος του προσωπικού του Γραφείου. Αρµοδιότητα
επιλογής δικηγόρου ή µέλους προσωπικού έχει ο Επίτροπος.
(3) Το Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα.
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(4) Κάθε σύµβαση, που συνάπτεται από το Γραφείο δυνάµει του παρόντος
Νόµου, υπογράφεται από διοριζόµενο από τον Επίτροπο προς τούτο µέλος
του προσωπικού του Γραφείου και φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, που
πιστοποιείται δια της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.
5 του 160(Ι) του 2013.
Αρµοδιότητες
Υπουργού.

17Α.-(1) 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 119Α 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·
(2) Οι ρυθµίσεις του παρόντος Νόµου και οι αρχές στις οποίες έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες που απορρέουν από την εφαρµογή του
ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε επιµέλεια του Επιτρόπου.
ΜΕΡΟΣ 4
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Υποχρέωση
προαγωγής
ορισµένων
σκοπών από
τον Επίτροπο.

18. (1) Κατά την άσκηση των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων
και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος θα
ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει:

11(α) του 51(Ι) του
2012.

(α) την παροχή στην Κύπρο, υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συναφών διευκολύνσεων και ταχυδροµικών υπηρεσιών για
το σύνολο του κοινού,
(β) τα συµφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιµή και
ποιότητα των παρεχοµένων στην Κύπρο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών,
(γ) την εισαγωγή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών,
(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως µεγάλου εύρους εξοπλισµού και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(2) Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος θα λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του
τα κριτήρια που απαριθµούνται στο Άρθρο 49 του παρόντος Νόµου, όταν
καθορίζει το εύρος και την φύση των κανονιστικών υποχρεώσεων που
πρέπει να υιοθετηθούν προκειµένου να αντιµετωπισθεί η έλλειψη
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές.

11(β)(i) του 51(Ι) του
2012.

(3) Πέραν της ενάσκησης των εξουσιών του στα πλαίσια της εξέτασης
αγορών σύµφωνα µε το Μέρος 9 του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος θα
προάγει επίσης τα συµφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων:
(α) ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε µια καθολική υπηρεσία στην
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Κύπρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
(β) διασφαλίζοντας µια υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές
κατά τις συναλλαγές τους µε παροχείς, και ειδικότερα διασφαλίζοντας την
διαθεσιµότητα απλών και ανέξοδων διαδικασιών επίλυσης διαφορών,
πραγµατοποιούµενες από επιτροπή η οποία είναι ανεξάρτητη από τα
εµπλεκόµενα µέρη,
(γ) συµβάλλοντας στην διασφάλιση µιας υψηλού επιπέδου προστασίας για
τα προσωπικά δεδοµένα και την εµπιστευτικότητα,
(δ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, και ειδικότερα
απαιτώντας διαφάνεια στις τιµές και όρους αναφορικά µε την χρήση των
δηµόσιων διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
11(β)(ii) του 51(Ι) του
2012.

(ε) εστιάζοντας στις ανάγκες ειδικών κοινωνικών οµάδων, και ειδικότερα
των µειονεκτούντων χρηστών και των χρηστών µε ειδικές ανάγκες,

11(β)(iii) του 51(Ι) του
2012.

(στ) διασφαλίζοντας την διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ασφάλειας των πληροφοριών
συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των κρίσιµων υποδοµών
πληροφοριών,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(ζ) ενισχύοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν και να
κοινοποιούν πληροφορίες ή να χρησιµοποιούν εφαρµογές και υπηρεσίες
της επιλογής τους,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(η) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή περιορισµός του
ανταγωνισµού
στον
τοµέα
των
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένης της µετάδοσης περιεχοµένου,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(θ) υποστηρίζοντας ενεργά τους στόχους του BEREC για την προώθηση
µεγαλύτερου ρυθµιστικού συντονισµού και συνέπειας,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(ι) λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώµες και κοινές θέσεις που εκδίδει
ο BEREC κατά τη λήψη των αποφάσεών του σε σχέση µε τις αγορές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(ια) ενθαρρύνοντας την αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των
αριθµοδοτικών πόρων,

11(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(ιβ) ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία και ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δικτύων
και υπηρεσιών.

4 του 112(Ι) του 2016.

(ιγ) ενθαρρύνοντας την εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών
συγκεκριµένου τύπου ραδιοεξοπλισµού ορισµένων κατηγοριών και
κλάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 76
ο οποίος υπάγεται στην αρµοδιότητα του Επιτρόπου,

4 του 112(Ι) του 2016.

(ιδ) διασφαλίζοντας και προωθώντας τον ανταγωνισµό στις αγορές
εξοπλισµού τερµατικών,

4 του 112(Ι) του 2016.

(ιε) θεσπίζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιµότητα του
ραδιοεξοπλισµού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,

4 του 112(Ι) του 2016.

(ιστ) εξασφαλίζοντας την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισµένες
κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισµού που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 81.
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11(γ) του 51(Ι) του
2012.

(4) Ο Επίτροπος εφαρµόζει, προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, αντικειµενικές, διαφανείς,
αµερόληπτες, και αναλογικές ρυθµίσεις, που αποσκοπούν, ανάµεσα σε
άλλα:
(α) στην προαγωγή της ρυθµιστικής βεβαιότητας, διασφαλίζοντας συνεπή
και οµοιόµορφη ρυθµιστική προσέγγιση,
(β) στη µη διάκριση στη µεταχείριση παροχέων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
(γ) στην εξασφάλιση του ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών
και την προώθηση, όπου αυτό εφαρµόζεται, ανταγωνισµού σε επίπεδο
υποδοµών,
(δ) στην προώθηση αποτελεσµατικών επενδύσεων και καινοτοµιών όσον
αφορά νέες και ενισχυµένες υποδοµές, λαµβάνοντας υπόψη, στις
περιπτώσεις εκείνες όπου επιβάλλεται υποχρέωση πρόσβασης, τους
κινδύνους που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν την
επένδυση, και επιτρέποντας διάφορες ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ
επενδυτών και φορέων που ζητούν πρόσβαση προκειµένου να επιµεριστεί
ο επενδυτικός κίνδυνος µε ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισµού στην
αγορά και της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων,
(ε) στον συνυπολογισµό των συνθηκών που επικρατούν όσον αφορά τον
ανταγωνισµό και τους καταναλωτές στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του
ιδίου κράτους µέλους,
(στ) στην επιβολή ex ante ρυθµιστικών υποχρεώσεων µόνον εφόσον δεν
υφίσταται αποτελεσµατικός και βιώσιµος ανταγωνισµός και την άρση των
υποχρεώσεων αυτών όταν πληρούται αυτή η προϋπόθεση.

Τρόπος
άσκησης των
αρµοδιοτήτων,
των εξουσιών
και της
εκτέλεσης των
καθηκόντων
του Επιτρόπου.

19. (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
υποκείµενος 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 ∆ηµοκρατίας.

3 του 134(Ι) του 2007.

(3) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου και
του εδαφίου (2) του άρθρου 28 και του εδαφίου (11) του άρθρου 41, ο
Επίτροπος οφείλει να ζητά και να λαµβάνει υπόψη τη γνώµη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής πριν από την άσκηση οποιασδήποτε εκ των
αρµοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 20, µε
εξαίρεση –

3 του 104(Ι) του 2016.

(i) τις αρµοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στις παραγράφους (γ),
(ε), (ζ), (ι), (ιδ), (κ) , (κα)(ii) και (κη) του άρθρου 20,
(ii) τις αρµοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (στ)
του άρθρου 20, εκτός αυτών που αφορούν την ετοιµασία, τον
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εκσυγχρονισµό και τη δηµοσίευση του σχεδίου αριθµοδότησης και τη
δηµοσίευση σχετικών διαδικασιών,
(iii) τις αρµοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο
(κστ) του άρθρου 20 και αφορούν θέµατα διοικητικής λειτουργίας του
Γραφείου:
Νοείται ότι η υποχρέωση του Επιτρόπου να ζητεί και να λαµβάνει υπόψη
τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής πριν ασκήσει οποιαδήποτε εκ
των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του που προβλέπονται στην παράγραφο
(κε) του άρθρου 20, περιλαµβάνει την υποχρέωση να ζητεί και να λαµβάνει
υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για θέµατα πολιτικής που
τυχόν περιέχονται στην ηµερήσια διάταξη των συναντήσεων διεθνών
οργανισµών.
(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόµενη Συµβουλευτική Επιτροπή δεν
του διαβιβάσει τη γνώµη της εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο
Επίτροπος δυνάµει του Άρθρου 32(1)(θ) ο Επίτροπος έχει την εξουσία να
ασκήσει οιαδήποτε εκ των αρµοδιοτήτων και εξουσιών του που
αναφέρονται στο Άρθρο 20 χωρίς να λάβει υπόψη την άποψη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής.
ΜΕΡΟΣ 5
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Παροχή
αρµοδιοτήτων,
εξουσιών και
καθήκοντα του
Επιτρόπου.

20. Αποτελεί αρµοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, µεταξύ άλλων,

(α) να συµβουλεύει τον Υπουργό επί θεµάτων που αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδροµεία στην Κύπρο,
(β) να εφαρµόζει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στα ταχυδροµεία το
εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που πιθανόν να του
διαβιβάζεται από τον Υπουργό στα πλαίσια των µεταξύ τους συναντήσεων
και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 19(2),
5 του 112(Ι) του 2016.

(γ) διασφαλίζει(i) ότι ο ραδιοεξοπλισµός ορισµένων κατηγοριών ή κλάσεων που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81 κατασκευάζεται κατά τρόπο
που πληροί τις ουσιώδεις προϋποθέσεις αυτού και για τον σκοπό αυτό ο
Επίτροπος µπορεί να συνεργάζεται µε όλες τις αρµόδιες αρχές για την
εποπτεία και επιτήρηση του, και
(ii) ότι ο εξοπλισµός τερµατικών πληροί τις εθνικές και διεθνείς
προδιαγραφές,
(δ) να θέτει και δηµοσιεύει µε διάταγµα ή απόφαση προδιαγραφές
ποιότητας για οποιοδήποτε παροχέα δικτύων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανάλογα µε την
περίπτωση, και να επιτηρεί και διασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους µε τις εν
λόγω προδιαγραφές, και να διατάσσει τη λήψη διορθωτικών µέτρων,

12(α) του 51(Ι) του

(ε) να εγγράφει πρόσωπο, το οποίο του κοινοποιεί δραστηριοποίησή του
στον τοµέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να
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2012.

χορηγεί άδεια, όπου ο νόµος θέτει υποχρέωση εξασφάλισης αδειοδότησης
από τον Επίτροπο, για τη δηµιουργία και/ή για την εγκατάσταση και/ή για
την παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδροµικών υπηρεσιών
και δικτύων, και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποτελεσµατική διαχείριση αυτού του καθεστώτος αδειοδότησης,
(στ) να ετοιµάζει, εκσυγχρονίζει και δηµοσιεύει το Σχέδιο Αριθµοδότησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και να καθορίζει την διαδικασία για την
εκχώρηση και χρήση αριθµών, επί τη βάσει των κριτηρίων της
αντικειµενικότητας, διαφάνειας και της µη διάκρισης, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά την εκχώρηση αριθµών και τη δηµοσίευση
των σχετικών διαδικασιών,

12(β) του 51(Ι) του
2012.

12(γ) του 51(Ι) του
2012.

(ζ) να ρυθµίζει δια διατάγµατος ή απόφασης ζητήµατα σχετικά µε ονόµατα
χώρου στο διαδίκτυο µε κατάληξη «.cy» και οποιαδήποτε άλλα ονόµατα τα
οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή αφορούν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
(η) να ορίζει τους οργανισµούς µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένη αγορά
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να επιβάλλει ρυθµιστικές υποχρεώσεις για
την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο
ανταγωνισµός στη σχετική αυτή αγορά δεν είναι αποτελεσµατικός. Για τον
σκοπό αυτό, ο Επίτροπος εκδίδει διάταγµα το οποίο θα καθορίζει τη
διαδικασία που θα ακολουθείται από τον Επίτροπο για τον καθορισµό
προσώπων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά και την επακόλουθη επιβολή
ρυθµιστικών µέτρων,
(θ) να ασκεί τις αρµοδιότητές του αναφορικά µε τις απαιτήσεις της
καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, εκδίδοντας
οποιοδήποτε διάταγµα ή απόφαση απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.
(ι) να διατηρεί ιστοσελίδα, η οποία να ενηµερώνεται σε τακτική βάση,
στην οποία θα καταγράφονται ρυθµιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις,
διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συµβάλουν στην εγκαθίδρυση µιας
ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς επίσης και να διατηρεί
µητρώο των παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και των παροχέων ταχυδροµικών υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδότηση για
την παροχή τέτοιων δικτύων και/ή υπηρεσιών στην επικράτεια της
Κύπρου. Από αυτή την άποψη, ο Επίτροπος θα διατηρεί επίσης µητρώο το
οποίο εµπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αντανακλούν την
ισχύουσα εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµείων στην Κύπρο.

12(δ) του 51(Ι) του
2012.

(ια) να ρυθµίζει µε διάταγµα ή απόφαση την πρόσβαση και την
διασύνδεση, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, διασφαλίζοντας
ότι η πρόσβαση και η διασύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
είναι διαθέσιµες σε κατάλληλα επίπεδα, καθώς και να διασφαλίζει ότι
επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, µε τρόπο που βρίσκεται
σε ακολουθία µε τους στόχους της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και
του λειτουργικού ανταγωνισµού, και αποφέρει το µέγιστο όφελος στους
τελικούς χρήστες. Πρός τον σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει
τους όρους για τη διασύνδεση και την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
(ιβ) να ορίζει µε διάταγµα ή απόφαση όλα τα ζητήµατα προστασίας
καταναλωτών που σχετίζονται µε τον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προς τον σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να συνεργάζεται και
διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες οργανώσεις για καταναλωτές , µε χρήστες
και µε παροχείς υπηρεσιών,
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(ιγ) να παρέχει τις υπηρεσίες του για την επίλυση διαφορών που
προκύπτουν, µεταξύ άλλων, µεταξύ παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µεταξύ παροχέων ταχυδροµικών
υπηρεσιών,
(ιδ) να αιτείται, στα πλαίσια συγκεκριµένων δραστηριοτήτων του, την
παροχή από τους παροχείς δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, κάθε σχετικών τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών
πληροφοριών, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας,
(ιε) να εκδίδει κάθε Απόφαση και ∆ιάταγµα, συµπεριλαµβανοµένων
προσωρινών µέτρων, αναφορικά µε ζητήµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητές του,
(ιστ) να καθορίζει µε απόφαση έναν ή περισσότερους παροχείς δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως τους παροχείς καθολικής υπηρεσίας,
(ιζ) να καθορίζει και ρυθµίζει µε Απόφαση το πλαίσιο χρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιµών, προς
διασφάλιση θεµιτού και υγιούς ανταγωνισµού, και των αρχών της
διαφάνειας και κοστοστρέφειας οποιωνδήποτε παροχέων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή δηµόσιων παροχέων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως
παροχείς καθολικής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων παροχέων
υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, ή αυτών που έχουν
καθορισθεί από αυτόν ως έχοντες σηµαντική ισχύ στη σχετική αγορά, κατά
την άσκηση της αρµοδιότητας του που περιγράφεται στο Μέρος 9 του
παρόντος Νόµου,
12(ε) του 51(Ι) του
2012.
6(α) του 160(Ι) του
2013.

(ιη) να καθορίζει και ρυθµίζει µε απόφαση το πλαίσιο τελών,
συµπεριλαµβανοµένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιµών προς
διασφάλιση θεµιτού και υγιούς ανταγωνισµού, του εκάστοτε παροχέα
καθολικής υπηρεσίας ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Κύπρο,
(ιθ) να διευρύνει ή διαφοροποιεί από καιρό σε καιρό, υπό το φώς των
τεχνολογικών εξελίξεων και/ή νέων συνθηκών του εκάστοτε σε ισχύ
δεσµευτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκάστοτε ισχύουσα
δυνάµει του παρόντος Νόµου ελάχιστη δέσµη υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, που αποτελεί κατά τα
οριζόµενα στον παρόντα Νόµο, την καθολική υπηρεσία, για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικές υπηρεσίες αντιστοίχως,

6(β) του 160(Ι) του
2013.
78(Ι) του 2007.

4 του 134(Ι) του 2007.

(κ) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα ή άλλες κυρώσεις, σε περιπτώσεις
που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και/ή σε διατάγµατα και/ή σε
αποφάσεις και/ή σε Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση µε
τη µη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και/ή των
διαταγµάτων και/ή αποφάσεων, και/ή Κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και/ή Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια που
αποδίδει στους όρους ο περί Εφαρµογής των Κοινοτικών Κανονισµών και
Κοινοτικών Αποφάσεων Νόµος του 2007, να καθορίζει µε διάταγµα το
ύψος αυτών των προστίµων και κυρώσεων και τη διαδικασία επιβολής
τους,
(κα)(i) να καταρτίζει το γενικό πλαίσιο πολιτικής ενηµέρωσης και
πληροφόρησης των καταναλωτών επί θεµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδροµείων,
(ii) να τηρεί ενήµερο το κοινό στο σύνολό του επί θεµάτων ηλεκτρονικών
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επικοινωνιών και ταχυδροµείων,
12(στ) του 51(Ι) του
2012.

(κβ) να προσκαλεί, όπου αυτό επιβάλλεται, την υποβολή αιτήσεων για την
παροχή ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης αριθµών,
(κγ) να καθορίζει µε διατάγµατα διαδικασίες και κριτήρια για τη χορήγηση
αδειών για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών
(κδ) να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγµα και/ή απόφαση έχει αρµοδιότητα να
εκδίδει δυνάµει του παρόντος Νόµου,

12(ζ) του 51(Ι) του
2012.

(κε) να συνεργάζεται µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων Κρατών
Μελών, καθώς επίσης και µε διεθνείς οργανισµούς και να εκπροσωπεί την
Κύπρο σε διεθνείς οργανισµούς, να συµµετέχει στον BEREC και
συναντήσεις σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του, µε την
επιφύλαξη των όσων ορίζονται διαφορετικά σε διεθνείς συµφωνίες,
(κστ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα,
τα οποία του παρέχονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή
δυνάµει των Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού,

12(η) του 51(Ι) του
2012.

(κζ) να συµβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εργαζόµενος από
κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τον BEREC, κατά διαφανή
τρόπο, για τον προσδιορισµό των ρυθµιστικών µέσων και µέτρων που
ενδείκνυνται για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων που
επικρατούν στην αγορά, µε στόχο τη διασφάλιση εναρµονισµένης
προσέγγισης αναφορικά µε την εφαρµογή της ρύθµισης στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

4 του 104(Ι) του 2016.

(κη) να διαχειρίζεται το ενιαίο σηµείο πληροφόρησης που αναφέρεται στα
άρθρα 62Β, 96∆, 96Ε.

5 του 104(Ι) του 2016.
Μέτρα µείωσης
κόστους για ανάπτυξη
υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

20Α.-(1) Ο Επίτροπος, µε σκοπό τη διευκόλυνση και παροχή κινήτρων
αναφορικά µε την εγκατάσταση υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, προωθεί την κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδοµής
και τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικότερης εγκατάστασης νέας υλικής
υποδοµής, προκειµένου η εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων να
πραγµατοποιηθεί µε χαµηλότερο κόστος.
(2) Τα άρθρα 62A, 62Β, 62Γ, 62∆, 96Γ, 96∆ και 96Ε, ορίζουν στοιχειώδεις
απαιτήσεις περί τεχνικών έργων και υλικής υποδοµής.
(3) Τα άρθρα 62Α, 62Β, 62Γ, 62∆, 96Γ, 96∆ και 96Ε, ισχύουν µε την
επιφύλαξη του ρυθµιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
που καθορίζεται στον παρόντα Νόµο, συµπεριλαµβανοµένων των
ασύµµετρων ρυθµιστικών µέτρων που επιβλήθηκαν σε πρόσωπα µε
σηµαντική ισχύ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9
και µε την επιφύλαξη των συµµετρικών ρυθµιστικών µέτρων, που
επιβλήθηκαν δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55.
(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης οικείας νοµοθεσίας, τα άρθρα 62Α,
62Β, 62Γ, 62∆, 96Γ, 96∆ και 96Ε εφαρµόζονται σε φορείς εκµετάλλευσης
δικτύου.
(5)(α) Ο Επίτροπος είναι αρµόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων του
ενιαίου σηµείου πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96∆ και
96Ε.
(β) Για την κάλυψη του κόστους εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών, ο
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Επίτροπος δύναται να επιτρέπει την επιβολή τελών για τη χρησιµοποίηση
των ενιαίων σηµείων πληροφόρησης.
Γενική
Υποχρέωση.
13 του 51(Ι) του 2012.

21. Ο Επίτροπος υποχρεούται να φροντίζει ότι κατά την ως άνω άσκηση
των αρµοδιοτήτων του διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, της
ισότιµης µεταχείρισης, της αντικειµενικότητας και της αναλογικότητας.

Συσχετισµός µεταξύ
των αρµοδιοτήτων του
Επιτρόπου και των
κανόνων του
ανταγωνισµού.

22. (1) Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του δυνάµει του παρόντος
Νόµου αναφορικά µε τους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο Επίτροπος έχει την εξουσία
και δικαίωµα, όπως αυτό προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα νόµο περί
προστασίας του Ανταγωνισµού, να ασκεί εξουσίες σύµφωνα µε το δίκαιο
του ανταγωνισµού αναφορικά µε τη διερεύνηση πραγµατικών
περιστατικών µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή Προστασίας του
Ανταγωνισµού. Προς αυτόν τον σκοπό, δύναται να ελέγχει βιβλία,
πληροφορίες και άλλα έγγραφα επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς και να διατάσσει έρευνα στα γραφεία
και άλλες εγκαταστάσεις των τελευταίων. Οι σχετικές διατάξεις και
κυρώσεις οποιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος νόµου περί προστασίας του
ανταγωνισµού θα εφαρµόζονται αναλογικά και παράλληλα µε τις σχετικές
διατάξεις του παρόντος Νόµου σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο
ή επιχείρηση αρνείται να παράσχει στοιχεία ή εµποδίζει το έργο του
Επιτρόπου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιβολής κυρώσεων που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο. Ο Επίτροπος δύναται, προς
αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας διάταξης, να προσλαµβάνει
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες µε εξειδικευµένες οικονοµικές και/ή
τεχνικές και/ή νοµικές γνώσεις.

14 του 51(Ι) του 2012.

(2) Ο Επίτροπος εκδίδει αποφάσεις δυνάµει του παρόντος Άρθρου και
δυνάµει του Μέρους 9 του παρόντος Νόµου, µόνον κατόπιν διεξαγωγής
διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Ειδικά ζητήµατα για τον
υπολογισµό του
κόστους.
15(α)(i)(ii)(iii) του 51(I)
του 2012.

23. (α) Προς τον σκοπό άσκησης της αρµοδιότητας και εξουσίας του να
εξετάζει και αποφασίζει δυνάµει του άρθρου 20 (ια) σε σχέση µε
συµφωνίες παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα
προβλεπόµενα στις συµφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογηµένα και
τεκµηριωµένα και να καθορίζει και ρυθµίζει µε διατάγµατα δυνάµει του
άρθρου 20 (ιζ) και (ιη) το πλαίσιο χρεώσεων και τελών
συµπεριλαµβανοµένων κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιµών των
παροχέων υπηρεσιών και/ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του
παροχέα Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας, ανάλογα µε την περίπτωση,
ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει και λαµβάνει υπόψη το επίπεδο
αποδοτικής προσφοράς υπηρεσιών ή/ και δικτύων.

15(β) του 51(Ι) του
2012.

(β) Για τους σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάµει της παραγράφου
(α), ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασµούς των
παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του
παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ανάλογα µε την περίπτωση,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, όλων των κεφαλαιουχικών και
λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται
άµεσα ή έµµεσα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και δίκτυα.

15(γ) του 51(Ι) του
2012.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζει, κατόπιν
εξέτασης των αναφερόµενων στην παράγραφο (β) στοιχείων, σε σχέση µε
συµφωνίες παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν ότι τα
προβλεπόµενα σε αυτές ποσά τιµών δεν είναι δικαιολογηµένα, και να µην
υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας, σε σχέση µε την έκδοση διαταγµάτων καθορισµού και
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ρύθµισης του πλαισίου χρεώσεων και τιµών τους, συµπεριλαµβανοµένου
κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιµών.
Περιπτώσεις όπου
απαιτούνται δηµόσιες
ακροάσεις.

7(α) του 160(Ι) του
2013.

7(β) του 160(Ι) του
2013.

24. (α) Σε σχέση µε τις πιο κάτω αρµοδιότητες και εξουσίες του, ο
Επίτροπος οφείλει, πριν προβεί σε άσκησή τους, να διεξάγει δηµόσια
ακρόαση στην οποία έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν όλοι οι παροχείς
που επηρεάζονται άµεσα από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών:
(i) σε σχέση µε την έκδοση διαταγµάτων για τον καθορισµό και ρύθµιση
του πλαισίου χρεώσεων και τελών, συµπεριλαµβανοµένων του κατώτατου
και ανώτατου επιπέδου τιµών των παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 20(ιζ) και
(ιη);
(ii) Σε σχέση µε την απόφαση το εάν τα προβλεπόµενα τέλη σε συµφωνίες
διασύνδεσης, χρήσης εγκαταστάσεων και πρόσβασης στα δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στο δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών όσον
αφορά τη χρήση εγκαταστάσεων και πρόσβασης είναι δικαιολογηµένα
σύµφωνα µε το Άρθρο 23(α);
(iii) Αναφορικά µε την έκδοση διατάγµατος για την διεύρυνση ή άλλη
τροποποίηση της ελάχιστης δέσµης υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και/ή ταχυδροµικών υπηρεσιών που εκάστοτε ισχύουν,
σύµφωνα µε το Άρθρο 20(ιθ).
(β) ∆ια διαταγµάτων δύναται να καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των
δηµόσιων ακροάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο (α) και η διαδικασία
γνωστοποίησης και πρόσκλησης των προσώπων σε αυτές.
ΜΕΡΟΣ 6
16 του 51(Ι) του 2012
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ,
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Εξασφάλιση
πληροφοριών.
17(α)(i) του 51(Ι) του
2012.

17(α)(ii) του 51(Ι) του
2012.

17(α)(iii) του 51(Ι) του
2012.

25. (1) Προς τον σκοπό της διασφάλισης της καλύτερης ενάσκησης των
αρµοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο Μέρος 5 του
παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος, συµµορφούµενος µε την αρχή της
αναλογικότητας, µε αιτιολογηµένο αίτηµά του, δύναται –
(α) να απαιτεί από παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών να
του παρέχουν πληροφορίες και υποβάλλουν δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά
µε τις εργασίες τους κατά χρονικά διαστήµατα και σε τύπο, ως ο Επίτροπος
δύναται εκάστοτε να καθορίζει περιλαµβανοµένου συγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος για την υποβολή των ζητούµενων πληροφοριών και
του επιπέδου λεπτοµέρειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις πληροφορίες
προς υποβολή. Οι ζητούµενες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων
πληροφοριών νοµικής, τεχνικής, οικονοµικής και εµπορικής φύσεως,
χρησιµοποιούνται από τον Επίτροπο για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης
των παροχέων µε τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου και τις πρόνοιες των ∆ιαταγµάτων και Αποφάσεων
του Επιτρόπου που εκδίδονται προς εφαρµογή του παρόντος Νόµου,
(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να υποβάλει πληροφορίες σε
σχέση µε τα µελλοντικά του σχέδια ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών που
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θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε
άλλους παροχείς. Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από πρόσωπα που έχουν
καθοριστεί ως παροχείς µε Σηµαντική Ισχύ στη σχετική χονδρική αγορά,
να υποβάλουν οικονοµικά στοιχεία που αφορούν τις λιανικές αγορές οι
οποίες σχετίζονται µε τις αντίστοιχες χονδρικές αγορές στις οποίες έχουν
καθοριστεί ως παροχείς µε Σηµαντική Ισχύ.
17(α)(iv) του 51(Ι) του
2012.

(γ) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και
υπηρεσίες Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση
µε τα µελλοντικά του σχέδια ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε
άλλους παροχείς. Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτεί από τον παροχέα
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, να υποβάλλει οικονοµικά στοιχεία
που αφορούν λιανικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται µε χονδρικές
υπηρεσίες.

17(β)(i) του 51(Ι) του
2012.

(2) (α) Πρόσωπα από τα οποία ζητείται να υποβάλουν πληροφορίες,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οφείλουν να ανταποκρίνονται
έγκαιρα και στο βαθµό λεπτοµέρειας που απαιτείται από τον Επίτροπο.

17(β)(ii) του 51(Ι) του
2012.

(β) Κάθε παροχέας δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών θα παρέχει στον Επίτροπο κάθε πληροφορία του
που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, κατόπιν του
αιτιολογηµένου αιτήµατός του, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το
εύρος της λεπτοµέρειας που ορίζονται στο σχετικό αίτηµα.
(γ) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ενός προσώπου µε το σχετικό αίτηµα
του Επιτρόπου για την παροχή πληροφοριών σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
εκτός των διατάξεων του παρόντος Νόµου, θα εφαρµόζονται και οι
διατάξεις του Νόµου περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού σχετικά µε
την άρνηση παροχής πληροφοριών/στοιχείων.

17(β)(iii) του 51(Ι) του
2012.

(δ) Ο Επίτροπος, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα παράσχει σε αυτήν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε
την ενάσκηση των καθηκόντων του. Οι απαιτούµενες πληροφορίες θα είναι
ανάλογες προς τον σκοπό υλοποίησης των καθηκόντων αυτών. Σε
περίπτωση που οι παρεχόµενες πληροφορίες σχετίζονται µε πληροφορίες
που έχουν προηγουµένως υποβληθεί από πρόσωπο, κατόπιν αιτήµατος της
εθνικής ρυθµιστικής αρχής, το πρόσωπο αυτό θα ενηµερώνεται σχετικά. Ο
Επίτροπος δύναται να υποβάλει αιτιολογηµένο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως µη χορηγήσει τις παρεχόµενες πληροφορίες στην
Ρυθµιστική Αρχή ενός άλλου Κράτους Μέλους, ειδικά όταν αυτό
απαιτείται στα πλαίσια της διασφάλισης του επιχειρηµατικού απορρήτου.
(ε) Ο Επίτροπος δύναται να παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες σε άλλη
Ρυθµιστική Αρχή της Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους, κατόπιν
αιτιολογηµένου αιτήµατος, και όπου αυτό απαιτείται προς τον σκοπό της
συµµόρφωσης της άλλης Ρυθµιστικής Αρχής της Κύπρου ή άλλου
Κράτους Μέλους µε τις υποχρεώσεις των σύµφωνα µε το Κοινοτικό
δίκαιο. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες κρίνονται ως εµπιστευτικές από
τον Επίτροπο, σύµφωνα µε τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί
επιχειρηµατικού απορρήτου, ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει
αιτιολογηµένο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις ενδιαφερόµενες
ρυθµιστικές αρχές προκειµένου να διασφαλίσουν την εµπιστευτικότητα
των πληροφοριών, και ειδικότερα των όσων αφορούν το επιχειρηµατικό
απόρρητο.
(στ) Ο Επίτροπος δηµοσιεύει τις πληροφορίες που συµβάλλουν στην
εγκαθίδρυση µιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορούν την πρόσβαση του
κοινού σε πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών
κανόνων περί επιχειρηµατικού απορρήτου. Οι όροι σύµφωνα µε τους
οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες της
ανωτέρω παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την
παροχή αυτής της πρόσβασης, καθορίζονται µε απόφαση του Επιτρόπου, η
οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.της ∆ηµοκρατίας.
(3)(α) Ο Επίτροπος θα διαφυλάττει και δέχεται ως εµπιστευτική κάθε
πληροφορία που παρέχεται από πρόσωπο και κατηγοροποιείται από αυτό
ως εµπιστευτική, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος έχει
βάσιµους λόγους να κρίνει διαφορετικά.
(β) Ο Επίτροπος δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες που καλύπτονται από
υποχρέωση επαγγελµατικού απορρήτου, και συγκεκριµένα πληροφορίες
αναφορικά µε αδειοδοτηµένους ή κοινοποιηµένους παροχείς, τις
επαγγελµατικές τους σχέσεις ή την τιµολόγησή τους. Η ανωτέρω
απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώµατος του Επιτρόπου να
αποκαλύπτει πληροφορίες όπου αυτό είναι θεµελιώδες προς τον σκοπό
εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Σε µια τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε
αποκάλυψη θα πρέπει να είναι αναλογική και να λαµβάνει υπόψη τα
νόµιµα συµφέροντα των προσώπων προς διασφάλιση των επιχειρηµατικών
τους µυστικών, ενώ τα επηρεαζόµενα πρόσωπα θα ενηµερώνονται πριν
από κάθε σχετική αποκάλυψη.
(γ) Σε περίπτωση όπου πληροφορίες έχουν δηλωθεί από το πρόσωπο που
τις παρείχε ως εµπιστευτικές, ο Επίτροπος θα καθυστερήσει την παροχή
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να δοθεί στο
πρόσωπο που παρείχε τις πληροφορίες η δυνατότητα να υποβάλει στον
Επίτροπο γραπτές παρατηρήσεις µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την
γνωστοποίηση του Επιτρόπου που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
(δ) Ο Επίτροπος δύναται, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις και
επιχειρήµατα που έχουν εκφρασθεί σε αυτόν, κατά την διακριτική του
ευχέρεια, να υποβάλει ένα ρητό και αιτιολογηµένο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προκειµένου να µην διαθέσει τις πληροφορίες που υποβάλονται
σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) σε οποιαδήποτε ρυθµιστική αρχή άλλου
Κράτους Μέλους.
17(γ) του 51(Ι) του
2012.

(ε) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος λαµβάνει πληροφορίες που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την
Εθνική Ρυθµιστική Αρχή ενός άλλου Κράτους Μέλους, και ο Επίτροπος
κρίνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί κατ’ αυτόν τον
τρόπο σε συµφωνία µε τους κανόνες περί επιχειρηµατικού απορρήτου του
Κοινοτικού ∆ικαίου ή µε τους κανόνες του Κράτους Μέλους από το οποίο
προήλθαν, ανάλογα µε την περίπτωση, θα διασφαλίζει την
εµπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών.

17(γ) του 51(Ι) του
2012.

(στ) Ο Επίτροπος, υπό τον όρο της προστασίας της εµπιστευτικότητας των
πληροφοριών που κρίνει ως εµπιστευτικές, θα δηµοσιεύει από καιρού εις
καιρό τις πληροφορίες που, κατά την κρίση του, θα εδύναντο να
συµβάλουν σε µια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά.

∆ιαβουλεύσεις.

26. Ο Επίτροπος δύναται να έχει διαβουλεύσεις µε εµπορικούς
οργανισµούς,
οργανώσεις
καταναλωτών,
ιδιαίτερα
οργανώσεις
καταναλωτών µε ειδικά προβλήµατα, µε εκπροσώπους της Κυβέρνησης,
και µε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα/οργανισµούς, ως ο Επίτροπος εκάστοτε
κρίνει σκόπιµο. Η διαδικασία διενέργειας διαβουλεύσεων ρυθµίζεται µε
σχετικό διάταγµα του Επιτρόπου.

18 του 51(Ι) του 2012.
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Άλλες Εξουσίες.

27. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ο Επίτροπος δύναται –
(α) Να επιτηρεί τη συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που
θέτει σε άδεις τις οποίες χορηγεί δυνάµει του παρόντος Νόµου,
(β) Να απαιτεί από οποιονδήποτε παροχέα δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών, οποιαδήποτε πληροφορία την οποία δυνατό να
κρίνει ευλόγως ως αναγκαία, για σκοπούς άσκησης των αρµοδιοτήτων και
εξουσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του.
(γ) Να επιβάλλει χρηµατικές κυρώσεις υπό µορφή διοικητικών προστίµων
σε παροχείς δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και/ή
ταχυδροµικών υπηρεσιών για παράβαση του παρόντος Νόµου ή/και
διαταγµάτων,
(δ) Να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισµένο σε σχετικό
∆ιάταγµα τρόπο την παρουσία µαρτύρων σε έρευνες,
(ε) Να εκδίδει οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι αναγκαίες για εξασφάλιση
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
διαταγµάτων,
(στ) να αναλαµβάνει µια υπόθεση, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν αιτήµατος βάσει καταγγελίας και να αποφασίσει κατά πόσον η
επιβολή διοικητικού προστίµου ή κυρώσεων που προβλέπονται από τον
παρόντα Νόµο ή τα ∆ιατάγµατα ή/και τις Αποφάσεις που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι αιτιολογηµένα σε κάθε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και µε τα ∆ιατάγµατα
και τις Αποφάσεις του Επιτρόπου, µε τα οποία ορίζονται δικαιώµατα και
υποχρεώσεις,

4(α) του 113(Ι) του
2007.

6(α) του 112(Ι) του
2016.

(ζ) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο χωρίς υποχρέωση
οποιασδήποτε προειδοποίησης, για επιθεώρηση, ή άλλη εύλογη αιτία,
προσωπικά ή δια υπαλλήλων του Γραφείου, ή αντιπροσώπων του, δεόντως
εξουσιοδοτηµένων προς τούτο, σε οποιοδήποτε τόπο, υποστατικό ή
µεταφορικό µέσο ξηράς, θάλασσας και αέρα, εξαιρουµένης κατοικίας, το
οποίο χρησιµοποιείται για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδροµείων, και να ελέγχει ως προς τη
συµβατότητά του µε εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές τον
χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό τερµατικών ή ραδιοεξοπλισµό της
κατηγορίας ή κατηγοριών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του Επιτρόπου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 καθώς επίσης και να συλλέγει
στοιχεία τα οποία ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν για αποδεικτικούς
σκοπούς σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αναφορικά µε οποιαδήποτε
παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε τον παρόντα Νόµο ή τα
∆ιατάγµατα ή τις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(η) Αρµόδιοι λειτουργοί του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας και
Πολιτικής Αεροπορίας ενεργούντες εις τα πλαίσια των εξουσιών του
Επιτρόπου που αναφέρονται ανωτέρω δύνανται να ανακόπτουν,
εισέρχονται, επιθεωρούν ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε
µεταφορικό µέσο θάλασσας και αέρα αντίστοιχα και προβαίνουν στις
ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω στη παράγραφο (ζ).
(θ)(i) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από
τον Επίτροπο ή των υπαλλήλων του Γραφείου ή αντιπροσώπων του των
εξουσιών τους δυνάµει του παρόντος άρθρου και του Μέρους 12 του
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Νόµου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνίων µπορεί να εξουσιοδοτήσει
την αποκάλυψη στον Επίτροπο πληροφοριών που λαµβάνονται για
σκοπούς ενάσκησης από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων των
αρµοδιοτήτων του σε σχέση µε εµπορεύµατα που εισάγονται από τρίτες
χώρες ή / και διακινούνται µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και άλλου κράτους
µέλους.
(ii) Η αποκάλυψη πληροφοριών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων.
19 του 51(Ι) του 2012.
6(β) του 112(Ι) του
2016.

(iii) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Τελωνείων
µπορεί να εξουσιοδοτήσει, όταν και εφόσον αυτό επιτρέπεται µε βάση την
κείµενη νοµοθεσία, την παραποµπή εξοπλισµού τερµατικών ή
ραδιοεξοπλισµού ορισµένων κατηγοριών ή κλάσεων που εµπίπτουν στα
πλαίσια αρµοδιότητας του Επιτρόπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο
81 για έλεγχο από τον Επίτροπο.
(ι) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου
ή µεταφορικού µέσου ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και οποιοδήποτε πρόσωπο
απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο ή µεταφορικό µέσο, στο
οποίο εισέρχεται ο Επίτροπος ή υπάλληλος του Γραφείου ή αντιπρόσωπος
του Γραφείου δυνάµει της παραγράφου (ζ) ή αρµόδιος λειτουργός του
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας ή της Πολιτικής Αεροπορίας δυνάµει της
παραγράφου (η), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν πάσα
διευκόλυνση και οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν, την οποία ο
Επίτροπος ή ο υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Γραφείου του ή οι αρµόδιοι
λειτουργοί που αναφέρονται ανωτέρω στη παράγραφο (η) εύλογα
απαιτούν, οι δε ανωτέρω αναφερόµενοι έχουν εξουσία να λαµβάνουν
οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

4(β) του 113(Ι) του
2007.
Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54 (Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007.

(ια) σε περίπτωση που κατά την άσκηση των εξουσιών τους δυνάµει των
παραγράφων (ζ) και (η), ο Επίτροπος ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του
Γραφείου του ή αρµόδιος λειτουργός του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας
ή της Πολιτικής Αεροπορίας παρεµποδίζεται ως προς την άσκηση του
δικαιώµατος εισόδου του σε οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους,
τηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση
δικαστικών ενταλµάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής ∆ικονοµίας
Νόµου, Επαρχιακός ∆ικαστής, µε βάση ένορκη καταγγελία-

(i) αφού ικανοποιηθεί ότι(Α) οποιοσδήποτε σταθµός ή συσκευή ή πληροφορίες σε σχέση µε αυτά,
για τα οποία εξουσιοδοτηµένος από τον Επίτροπο λειτουργός έχει εξουσία
δυνάµει του παρόντος Νόµου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε
υποστατικά ή µεταφορικό µέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα και ότι η
επιθεώρησή τους είναι πιθανό να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία σε
σχέση µε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου, ή
(Β) ότι τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε
οποιαδήποτε υποστατικά ή σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο ξηράς,
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θάλασσας ή αέρα, και
(ii) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι(Α) η είσοδος στα υποστατικά ή σε µεταφορικό µέσο ξηράς, θάλασσας ή
αέρα έχει εµποδιστεί ή είναι πιθανό να εµποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον
κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση εξασφάλισης
τέτοιου διατάγµατος, ή
(Β) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα µαταίωνε
το σκοπό της εισόδου, ή
(Γ) τα υποστατικά ή τα κτίρια ή το όχηµα, πλοίο ή αεροσκάφος είναι κενά
κατοχής,
δύναται να εκδώσει δικαστικό διάταγµα, µε ισχύ δύο µηνών, που να
παραχωρεί εξουσία σε εξουσιοδοτηµένο από τον Επίτροπο λειτουργό να
εισέλθει στα κτίρια ή υποστατικά ή µεταφορικά µέσα ξηράς, θάλασσας ή
αέρα για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου.
(ιβ) Νοείται ότ ανεξάρτητα των αναφερόµενων ανωτέρω ο Επίτροπος
δύναται και ο ίδιος να προβαίνει στις ενέργειες οι οποίες αναφέρονται
ανωτέρω εις την παράγραφο (η), αντί αλλά και παράλληλα µε τους
λειτουργούς των Τµηµάτων που αναφέρονται εις τις εν λόγω παραγράφους
αναλόγως ποια διαδικασία ήθελε ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιθυµεί να
ακολουθηθεί.
Εκδοση Αποφάσεων.

28. (1)(α) Πριν την έκδοση Απόφασης και/ή ∆ιατάγµατος δυνάµει του
Άρθρου 27(ε) κατά την κρίση του Επιτρόπου, θα ειδοποιείται οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο κατά την γνώµη του Επιτρόπου, επηρεάζεται ή είναι
δυνατόν να επηρεαστεί από την Απόφαση και/ή ∆ιάταγµα, και θα
παρέχεται σε αυτό η ευκαιρία να ακουστεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ειδοποίηση περί της έκδοσης Απόφασης και/ή ∆ιατάγµατος:
Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της
έκδοσης Απόφασης και/ή ∆ιατάγµατος, σε περίπτωση επειγούσης κατ’
απόλυτη κρίση φύσεως, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Επίτροπος καλεί
τον επηρεαζόµενο να εκφράσει απόψεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την έκδοση της απόφασης, ως προς το γιατί η Απόφαση και/ή ∆ιάταγµα
πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.
(β) Μετά από ακρόαση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (α), ο
Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν σε κάθε
ενδιαφερόµενο την τελική του Απόφαση και/ή ∆ιάταγµα.

20 του 51(Ι) του 2012.

Παράβαση ∆ιατάγµατος
ή Απόφασης.
21 του 51(Ι) του 2012.

∆ιεξαγωγή Έρευνας.

(2) Ο Επίτροπος δεν ζητεί τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής στις
περιπτώσεις έκδοσης Αποφάσεων και/ή ∆ιαταγµάτων για επιβολή
συµµόρφωσης, προσωρινών Αποφάσεων και/ή ∆ιαταγµάτων δια θέµατα
επειγούσης φύσης ή/και επιβολής διοικητικών προστίµων και/ή άλλων
διοικητικών κυρώσεων.
29. Πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί µε
τους όρους ∆ιατάγµατος ή Απόφασης που εκδίδεται από τον Επίτροπο
δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και
υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή και στις δύο αυτές ποινές.
30. (1) Ο Επίτροπος δύναται µε δική του πρωτοβουλία, να διεξάγει έρευνες
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22(α) του 51(Ι) του
2012.

αναφορικά µε συγκεκριµένες δραστηριότητες και συγκεκριµένη λειτουργία
οποιουδήποτε παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή
υπηρεσιών και/ή ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι οποίες κρίνονται ότι
προκαλούν ζητήµατα αναφορικά µε τον ανταγωνισµό ή τους καταναλωτές,
και κατ’ακολουθία να προβαίνει σε συστάσεις και να εκδίδει Αποφάσεις,
ως κατά την γνώµη του είναι πρόσφορο.
(2). Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας δυνάµει του εδαφίου (1), ο
Επίτροπος δύναται(α) να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισµένο σε σχετικό
∆ιάταγµα τρόπο την παρουσία µαρτύρων και ενδιαφερόµενων µερών, και
την προσαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων
και αρχείων,
(β) να εξετάζει προσωπικά ή δια δικηγόρου µάρτυρες και ενδιαφερόµενα
µέρη.
(3) Είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, πρόσωπο το οποίο(α) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε κλήση
να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να προσάγει, παρουσιάσει ή
καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο,
(β) ενώ είναι µάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε
οποιοδήποτε ερώτηµα που υποβάλλεται.

22(β) του 51(Ι) του
2012.

22(γ) του 51(Ι) του
2012.

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει ουδείς είναι υπόχρεος να απαντήσει, εάν η
απάντηση δυνατό να τον ενοχοποιεί σε σχέση µε ποινικό αδίκηµα, ή εάν
συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη,
και/ή παρεµποδίζει την ενώπιον του Επιτρόπου διαδικασία.
(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήµατος
συνεπεία της παράβασης των εδαφίων (3)(α)και/ή (β), υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα οχτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές
ποινές.
(5) Κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον του
Επιτρόπου δια δικηγόρου και να καλεί κατά τον καθορισµένο σε
∆ιατάγµατα τρόπο οποιουσδήποτε µάρτυρες.
(6) Ο Επίτροπος διευθύνει οποιαδήποτε ενώπιόν του διαδικασία και έχει
εξουσία περιστολής ή καταστολής καταχρήσεως της διαδικασίας ενώπιόν
του.

Παράπονα σε σχέση µε
παροχείς– συνοπτική
διαδικασία επίλυσης
διαφορών.

31. (1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που του απονέµονται δυνάµει του
Άρθρου 30(1) και (2), ο Επίτροπος δύναται να διεξάγει έρευνα για τις
δραστηριότητες και εργασίες οποιουδήποτε παροχέα δικτύων ή/και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και ταχυδροµικών υπηρεσιών, σε
σχέση µε τον οποίο υποβάλλεται παράπονο από οποιοδήποτε πρόσωπο.
(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίπτει το παράπονο, εάν κατά την
κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος
διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στον ενδιαφερόµενο παροχέα. Τέτοιο
παράπονο δύναται να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας από τον Επίτροπο,
εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του παροχέα ή εάν
ο παραπονούµενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν
έχει αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά.
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(3) Κατόπιν της υποβολής παραπόνων κατά το εδάφιο (1) στον Επίτροπο, ο
Επίτροπος δύναται να εκδώσει Απόφαση η οποία είναι δεσµευτική για τον
εν λόγω παροχέα.
Εγκαθίδρυση
Συµβουλευτικής
Επιτροπής και
διορισµός
Συµβουλευτικών
Σωµάτων.

32. (1)(α) Εγκαθιδρύεται Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται
από τρία (3) µέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο για
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

(β) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει ένα εκ των τριών µελών της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.
(γ) Στον Πρόεδρο και στα Μέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής
καταβάλλονται από την Επιτροπή έξοδα παραστάσεως, αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής, οδοιπορικά και
οποιαδήποτε άλλα ωφελήµατα αποφασίζει εκάστοτε το Υπουργικό
Συµβούλιο για τους προέδρους και τα µέλη των ηµικρατικών οργανισµών.
(δ) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να παύει τον Πρόεδρο και
οποιοδήποτε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής πρό της λήξης της
περιόδου για την οποία έχει διοριστεί, µόνο για οποιονδήποτε από τους
κάτωθι ειδικούς λόγους:
(i) Λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης
οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας, η οποία θα καθιστούσε αυτόν
ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της
θητείας του,
(ii) Λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς ή συστηµατικής απουσίας ή
αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(ε) Κάθε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από
την θέση του µε την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Υπουργικό
Συµβούλιο. Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αµέσως
χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συµβούλιο.

5(α) του 134(Ι) του
2007.

(στ) Η Συµβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που
ορίζονται από τον Πρόεδρό της. Απαρτία συνιστούν και τα τρία (3) µέλη
της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ένα µέλος κωλύεται να
συµµετάσχει σε συνεδρία, η απαρτία αποτελείται από δύο (2) µέλη,
περιλαµβανοµένου του Προέδρου· σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση πρέπει
να είναι οµόφωνη.

5(β) του 134(Ι) του
2007.

(ζ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (στ), οι αποφάσεις της
Συµβουλευτικής Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των µελών της.

5(γ) του 134(Ι) του
2007.
5(δ)(i) του 134(Ι) του
2007.
5(δ)(ii) του 134(Ι) του
2007.

5(ε) του 134(Ι) του

(η) Καταργήθηκε.
(θ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (ι), η Συµβουλευτική Επιτροπή
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρουσία του Επιτρόπου και /ή
του Βοηθού Επιτρόπου και µελετά και αποφασίζει για ζητήµατα που
αφορούν τον παρόντα Νόµο τα οποία της παραπέµπει ο Επίτροπος για
γνωµοδότηση. Η Συµβουλευτική Επιτροπή οφείλει να συµβουλεύει τον
Επίτροπο σε χρονικό διάστηµα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το
οποίο σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερο από δέκα (10) εργάσιµες
µέρες.
(ι) Η Συµβουλευτική Επιτροπή δύναται, στα πλαίσια άσκησης των
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2007.

23 του 51(Ι) του 2012.
5(ε) του 134(Ι) του
2007.

αρµοδιοτήτων της, να συνέρχεται σε συνεδρίες που ορίζει ο Πρόεδρός της
και χωρίς την παρουσία του Επιτρόπου ή/και του Βοηθού Επιτρόπου, για
να συζητά θέµατα που ο Επίτροπος παρέπεµψε για γνωµοδότηση και για
να ρυθµίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της. Η γνωµοδότηση της
Επιτροπής γίνεται σε τακτή συνεδρία παρόντος του Επιτρόπου ή/και του
Βοηθού Επιτρόπου.
(ια) Η Συµβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητεί ενηµέρωση από τον
Επίτροπο για συναφή θέµατα στα πλαίσια των τακτικών συνεδριάσεών της.
(2). Ο Επίτροπος δύναται να εγκαθιδρύσει Συµβουλευτικά Σώµατα επί
τοιούτων ζητηµάτων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιµο, να διορίζει τα
µέλη των και να καταβάλλει τα συνεπαγόµενα έξοδα από το ταµείο του
Γραφείου.
ΜΕΡΟΣ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Γενικές Εξουσίες του
Επιτρόπου αναφορικά
µε την επίλυση
διαφορών – Συνοπτική
διαδικασία επίλυσης
διαφορών.
24 του 51(Ι) του 2012.

33. (1)(α) Ο Επίτροπος αναλαµβάνει την επίλυση διαφοράς ή χειρισµού
υπόθεσης είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν καταγγελίας ή
παραπόνου. Στην περίπτωση καταχώρησης καταγγελίας ή παραπόνου, ο
Επίτροπος θα έχει την εξουσία να απορρίψει την καταγγελία εάν κατά τη
γνώµη του είναι προφανώς αβάσιµη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο
Επίτροπος θα διαβιβάζει αντίγραφο της καταγγελίας στο ενδιαφερόµενο
πρόσωπο. Η ανωτέρω καταγγελία δύναται να αποτελέσει το αντικείµενο
εξέτασης ή/και έρευνας από τον Επίτροπο εάν αυτός δεν ικανοποιείται µε
την απάντηση του παροχέα ή εάν ο καταγγέλλων υποβάλει γραπτή
ειδοποίηση ότι δεν υπήρξε ικανοποιητικός χειρισµός της καταγγελίας.
(β) ∆υνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου , ο Επίτροπος
δύναται να προβεί στην έκδοση µιας απόφασης η οποία είναι δεσµευτική
για το πρόσωπο αυτό.
(2)(α) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία έκδοσης προσωρινής Απόφασης ή/και
∆ιατάγµατος, για περιπτώσεις επείγουσας φύσης προκειµένου να
διασφαλίσει τον ανταγωνισµό και να προστατεύσει τα συµφέροντα των
χρηστών.
(β) Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Επίτροπος θα ζητήσει από οποιοδήποτε εκ
των επηρεαζοµένων µερών να διατυπώσει τις απόψεις του εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την έκδοση της Απόφασης και/ή ∆ιατάγµατος, αναφορικά
µε το εάν η προσωρινή Απόφαση και/ή ∆ιάταγµα θα έπρεπε να ανακληθεί
ή τροποποιηθεί.
(γ) Μετά από ακρόαση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο β, ο
Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν σε κάθε
επηρεαζόµενο µέρος την τελική του Απόφαση και/ή ∆ιάταγµα.
(3) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικά πρόστιµα ή άλλες
κυρώσεις, όπως αυτά δύνανται να διατάσσονται µε απόφαση δυνάµει του,
Άρθρου 20, (κ), αναφορικά µε την µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή/και διατάγµατα ή/και αποφάσεις.
(4)(α) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να παρέµβει και να επιλύσει µια
διαφορά, είτε αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε από τα
µέρη, µε δεσµευτική απόφαση µέσα σε τέσσερις µήνες από τη στιγµή που
ειδοποιήθηκε για την διαφορά, προκειµένου να διασφαλίσει την
συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου και διαταγµάτων
ή/και αποφάσεων.
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(β) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγµα µε το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες
ακρόασης των µερών, επιβολής προστίµων και/ή άλλων διοικητικών
κυρώσεων και το ύψος αυτών σχετικά µε την επίλυση διαφορών, και θα
διασφαλίζει ότι όλες οι έρευνες, επιλύσεις και/ή αποφάσεις θα γίνονται
σύµφωνα µε αυτές τις διαδικασίες.
(5) Ο Επίτροπος δύναται να αρνηθεί την επίλυση µιας διαφοράς µε
δεσµευτική
απόφαση
όταν
υπάρχουν
άλλοι
µηχανισµοί,
συµπεριλαµβανοµένης της διαµεσολάβησης, οι οποίοι θα µπορούσαν να
συµβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς. Εάν η διαφορά
δεν έχει επιλυθεί εντός τριών (3) µηνών και το µέρος το οποίο επιζητεί την
επανόρθωση δεν την έχει φέρει ενώπιον δικαστηρίου, ο Επίτροπος θα
εκδώσει, κατόπιν αιτήµατος ενός των µερών, δεσµευτική απόφαση για την
επίλυση της διαφοράς το συντοµότερο δυνατό, και εν πάσει περιπτώσει,
εντός τριών (3) µηνών. Ο Επίτροπος δύναται να παρέµβει πριν την πάροδο
των τριών (3) µηνών εάν ένα από τα µέρη που εµπλέκονται στη διαφορά
δύναται να πείσει τον Επίτροπο ότι οι διαφορές µεταξύ των θέσεων των
µερών έχουν τέτοια έκταση που καθιστά απίθανη την επίλυση της
διαφοράς εντός του χρονικού διαστήµατος των τριών µηνών.
(6) Η δικαιοδοσία του Επιτρόπου δεν δύναται να υπερκερασθεί δια
σύµβασης ή συµφωνίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια προς αποκλεισµό της
δικαιοδοσίας του Επιτρόπου µε αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται άκυρη και
ανυπόστατη και άρα ως µη-εκτελεστή για οποιοδήποτε από τα µέρη. Η
ακυρότητα αυτού του όρου δεν θα επηρεάζει από µόνη της την ισχύ της
λοιπής σχετικής συµφωνίας ή σύµβασης.
(7) Ο Επίτροπος έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει, σύµφωνα µε
ποιά άρθρα του παρόντος µέρους θα επιλύεται η διαφορά. Οι κατηγορίες
διαφορών, όπως αυτές περιγράφονται στα κατωτέρω άρθρα του παρόντος
µέρους, είναι ενδεικτικές.
(8) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει ∆ιάταγµα που να καθορίζει τη
διαδικασία και τον τρόπο µε τον οποίο το Γραφείο συλλέγει το σύνολο των
ποσών που οφείλονται στο Γραφείο, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ
άλλων, των διοικητικών προστίµων βάσει του παρόντος Νόµου και/ή
διαταγµάτων και/ή αποφάσεων.
8 του 104(Ι) του 2016.

(8Α) (α) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει τέλη για την κάλυψη του
κόστους διεκπεραίωσης των καθηκόντων επίλυσης διαφορών που του
έχουν ανατεθεί στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων
62Α, 62Β, 96Γ, 96∆ και 62∆.
(β) Όλα τα µέρη συνεργάζονται πλήρως µε τις υποδείξεις του Επιτρόπου,
στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών.

Επίλυση διαφορών
µεταξύ Οργανισµών.
25(α) του 51(Ι) του
2012.

34. (1) Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά µεταξύ οργανισµών, ο
Επίτροπος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
δύναται να ξεκινήσει έρευνα προς το σκοπό της επίλυσης της διαφοράς.

9 του 104(Ι) του 2016.

(2)(α) Κατόπιν γνωστοποίησης του αιτήµατος ενός οργανισµού για
επίλυση διαφοράς, ο Επίτροπος λαµβάνει απόφαση, εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της διαφοράς, από
οποιοδήποτε από τα µέρη, µε την επιφύλαξη άλλης προθεσµίας, που
ορίζεται ειδικά στον Νόµο, και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατή η υπέρβαση αυτής της περιόδου.
(β) Κατά την επίλυση της διαφοράς, η απόφαση του Επιτρόπου αποσκοπεί
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στη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των διαταγµάτων που εκδίδονται
δυνάµει αυτού.
(3) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίζει την µη έναρξη της έρευνας που
αναφέρεται στο παρόν άρθρο όπου διαβεβαιούται ότι τα µέρη έχουν στη
διάθεσή τους άλλους µηχανισµούς έγκαιρης επίλυσης της διαφοράς, ή εάν
έχουν κινηθεί από οποιοδήποτε από τα µέρη σχετικές διαδικασίες ενώπιον
∆ικαστηρίου.
(4) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Επίτροπος αποφασίζει την µη
έναρξη έρευνας επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, θα ενηµερώνει τα µέρη
για την απόφασή του αυτή το συντοµότερο δυνατόν, καθώς και για την
αιτιολογία της σχετικής απόφασής του.
(5) Κατά την λήψη απόφασης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ο Επίτροπος
θα λαµβάνει υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
παρόντος Νόµου.
25(β) του 51(Ι) του
2012.

(6) Πρόσωπο που αποτυγχάνει να συνεργαστεί σε έρευνα που διενεργείται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ή που αποτυγχάνει να συµµορφωθεί µε
απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, κρίνεται ένοχο
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους
έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
επτακοσίων ευρώ (€1700) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(7) (8) (9) καταργήθηκαν µε το 25(γ) του 51(Ι) του 2012.

Επίλυση διασυνοριακών
διαφορών.

35. (1). Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει
αναφορικά µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
παρόντα Νόµο, ή το Κοινοτικό ∆ίκαιο, η οποία σωρευτικά:
(α) έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, καθόσον αφορά µέρη (είτε παροχείς
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, ή/και χρήστες
συµπεριλαµβανοµένων τελικών χρηστών, είτε παροχείς ταχυδροµικών
υπηρεσιών) σε διαφορετικά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
(β) εµπίπτει ταυτόχρονα στην αρµοδιότητα του Επιτρόπου και την
αρµοδιότητα ενός ή περισσοτέρων άλλων Ρυθµιστικών Αρχών στα Κράτη
Μέλη,

26(α) του 51(Ι) του
2012.

θα εφαρµόζεται επακριβώς η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 34.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) Μια διαφορά θεωρείται ότι εµπίπτει ταυτόχρονα στην αρµοδιότητα
ενός ή περισσοτέρων Ρυθµιστικών Αρχών στα Κράτη Μέλη, όταν
σχετίζεται άµεσα µε τη διενέργεια δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών από ένα ή και τα δύο από τα
εµπλεκόµενα στη διαφορά µέρη, σε περισσότερα του ενός Κράτους
Μέλους, ή µε τη διενέργεια δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
ταχυδροµικών υπηρεσιών που λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικά Κράτη
Μέλη από διαφορετικά µέρη στη διαφορά.

26(β) του 51(Ι) του
2012.

(β) Μια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θεωρείται ότι
λαµβάνει χώρα σε ένα Κράτος Μέλος όταν σχετίζεται µε ένα δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι εγκατεστηµένο σε αυτό το Κράτος
Μέλος.
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(γ) –Μια δραστηριότητα ταχυδροµικών υπηρεσιών θεωρείται ότι λαµβάνει
χώρα σε ένα Κράτος Μέλος όταν σχετίζεται µε παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό το Κράτος Μέλος.
26(γ) του 51(Ι) του
2012.

26(δ) του 51(Ι) του
2012.

26(ε) του 51(Ι) του
2012.

26(στ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Ο Επίτροπος έχει αρµοδιότητα προς επιδίκαση µιας διαφοράς κατόπιν
αιτήσεως ενός µέρους, είτε παροχέα, είτε χρήστη, είτε συνδροµητή, το
οποίο θεµελιώνει ότι έχει έννοµο συµφέρον προς την επίλυση της
διαφοράς. Για την επίλυση της διαφοράς θα ακολουθείται η διαδικασία
επίλυσης διαφορών του άρθρου 34, όπως αυτή προβλέπεται αναλυτικά στο
σχετικό ∆ιάταγµα αναφορικά µε τις διαδικασίες ακροάσεων και επιβολής
διοικητικών προστίµων/άλλων κυρώσεων αναφορικά µε την επίλυση
διαφορών, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που επιβάλλονται στα
εδάφια (4) έως (6) πιο κάτω.
(4) Πριν ο Επίτροπος προβεί σε οποιοδήποτε µέτρο για την επίλυση της
διαφοράς, οφείλει να ενηµερώσει τις συναρµόδιες Ρυθµιστικές Αρχές των
άλλων Κρατών Μελών που εµπλέκονται στη διαφορά ενώπιόν του, και να
συνεργαστεί µε αυτές προς το σκοπό της κοινής επίλυσης της διαφοράς,
σύµφωνα µε τους σκοπούς του Άρθρου 2, και υπό την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων του Μέρους 8 και του Άρθρου 25 του παρόντος Νόµου. Ο
Επίτροπος δύναται να συµβουλευτεί τον BEREC, προκειµένου να
καταλήξει σε µια συνεκτική επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τους
σκοπούς του άρθρου 18 καθώς και να ζητήσει από αυτόν να εκδώσει
γνώµη ως προς τη δράση που πρέπει να αναληφθεί. Σε περίπτωση που
υποβάλει τέτοιο αίτηµα, ο Επίτροπος αναµένει τη γνώµη του BEREC,
προτού αναλάβει δράση για την επίλυση της διαφοράς, µε την επιφύλαξη
της εξουσίας του να λάβει επείγοντα µέτρα, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
(5) Τα µέτρα που πρόκειται να υιοθετηθούν από τον Επίτροπο ή/και τις
άλλες συναρµόδιες Ρυθµιστικές Αρχές από τα άλλα Κράτη Μέλη θα είναι
σύµφωνα, στο µεγαλύτερο δυνατό µέτρο, µε τη συµφωνία περί
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών και θα
λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη που εκδίδει ο BEREC.
(6) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν της κοινής απόφασης των συναρµόδιων
Ρυθµιστικών Αρχών των άλλων Κρατών Μελών, να αρνηθεί να επιλύσει
µια διαφορά όταν υφίστανται άλλοι µηχανισµοί, συµπεριλαµβανοµένης της
διαµεσολάβησης ή/και της διαιτησίας, που θα συνέβαλαν στην έγκαιρη
επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 33 του
παρόντος Νόµου. Η απόφαση του Επιτρόπου, η οποία θα ληφθεί σε
συµφωνία µε τις συναρµόδιες Ρυθµιστικές Αρχές, θα γνωστοποιείται στα
µέρη και στον BEREC.
(7) Ο Επίτροπος θα προβεί σε µια κοινή επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε
τα εδάφια (3) έως (6), κατόπιν αιτήµατος ενός από τα µέρη, εάν ύστερα
από τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της διαφοράς στον Επίτροπο, η
διαφορά δεν έχει επιλυθεί, και εάν στο µεσοδιάστηµα κανένα από τα µέρη
δεν έχει φέρει την διαφορά ενώπιον ∆ικαστηρίου.
(8) Η διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια (3) έως (7) δεν εµποδίζει
κανένα από τα µέρη να προβούν σε δικαστηριακή επίλυση της διαφοράς.

∆ιαφορές που αφορούν
καταναλωτές.
27(α)(β)(γ) του 51(Ι)
του 2012.

36. (1) Ακροάσεις ενώπιον του Επιτρόπου δύνανται να πραγµατοποιηθούν
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού ∆ιατάγµατος
προστίµων/άλλων κυρώσεων αναφορικά µε την επίλυση διαφορώνγια τις
περιπτώσεις εκείνες όπου ένας καταναλωτής, είτε γραπτώς ή µέσω του
ειδικά σχεδιασµένου στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ µηχανισµού
ηλεκτρονικής µηχανογράφησης, αιτείται την επιδίκαση διαφοράς.
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(2) Όπου απαιτείται, ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει την αποκατάσταση
ή αποζηµίωση ενός καταναλωτή, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν σε
αναλογία µε τη φύση της ισχυριζόµενης παράβασης και την επερχόµενη
βλάβη.
(3) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αναφερόµενες στο παρόν άρθρο
διαφορές αφορούν µέρη σε διαφορετικά Κράτη Μέλη, ο Επίτροπος θα
συνεργάζεται µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για επίλυση διαφορών
καταναλωτών στα άλλα Κράτη Μέλη, προκειµένου να επιτευχθεί η
επίλυση της διαφοράς.
(4) Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν εµποδίζει έναν
καταναλωτή να προβεί σε δικαστηριακή επίλυση της διαφοράς.
ΜΕΡΟΣ 8
28 του 51(Ι) του 2012.
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Γενικές Αρχές.
29(α)(i)(ii)(iii) του 51(Ι)
του 2012.

37. (1) Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
είναι ελεύθερη, µε την επιφύλαξη των όρων που τίθενται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Κάθε πρόσωπο δύναται να παρέχει δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υπό καθεστώς γενικής
εξουσιοδότησης και υπό προϋποθέσεις, βάσει ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών, ανεξάρτητα από την εµπορική του
ιδιότητα και ανεξάρτητα από το εάν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

29(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος είναι αρµόδιος για τη χορήγηση κάθε γενικής
εξουσιοδότησης περιλαµβανοµένης της παροχής ατοµικών δικαιωµάτων
χρήσης αναφορικά µε τη χρήση αριθµών, εξαιρουµένων των
εξουσιοδοτήσεων που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

29(γ) του 51(Ι) του
2012.

146(Ι) 2002
15(Ι) 2003
16(Ι) 2004
... (2004)

(3) Πρόσωπο που επιθυµεί να παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάµει του παρόντος Νόµου υπό καθεστώς
γενικής εξουσιοδότησης µπορεί να προβεί στην έναρξη των
δραστηριοτήτων του αµέσως µετά την υποβολή επίσηµης κοινοποίησης
στον Επίτροπο. Η παροχή δικτύου ή/και υπηρεσίας υπό καθεστώς γενικής
εξουσιοδότησης δεν απαλλάσσει τον παροχέα από την υποχρέωση
απόκτησης των απαραίτητων ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων τοπικών αδειών και άλλων δικαιωµάτων εγκατάστασης
ευκολιών από τους αρµόδιους φορείς.
(4) Η απονοµή ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης απαιτείται όπου ο αιτών
χρειάζεται να κάνει χρήση σπάνιων πόρων, όπως ραδιοσυχνοτήτων ή
αριθµών, συµπεριλαµβανοµένων των σύντοµων κωδικών, από το Σχέδιο
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Όπου επιβάλλεται ο
περιορισµός του αριθµού των ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης, σπάνιων
πόρων, η διαχείριση των περιορισµών θα γίνεται µε τρόπο που να
εξασφαλίζει την εκχώρηση των πόρων αυτών µε αντικειµενικό, διαφανή,
αµερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Η απονοµή ατοµικών δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του
∆ιευθυντή, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που παρέχονται στους
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002 µέχρι 2004. Η εκχώρηση
αριθµοδοτικών πόρων αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του
Επιτρόπου.
(5) Αποκλειστικά και µόνο για λόγους δηµόσιας τάξεως, δηµόσιας
ασφάλειας και δηµόσιας υγείας δύναται ο Επίτροπος, µε πλήρως και
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αντικειµενικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρεµβαίνει σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης
και να απαγορεύει ή να περιορίζει τη δυνατότητα παροχής δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συγκεκριµένο πρόσωπο.

29(δ) του 51(Ι) του
2012.

(6) Σε περίπτωση που εφαρµόζονται διαγωνιστικές διαδικασίες, για το
σκοπό άσκησης της αρµοδιότητας αδειοδότησης δικτύων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται στο Άρθρο 20(ε), και της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης αριθµών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 20(κβ), ο Επίτροπος
κοινοποιεί µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας:
(α) όλες τις σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε
περίπτωση πληροφοριών σχετικά µε το είδος και τον αριθµό των
ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης που προσφέρονται και τη γεωγραφική
περιοχή που καλύπτουν,
(β) τα κριτήρια που καθορίζονται από αυτόν βάσει των οποίων θα
αξιολογηθούν οι αιτήσεις παροχής ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης, και
(γ) τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν και τα
οποία οφείλουν να πληρούν οι αιτούντες για την παροχή των ατοµικών
δικαιωµάτων χρήσης.

29(δ) του 51(Ι) του
2012.

(7) Πρόσωπα που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε διάφορα κράτη µέλη, δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν πέραν της µιας κοινοποίησης για την
αδιειοδότηση της δραστηριότητάς τους ανά εµπλεκόµενο κράτος µέλος.

29(δ) του 51(Ι) του
2012.

(8) Ο Επίτροπος οφείλει να ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτηµα του
∆ιευθυντή, σε κάθε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής εξετάζει το ενδεχόµενο
να περιορίσει τον αριθµό των προς χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, και του κοινοποιεί γραπτώς την άποψή του αναφορικά
µε το κατά πόσο ενδεχόµενος περιορισµός του αριθµού των προς
χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αναµένεται να
µεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους χρήστες και να διευκολύνει την
ανάπτυξη του ανταγωνισµού.

∆ιαδικασία
Κοινοποίησης για
Γενικές
Εξουσιοδοτήσεις.
30 του 51(Ι) του 2012.

38. (1) Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται ατοµικό
δικαίωµα χρήσης αριθµών δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε
διοικητικής πράξης από τον Επίτροπο ως προϋπόθεση για την παροχή
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. Υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο
σκοπεύει να παρέχει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσία
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιεί εκ των προτέρων στον Επίτροπο
την πρόθεσή του.
(2) Η κοινοποίηση βάσει του εδαφίου (1) θα έχει τη µορφή που
καθορίζεται σε ∆ιάταγµα που εκδίδει ο Επίτροπος και θα περιλαµβάνει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το όνοµα του κοινοποιούντως προσώπου, συµπεριλαµβανοµένου, σε
περίπτωση νοµικού προσώπου, τον αριθµό εγγραφής του,
(β) τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των
υπευθύνων επικοινωνίας,
(γ) την επαγγελµατική διεύθυνση του προσώπου και, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου το εγγεγραµµένο γραφείο και/ή τη διεύθυνση της
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έδρας του,
(δ) µια σύντοµη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας που συνιστά
αντικείµενο της κοινοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της δήλωσης
σχετικά µε το αν το σχετικό δίκτυο ή υπηρεσία θα είναι δηµοσίως
διαθέσιµα, και
(ε) την εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης της σχετικής δραστηριότητας.
(3) Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα καταχωρείται
σε ειδικό Μητρώο φορέων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο θα τηρείται για το σκοπό αυτό από
τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος θα τηρεί το αρχείο µε τον τρόπο που κρίνει
καταλληλότερο, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες που θεωρούνται από
το κοινοποιών πρόσωπο ως εµπιστευτικές. Ο Επίτροπος δύναται, ανάλογα
µε την περίπτωση, να τροποποιεί ή να διαγράφει µια εγγραφή στο
Μητρώο.
(4) Το πρόσωπο κοινοποιεί στον Επίτροπο οποιεσδήποτε αλλαγές στις
πληροφορίες που παρέχονται βάσει του εδαφίου (2) εντός τριάντα (30)
ηµερών από την αλλαγή.
(5) Το κοινοποιών πρόσωπο, σε περίπτωση που αποφασίσει τη διακοπή
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που συνιστούν αντικείµενο της
γενικής εξουσιοδότησης, ειδοποιεί τον Επίτροπο εντός τριάντα (30)
ηµερών από την παύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Κύπρο.
(6) Σε περίπτωση που το ζήτηµα του κατά πόσον ένα πρόσωπο λειτουργεί
βάσει µιας γενικής εξουσιοδότησης εγερθεί στα πλαίσια διαδικασιών
ενώπιον ∆ικαστηρίου, πιστοποιητικό που φέρει τη σφραγίδα του
Επιτρόπου και δηλώνει ότι το όνοµα του προσώπου που προσδιορίζεται
στο πιστοποιητικό δεν εισήχθη στο Μητρώο, είναι αποδεκτό ως απόδειξη
του γεγονότος ότι το πρόσωπο που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό δεν
κοινοποίησε στον Επίτροπο την πρόθεσή του να παρέχει δίκτυο ή
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών αµέσως πριν την ηµεροµηνία αυτή
ή κατά την περίοδο αυτή. Έγγραφο που παρουσιάζεται ως πιστοποιητικό
δυνάµει του παρόντος άρθρου θεωρείται ως τέτοιο πιστοποιητικό, εκτός
εάν αποδειχθεί το αντίθετο.
Όροι Λειτουργίας βάσει
Γενικών
Εξουσιοδοτήσεων.

39. (1)(α) Ο Επίτροπος καθορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί
ένας παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει
της γενικής εξουσιοδότησης. Ο Επίτροπος δύναται να ορίσει ότι ορισµένοι
όροι µπορούν να µην εφαρµοσθούν σε φορείς εκµετάλλευσης
συγκεκριµένων κατηγοριών ή είδους που λειτουργούν βάσει γενικής
εξουσιοδότησης,όπου αυτό αιτιολογείται.

31(α) του 51(Ι) του
2012.

(β) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους και τις διαδικασίες που
αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις και δικαιώµατα χρήσης ή δικαιώµατα
για εγκατάσταση ευκολιών µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες
περιπτώσεις και µε αναλογικό τρόπο. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά
την οποία οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σηµασίας και
έχουν συµφωνηθεί µε τον κάτοχο των ατοµικών δικαιωµάτων ή της
γενικής εξουσιοδότησης, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών
τροποποιήσεων γνωστοποιείται καταλλήλως, και παρέχεται στους
ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των
καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστηµα, το οποίο, εκτός εκτάκτων
περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες, ώστε να µπορέσουν
να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων.
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(2) Ο Επίτροπος δύναται µε απόφαση να επιβάλλει µία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο που λειτουργεί
υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης:
(α) οικονοµικές εισφορές στη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας
σύµφωνα µε το Μέρος 15 του παρόντος Νόµου,
(β) διοικητικές επιβαρύνσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 45 του παρόντος
Νόµου,
(γ) διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων σύµφωνα µε
το Μέρος 10 του παρόντος Νόµου,
31(β)(i) του 51(Ι) του
2012.

(δ) προσβασιµότητας των τελικών χρηστών σε αριθµούς του Σχεδίου
Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σε αριθµούς
του Ε.Χ.Τ.Α., σε καθολικούς διεθνείς αριθµούς ατελών κλήσεων και,
εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, σε αριθµούς των σχεδίων
αριθµοδότησης άλλων κρατών µελών και όρους σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του Μέρους 15 του παρόντος Νόµου για την καθολική υπηρεσία,
(ε) απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων και όρων που
συνδέονται µε την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δηµόσιων ή
ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται µε τη συνεγκατάσταση και
κοινή χρήση ευκολιών σύµφωνα µε το Άρθρο 62 και το Μέρος 13 του
παρόντος Νόµου και τα ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτών και
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, οποιωνδήποτε οικονοµικών ή
τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής
εκτέλεσης των έργων υποδοµής,

31(β)(ii) του 51(Ι) του
2012.

(στ) Υποχρεώσεις "µεταφοράς σήµατος" σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
άρθρου 72Α του παρόντος Νόµου,
(ζ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής, ιδίως για τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε το
Μέρος 14 του παρόντος Νόµου,

31(β)(iii) του 51(Ι) του
2012.
31(β)(iv) του 51(Ι) του
2012.

7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998
13(Ι) του 1999
159(Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134(Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001
78(Ι) του 2001

(η) κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων όρων, σύµφωνα µε
τον παρόντα Νόµο ανάλογα µε την περίπτωση, καθώς και όρων
προσβασιµότητας για χρήστες µε αναπηρίες,
(θ) υποχρεώσεις συµµόρφωσης µε τους όρους που θέτουν αρµόδιες αρχές
της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τη µετάδοση παράνοµου περιεχοµένου,
σύµφωνα µε τους περί Ορισµένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας
της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και για
Συναφή Θέµατα Νόµους του 2004 έως 2007, και ιδίως του ηλεκτρονικού
εµπορίου στην εσωτερική αγορά και υποχρεώσεις συµµόρφωσης µε τους
όρους που θέτουν αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε τη
µετάδοση επιβλαβούς περιεχοµένου σύµφωνα µε τους περί Ραδιοφωνικών
και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων του 1998 έως 2011,
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126(Ι) του 2001
102(Ι) του 2002
186(Ι) του 2002
24(Ι) του 2003
97(Ι) του 2004
84(Ι) του 2006
85(Ι) του 2006
170(Ι) του 2006
117(Ι) του 2008
17(Ι) του 2009
136(Ι) του 2009
118(Ι) του 2010
73(Ι) του 2011.

(ι) πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας
κοινοποίησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 38 του παρόντος Νόµου,
(ια) ∆υνατότητα νόµιµης παρακολούθησης σύµφωνα µε το Μέρος 14 του
παρόντος Νόµου και της σχετικής νοµοθεσίας για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
31(β)(v) του 51(Ι) του
2012.

146(Ι) 2002
15(Ι) 2003
16(Ι) 2004
…. (2004)

(ιβ) όρους χρήσης σε περίπτωση µείζονος καταστροφής ή εθνικής
έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης µε τις αρχές του κράτους,
(ιγ) υποχρεώσεις συµµόρφωσης µε τους όρους και προϋποθέσεις και
περιορισµούς για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που τίθενται δυνάµει των
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004, και
οποιωνδήποτε δυνάµει των Νόµων αυτών εκδοθέντων Κανονισµών,
∆ιαταγµάτων, Αποφάσεων ή άλλων εγγράφων,
(ιδ) υποχρεώσεις πρόσβασης πέραν των προβλεποµένων ρητώς στα Μέρη
10 και 11 του παρόντος Νόµου για τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή στα πρόσωπα που έχουν
καθορισθεί να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία βάσει των διατάξεων του
Μέρους 15 του παρόντος Νόµου, σύµφωνα µε τις αρχές που τίθενται στο
Μέρος 10 του παρόντος Νόµου

31(β)(vi) του 51(Ι) του
2012.

(ιε) διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δηµόσιων δικτύων
επικοινωνιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Μερών 10, 11 και 14 του
παρόντος Νόµου και του παρόντος Μέρους, µεταξύ άλλων, υποχρεώσεις
για την πρόληψη ηλεκτρονικών παρεµβολών µεταξύ δικτύων ή/και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου,

31(β)(vii) του 51(Ι) του
2012.

(ιστ) ασφάλεια δηµόσιων δικτύων έναντι µη επιτρεπόµενης πρόσβασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 14 του παρόντος Νόµου

146(Ι) 2002
15(Ι) 2003
16(Ι) 2004
…. (2004)

(ιζ) όροι για τη συµµόρφωση του τερµατικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το
Μέρος 12 του παρόντος Νόµου, και

31(β)(viii) του 51(Ι) του
2012.

(ιη) µέτρα προοριζόµενα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα
πρότυπα και/ή τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 53 του
παρόντος Νόµου,

5(β) του 113(Ι) του
2007.

(ιθ) ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το πρόσωπο το οποίο
αποκτά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής,
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31(β)(ix) του 51(Ι) του
2012.

(κ) όρους χρήσης για επικοινωνία των δηµόσιων αρχών µε το κοινό για
προειδοποίηση του κοινού σχετικά µε επικείµενες απειλές και για
περιορισµό των συνεπειών από µείζονες καταστροφές,

31(β)(ix) του 51(Ι) του
2012.

(κα) υποχρεώσεις διαφάνειας επί των παροχέων δηµόσιων δικτύων
επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
είναι διαθέσιµες στο κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται η διατερµατική
συνδεσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων της απεριόριστης πρόσβασης στο
περιεχόµενο, τις εφαρµογές και τη διανοµή των υπηρεσιών, υποχρέωση
δηµοσιοποίησης πιθανών περιορισµών στην πρόσβασης και/ή στη χρήση
υπηρεσιών και εφαρµογών, εφόσον επιτρέπονται τέτοιοι περιορισµοί από
την εθνική νοµοθεσία και, εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό,
υποχρέωση παραχώρησης πρόσβασης στον Επίτροπο στις σχετικές
πληροφορίες προς επαλήθευση της ακρίβειας των δηµοσιοποιηµένων
πληροφοριών αναφορικά µε τους περιορισµούς στην πρόσβαση και χρήση
υπηρεσιών ή/και εφαρµογών.
(3) Οποιοιδήποτε όροι συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση ή η µη
εφαρµογή όρων σε ορισµένη κατηγορία ή σε περιγραφόµενη περίπτωση
που προσδιορίζεται από τον Επίτροπο θα πρέπει να είναι αντικειµενικά
αιτιολογηµένοι αναφορικά µε την υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που αφορά και θα πρέπει να είναι αµερόληπτοι, αναλογικοί
και διαφανείς.
(4) Το αδειοδοτηµένο πρόσωπο θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους
όρους που συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση που είναι εφαρµοστέοι
στην περίπτωσή του.
(5) Ο Επίτροπος θα πρέπει να µη θέτει ως όρο στη γενική εξουσιοδότηση
οποιεσδήποτε ειδικές υποχρεώσεις που θα επιβάλλονται µε άλλο τρόπο σε
πρόσωπα δυνάµει άλλης Κυπριακής νοµοθεσίας.
(6) Επιπλέον, οι γενικές εξουσιοδοτήσεις δυνατόν να ορίζουν κριτήρια και
διαδικασίες για την επιβολή ειδικών υποχρεώσεων δυνάµει των Μερών 10
και 11 και του Μέρους 15 του παρόντος Νόµου, όπου αυτό είναι
εφαρµοστέο, σε πρόσωπα που λειτουργούν σύµφωνα µε γενικές
εξουσιοδοτήσεις. Όπου ο Επίτροπος, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
εδαφίου, θέτει σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που παρέχουν ηλεκτρονικά
δίκτυα ή/και υπηρεσίες, ειδικές υποχρεώσεις ποιότητας, ενεργεί µέσω της
έκδοσης σχετικού διατάγµατος ή/και µέσω της δηµοσίευσης οδηγιών όπου
επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης συγκεκριµένων δεικτών ποιότητας
ή/και όπου επιβάλλεται η υποχρέωση δηµοσίευσης πληροφοριών
ποιότητας ως προς το περιεχόµενο, τη µορφή και το τρόπο δηµοσίευσης
τους, ανάλογα µε τη περίπτωση.

∆ικαιώµατα Προσώπων
∆υνάµει Γενικών
Εξουσιοδοτήσεων.

40. (1) Πρόσωπο που λειτουργεί δυνάµει γενικής εξουσιοδότησης
σύµφωνα µε το Άρθρο 38:
(α) δύναται να παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
όπως περιγράφονται στην κοινοποίησή του, και
(β) υποβάλλει αίτηση, όπου αυτό απαιτείται, για τα απαραίτητα
δικαιώµατα που του
δίδονται από τις αρµόδιες αρχές,
συµπεριλαµβανοµένου του Επιτρόπου για την εγκατάσταση ευκολιών επί,
πάνω ή κάτω από δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία για το σκοπό παροχής
δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που δεν παρέχονται δηµόσια.
(2) Όπου πρόσωπο παρέχει δηµοσίως διαθέσιµα δίκτυα ή υπηρεσίες
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η γενική εξουσιοδότηση παρέχει σε αυτό
επίσης τα εξής δικαιώµατα:
(α) να διαπραγµατεύεται διασύνδεση µε, και, ενδεχοµένως να αποκτά
πρόσβαση σε ή διασύνδεση µε άλλο αδειοδοτηµένο πρόσωπο στην Κύπρο
ή σε άλλο Κράτος Μέλος για να παρέχει δηµόσια διαθέσιµο δίκτυο ή
υπηρεσία, και
(β) να του δοθεί η δυνατότητα από τον Επίτροπο να του ανατεθεί
σύµφωνα µε του όρους του Μέρους 15 του παρόντος νόµου η υλοποίηση
των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
(3) Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας και δικαιωµάτων εισόδου από
αδειοδοτηµένους παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών υπόκειται σε αδειοδότηση από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή,
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους 13 του παρόντος Νόµου.
(4) Ο Επίτροπος, εντός µίας εβδοµάδας από τη λήψη του αιτήµατος από
αδειοδοτηµένο πρόσωπο, εκδίδει υπό τη µορφή που ο Επίτροπος
καθορίζει κατά περιόδους, µια τυποποιηµένη βεβαίωση, όπου:
(α) επιβεβαιώνει, όπου απαιτείται, ότι το πρόσωπο έχει υποβάλει
κοινοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 38, και
(β) καθορίζει λεπτοµερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δυνάµει γενικής εξουσιοδότησης δικαιούται να:
(αα) υποβάλλει αίτηση για την παροχή δικαιώµατος εγκατάστασης
διευκολύνσεων
(ββ) να διαπραγµατεύεται την πρόσβαση, και/ή
(γγ) να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση,
(δδ) να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών.
(5) Όπου κρίνει σκόπιµο, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει τη βεβαίωση
αυτή ως απάντηση στη λήψη της κοινοποίησης βάσει του Άρθρου 38.
Ατοµικά δικαιώµατα
χρήσης αριθµών Ονοµατοδοσία,
∆ιευθυνσιοδότηση.
32(α) του 51(Ι) του
2012.

32(β) του 51(Ι) του
2012.
146(Ι) 2002
5(Ι) 2003
16(Ι) 2004
…. (2004)

41. (1) Όπου θεωρείται απαραίτητη από τον Επίτροπο η παροχή ατοµικών
δικαιωµάτων χρήσης αριθµών, από το Σχέδιο Τηλεφωνικής
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τα δικαιώµατα αυτά
παρέχονται µε απόφαση του Επιτρόπου σε συνέχεια έγγραφου αιτήµατος
βάσει διαδικασιών που περιγράφονται σε σχετικό διάταγµα που εκδίδει ο
Επίτροπος κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου
από το ενδιαφερόµενο µέρος που παρέχει ή χρησιµοποιεί δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που ισχυρίζεται ότι χρειάζεται
τους εν λόγω αριθµούς για την παροχή αυτών. Ο Επίτροπος παρέχει
δικαιώµατα χρήσης αριθµών ή/και σειρές αριθµών σε παροχείς
ηλεκτρονικών δικτύων ή/και υπηρεσιών για δική τους χρήση και για
περαιτέρω κατανοµή σε συνδροµητές τους. Όπου η παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας απαιτεί την εκχώρηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, το γραπτό αίτηµα ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
αριθµών πρέπει να γίνεται αφού ο ∆ιευθυντής έχει παράσχει το ατοµικό
αυτό δικαίωµα µε βάση τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002
µέχρι 2004.
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(2)(α) Κατά τη λήψη απόφασης βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος
λαµβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισµούς περί Αριθµοδότησης και
διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ούτως ώστε το τελευταίο να
µπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη
µονιµότητα των διευθετήσεων αριθµοδότησης και την άνευ διακρίσεων
και µε διαφάνεια παροχή δικαιωµάτων χρήσης αριθµών. Ο Επίτροπος
µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των ανοικτών, διαφανών και αµερόληπτων
διαδικασιών για την παροχή δικαιωµάτων χρήσης µε την έκδοση του
αναφερόµενου στο εδάφιο (1) σχετικού ∆ιατάγµατος και του
αναφερόµενου στο Άρθρο 38(2) σχετικού ∆ιατάγµατος.
32(γ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Ο Επίτροπος υποστηρίζει την εναρµόνιση της χρήσης συγκεκριµένων
αριθµών ή σειρών αριθµών του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εντός της Κοινότητας, όπου αυτό προάγει τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών
υπηρεσιών.
(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο λειτουργεί βάσει
ατοµικού δικαιώµατος χρήσης αριθµών:

32(δ) του 51(Ι) του
2012.

(α) Καθορισµό της υπηρεσίας για την οποία χρησιµοποιείται ο αριθµός,
συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται µε την
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και αρχές τιµολόγησης και ανώτατες
τιµές που µπορούν να ισχύσουν στη συγκεκριµένη σειρά αριθµών προς
εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.
(β) Πραγµατική και αποδοτική χρήση των αριθµών σύµφωνα µε το
∆ιάταγµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

32(ε) του 51(Ι) του
2012.

(γ) Απαιτήσεις φορητότητας αριθµών σύµφωνα µε άρθρο 75 του παρόντος
Νόµου.
(δ) Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδροµητών για τους
σκοπούς του Μέρους 15 του παρόντος Νόµου.
(ε) Μέγιστη διάρκεια σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα που αναφέρεται στο
εδάφιο (1).
(στ) Μεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτών µε πρωτοβουλία του
δικαιούχου και όρους για τη µεταβίβαση αυτή σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα
που αναφέρεται στο εδάφιο (1).
(ζ) Τέλη χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ιατάγµατος που
αναφέρεται στο εδάφιο (1).
(η) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει το πρόσωπο το
οποίο αποκτά τα δικαιώµατα χρήσης κατά τη διαδικασία διαγωνιστικής ή
συγκριτικής επιλογής, και
(θ) Υποχρεώσεις δυνάµει σχετικών διεθνών συµφωνιών που αφορούν τη
χρήση αριθµών, όπως περιγράφονται στο ∆ιάταγµα που αναφέρεται στο
εδάφιο (1).
(4)(α) Οι αποφάσεις του Επιτρόπου που αφορούν στην απονοµή
δικαιωµάτων χρήσης αριθµών πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτούντα, οι
σχετικές πληροφορίες να είναι διαθέσιµες στο Γραφείο και να
δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου, εντός τριών (3)
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εβδοµάδων από την ηµεροµηνία υποβολής της πλήρους αίτησης σε
περίπτωση αριθµών που έχουν απονεµηθεί για συγκεκριµένους σκοπούς
στο πλαίσιο του Σχεδίου Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σε
περίπτωση αριθµών που έχουν προηγουµένως χαρακτηριστεί από τον ίδιο
το δικαιούχο ή µε απόφαση του Επιτρόπου ως αριθµοί µε εξαιρετική
εµπορική αξία, εφόσον αποφασίσει το Γραφείο, κατόπιν διαβούλευσης µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη, να εκχωρήσει δικαιώµατα χρήσης των αριθµών
αυτών µε διαγωνιστικές ή συγκριτικές διαδικασίες επιλογής, η περίοδος
των τριών εβδοµάδων δύναται να παραταθεί κατά τρεις (3) ακόµη
εβδοµάδες.
32(στ) του 51(Ι) του
2012.

32(ζ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Όταν αποφασίζεται, έπειτα από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους,
ότι τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών εξαιρετικής οικονοµικής αξίας πρέπει
να εκχωρούνται µε διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, η
περίοδος των τριών εβδοµάδων δύναται να παραταθεί κατά 3 (τρεις) ακόµη
εβδοµάδες.
(5) Πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται µια σειρά αριθµών δεν θα πρέπει να
προβαίνει σε διακρίσεις κατά άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά τους αριθµούς που
χρησιµοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.
(6) Αριθµοί που δεν χρησιµοποιούνται εντός ενός (1) έτους από την
ηµεροµηνία που προβλέπεται από το σχετικό δικαίωµα χρήσης δύνανται
να εκχωρηθούν εκ νέου από τον Επίτροπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
∆ιατάγµατος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).
(7) Όπου χρησιµοποιούνται συγκριτικές ή διαγωνιστικές διαδικασίες
επιλογής, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικό διάταγµα του Επιτρόπου
βάσει του Άρθρου 38(2), ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει τη µέγιστη
περίοδο των έξι (6) εβδοµάδων που αναφέρεται στο εδάφιο (4) για το
χρονικό διάστηµα που κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς
για όλους τους ενδιαφερόµενους, αλλά όχι περισσότερο από τρεις (3)
µήνες.
(8) Ο Επίτροπος µπορεί µε ∆ιάταγµα να επιβάλλει τέλη για το δικαίωµα
χρήσης αριθµών, που αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της
βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών και τα οποία πρέπει να είναι
αµερόληπτα.
(9) Σε εύλογα διαστήµατα ή κατόπιν εύλογου αιτήµατος προσώπων που
επηρεάζονται, ο Επίτροπος δύναται να εξετάσει εκ νέου τον περιορισµό
του καταλόγου των δικαιωµάτων χρήσης αίροντας οποιονδήποτε
περιορισµό ή αυξάνοντας ή µειώνοντας τα δικαιώµατα που
περιλαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι
πιθανό να διευρυνθεί το πεδίο των σχετικών δικαιωµάτων χρήσης
προκειµένου να συµπεριληφθούν επιπρόσθετοι αριθµοί, ο Επίτροπος θα
τροποποιήσει την απόφασή του και θα καθορίσει το είδος της διαδικασίας
που θα ακολουθηθεί για την τροποποίηση αυτή.
(10) Ο Επίτροπος, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά µε την
ονοµατοδοσία και τη διευθυνσιοδότηση µπορεί να ρυθµίζει µε
∆ιατάγµατα ή Αποφάσεις τους κανόνες ονοµατοδοσίας και συγκεκριµένα,
να εποπτεύει τη διοίκηση και απονοµή ονοµάτων, και να εκπροσωπεί την
Κύπρο σε διεθνές επίπεδο σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη
διευθυνσιοδότηση. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, ο Επίτροπος
λαµβάνει υπόψη τις Αποφάσεις και κατευθυντήριες γραµµές που
ορίζονται από διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι δρουν στους τοµείς αυτούς
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32(η) του 51(Ι) του
2012.

και διασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών για την απονοµή ονοµάτων
χώρου στο διαδίκτυο, όπως είναι τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη «.cy»
και οποιαδήποτε άλλα ονόµατα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή
αφορούν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

32(θ) του 51(Ι) του
2012.

(11) Κατά τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται
στο εδάφιο (10) πιο πάνω, για τη διαχείριση ονοµάτων χώρου στο
διαδίκτυο που τυγχάνουν διαχείρισης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
συµπεριλαµβανοµένων ονοµάτων χώρου µε κατάληξη «.cy» και «.κπ»., ο
Επίτροπος δύναται να προβλέπει την περαιτέρω κατανοµή των εν λόγω
εξουσιών σε πρόσωπα µε ή άνευ νοµικής προσωπικότητας, σύµφωνα µε
την ακολουθούµενη πρακτική σε διεθνές επίπεδο. Για σκοπούς εφαρµογής
του παρόντος εδαφίου ο Επίτροπος δύναται να διορίζει και εξουσιοδοτεί
αρµόδια σώµατα για τον έλεγχο και τη διαχείριση ονοµάτων δικτυακών
χώρων που καταλήγουν σε «.cy”:
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, όπου τα εν λόγω εξειδικευµένα σώµατα
προβαίνουν στην έκδοση απόφασης, δεν χρειάζεται να λαµβάνουν τη
γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής.

6 του 113(Ι) του 2007.

(12) Για σκοπούς εφαρµογής του Κανονισµού 733/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002
για την υλοποίηση του .eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και του Κανονισµού
874/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση
κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις
λειτουργίες του .eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν
την καταχώριση, ο Επίτροπος ασκεί τις αρµοδιότητες φορέα επικύρωσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9,10 και 13 του Κανονισµού
874/2002/ΕΚ αναφορικά µε τα ονόµατα .eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου που
αφορούν δηµόσιους φορείς.

33 του 51(Ι) του 2012.
Συµµόρφωση µε τους
όρους γενικής
εξουσιοδότησης ή
ατοµικών δικαιωµάτων
ή χρήσης αριθµών
ειδικών υποχρεώσεων.

42.-(1) Ο Επίτροπος παρακολουθεί και επιβλέπει τη συµµόρφωση µε τους
όρους της γενικής εξουσιοδότησης ή των ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης
αριθµών και οποιωνδήποτε ειδικών υποχρεώσεων έχουν επιβληθεί σε
πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες υπό καθεστώς γενικής
εξουσιοδότησης. Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από
τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής
εξουσιοδότησης, και όπου εφαρµόζεται, απολαµβάνουν δικαιώµατα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών, να παρέχουν όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους
προαναφερόµενους όρους και ειδικές υποχρεώσεις.
(2) Στις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι το πρόσωπο, το
οποίο δραστηριοποιείται υπό το καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή/και
ατοµικού δικαιώµατος χρήσης αριθµών, δεν τηρεί έναν ή περισσότερους
όρους της γενικής εξουσιοδότησης, των δικαιωµάτων χρήσης αριθµών ή
των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος
Νόµου, του γνωστοποιεί την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει την
ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του ή/και να θεραπεύσει τη µη
συµµόρφωση του, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, το οποίο
καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Επίτροπο.
(3) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην
οποία αναφέρεται το εδάφιο (2), είτε άµεσα είτε εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος και λαµβάνει κατάλληλα και αναλογικά µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίσει την εν λόγω συµµόρφωση. Εν προκειµένω, ο Επίτροπος
δύναται:
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(α) να επιβάλει κατά περίπτωση αποτρεπτικές οικονοµικές κυρώσεις, οι
οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν περιοδικές ποινές µε αναδροµική ισχύ·
(β) να εκδώσει Απόφαση µε την οποία να διατάσσεται η διακοπή ή
αναστολή στην παροχή υπηρεσίας ή δέσµης υπηρεσιών η οποία, εάν
συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισµού, ενώ
εκκρεµεί η συµµόρφωση µε υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί
µετά από διαδικασία εξέτασης αγοράς.
Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο εντός µίας
εβδοµάδας από την έκδοση της και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστηµα
για τη συµµόρφωση του προσώπου προς το περιεχόµενο και τους όρους
της.
(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), ο Επίτροπος δύναται να
επιβάλλει οικονοµικές κυρώσεις, ανάλογα µε την περίπτωση, σε πρόσωπα
που δεν παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στα άρθρα 39, 41 και στο Μέρος 10 του παρόντος Νόµου σε
σχέση µε την πρόσβαση και τη διασύνδεση, εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος που ορίζεται από τον Επίτροπο.
(5) Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων από ένα
πρόσωπο των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωµάτων
χρήσης, και ενώ παράλληλα τα ληφθέντα/λαµβανόµενα µέτρα
συµµόρφωσης έχουν αποτύχει να επιβάλουν συµµόρφωση, ο Επίτροπος
δύναται να εµποδίζει την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το εν λόγω πρόσωπο βάσει γενικής
εξουσιοδότησης ή να αναστείλει ή να αποσύρει τα δικαιώµατα χρήσης.
Περαιτέρω, δύναται να επιβάλει αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές κυρώσεις που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε
παράβασης, ακόµη και εάν η εν λόγω παράβαση έχει στη συνέχεια
διορθωθεί.
(6) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (2), (3) και (5), εάν ο Επίτροπος έχει
αποδείξεις ότι η παράβαση των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των
δικαιωµάτων χρήσης συνιστά άµεση και σοβαρή απειλή για τη δηµόσια
ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία ή δηµιουργεί σοβαρά
οικονοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα σε άλλους φορείς παροχής ή
χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δύναται να
λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα βάσει των άρθρων 28 και 33 εδάφιο
(2) προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη τελικής απόφασης.
Στον εµπλεκόµενο παροχέα θα δίνεται η ευκαιρία να προβεί σε
παραστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Εάν απαιτείται, ο
Επίτροπος µπορεί να επιβεβαιώνει το προσωρινά µέτρα, τα οποία έχουν
µέγιστη ισχύ τριών (3) µηνών, αλλά µπορεί, σε περιπτώσεις µη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτέλεσης, αυτά να παραταθούν για
περαιτέρω χρονική περίοδο έως και τριών (3) µηνών.
Απαιτούµενες
πληροφορίες βάσει της
Γενικής
Εξουσιοδότησης και
των Ατοµικών
∆ικαιωµάτων Χρήσης.
34(α) του 51(Ι) του
2012.

34(β) του 51(Ι) του

43. (1) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν
δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν
υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή απολαµβάνουν δικαιωµάτων
χρήσης αριθµών, να παρέχουν, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το
βαθµό λεπτοµέρειας που καθορίζει ο Επίτροπος, τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους όρους της
γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωµάτων χρήσης αντίστοιχα.
(2) Οι αιτούµενες πληροφορίες πρέπει να δικαιολογούνται αναλογικά και
αντικειµενικά και, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής
πληροφοριών και εκθέσεων βάσει των διατάξεων της ισχύουσας
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νοµοθεσίας πέραν της σχετικής µε τη γενική εξουσιοδότησης, δύνανται να
αφορούν πληροφορίες που:

34(γ) του 51(Ι) του
2012.

(α) επιτρέπουν το συστηµατικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της
συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται στο ∆ιάταγµα που
αναφέρεται στο Άρθρο 41.

34(δ) του 51(Ι) του
2012.

(β) επιτρέπουν τον κατά περίπτωση έλεγχο της συµµόρφωσης µε
υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στο ∆ιάταγµα που αναφέρεται στο
Άρθρο 41, σε περίπτωση κατάθεσης µιας καταγγελίας, ή όταν ο Επίτροπος
έχει άλλους λόγους να αµφισβητεί τη συµµόρφωση µε έναν όρο, ή σε
περίπτωση που ο Επίτροπος διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα,

34(ε) του 51(Ι) του
2012.

(γ) ανταποκρίνονται στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη
χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο ∆ιάταγµα που αναφέρεται στο άρθρο 41(1) και (2).

34(στ) του 51(Ι) του
2012.

(δ) αφορούν τη δηµοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και
της τιµής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών

34(ζ) του 51(Ι) του
2012.
34(η) του 51(Ι) του
2012.

34(θ) του 51(Ι) του
2012.

(ε) αφορούν σαφώς καθορισµένους στατιστικούς σκοπούς,
(στ) περιλαµβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή της
διαδικασίας εξέτασης της αγοράς για τους σκοπούς του Μέρους 9 του
παρόντος Νόµου, και·
(ζ) Επιτρέπουν την αξιολόγηση των µελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή
υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που
διατίθενται σε ανταγωνιστές.
(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε),
και (στ) του πιο πάνω εδαφίου(2), δεν µπορούν να απαιτούνται εκ των
προτέρων ή ως όρος για την είσοδο στην αγορά.
(4) Όταν ο Επίτροπος απαιτεί από πρόσωπα να παρέχουν πληροφορίες,
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, τα ενηµερώνει
σχετικά µε τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν οι εν λόγω
πληροφορίες.

∆ηµοσίευση
πληροφοριών.

44. (1) Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώµατα, όρους, διαδικασίες,
επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις
και δικαιώµατα χρήσης, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου –
µε την επιφύλαξη της προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα
οιωνδήποτε πληροφοριών τις οποίες το Γραφείο θεωρεί εµπιστευτικές.
(2) Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ιδίως δε οι
πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώµατα
εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρµόδιες δηµόσιες αρχές,
το Γραφείο καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαµβάνοντας υπόψη το
σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των
πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά µε τις εκάστοτε αρµόδιες
βαθµίδες της διοίκησης και τις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να
διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωµάτων εγκατάστασης
ευκολιών.

∆ιοικητικές
Επιβαρύνσεις.

45. (1) Κάθε διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται στα πρόσωπα τα
οποία παρέχουν δίκτυο ή υπηρεσία βάσει γενικής εξουσιοδότησης ή στα
οποία έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης:
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(α) συνολικά, καλύπτει µόνον τις διοικητικές δαπάνες που θα προκύψουν
από την διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήµατος γενικών
εξουσιοδοτήσεων και των δικαιωµάτων χρήσης και των ειδικών
υποχρεώσεων που αναφέρονται στα Μέρη 10 και 11 του παρόντος Νόµου
και στο Μέρος 15 του παρόντος Νόµου, όπου αυτό είναι εφαρµοστέο , και
(β) επιβάλλεται στα επιµέρους πρόσωπα κατά αντικειµενικό, διαφανή και
αναλογικό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές
δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.
35(α) του 51(Ι) του
2012.

(2) Οι διοικητικές δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνουν δαπάνες για διεθνή
συνεργασία, εναρµόνιση και τυποποίηση, εξέταση αγοράς, διασφάλιση
της συµµόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και
κανονιστικές εργασίες που περιλαµβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή
παράγωγου (δευτερογενούς) δικαίου και Αποφάσεων του Επιτρόπου.
(3) Ο Επίτροπος δηµοσιεύει ετήσια επισκόπηση του διοικητικού κόστους
του Γραφείου µε σκοπό να προσδιορίζει τις διαφορές µεταξύ του
συνολικού διοικητικού κόστους και του συνόλου των επιβαρύνσεων που
επιβλήθηκαν στους παροχείς.

35(β) του 51(Ι) του
2012.

(4) Ο Επίτροπος εκδίδει ∆ιάταγµα που ρυθµίζει τη µέθοδο υπολογισµού
των διοικητικών τελών που επιβάλλονται σε πρόσωπα που παρέχουν
υπηρεσίες ή και δίκτυα υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή στα οποία
έχει εκχωρηθεί ατοµικό δικαίωµα χρήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου. Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει χρεώσεις, µεταξύ
άλλων, βάσει κριτηρίων σχετικών µε τον κύκλο εργασιών ή συνδυάζοντας
µια βάση πάγιου τέλους µε ένα στοιχείο που σχετίζεται µε τον κύκλο
εργασιών ή αποκλειστικά βάσει ενός πάγιου τέλους.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ
Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

36 του 51(Ι) του 2012.
Αρχές ρυθµιστικής
παρέµβασης κατόπιν
διαδικασίας εξέτασης
αγοράς.

46.-(1) Εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου ρητώς προβλέπεται
διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, ρυθµιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται
σε πρόσωπα που έχουν καθοριστεί από τον Επίτροπο ως έχοντα σηµαντική
ισχύ σε µια σχετική αγορά. Ο καθορισµός προσώπου ή προσώπων µε
σηµαντική ισχύ σε µια σχετική αγορά ακολουθεί τη διαπίστωση του
Επιτρόπου ότι, σε µια σχετική αγορά, όπως αυτή έχει οριστεί από τον
Επίτροπο, δεν υπάρχει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός. Οι σχετικές
αγορές, καθώς και η διαδικασία ορισµού περαιτέρω σχετικών αγορών και η
διαδικασία ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισµού σε µια σχετική
αγορά ορίζεται από τον Επίτροπο σε σχετικά ∆ιατάγµατα.
(2) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι, στην αγορά που έχει
ορίσει, υπάρχει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, δεν επιβάλλει ρυθµιστικές
υποχρεώσεις και εάν ισχύουν ρυθµιστικά µέτρα τα αποσύρει µετά την
πάροδο εύλογης περιόδου προειδοποίησης που δίνεται στα επηρεαζόµενα
µέρη.
(3) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι, στην αγορά που έχει
ορίσει, δεν υπάρχει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, προχωρά στον ορισµό
ενός ή περισσότερων προσώπων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά και
επιβάλλει σε αυτό ή αυτά τουλάχιστον µια αναλογική ρυθµιστική
υποχρέωση.
(4) Ο Επίτροπος, µετά το πέρας της διαδικασίας εξέτασης µιας σχετικής
αγοράς, σύµφωνα µε τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου,
διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και την Επιτροπή Προστασίας
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του Ανταγωνισµού, επί του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης, για το
σύνολο της διαδικασίας, τόσο πριν τη διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το BEREC και τις Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών µελών
κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 50 καθώς και πριν την έκδοση
σχετικής Απόφασης, η οποία αφορά στο σύνολο της διαδικασίας εξέτασης
της σχετικής αγοράς.
(5) Η διαδικασία διαβούλευσης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
παρέχει σε όλα τα µέρη την ευκαιρία να σχολιάσουν το προσχέδιο του
εγγράφου κοινοποίησης και της απόφασης εντός καθορισµένης
προθεσµίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Ο Επίτροπος διασφαλίζει την ύπαρξη ενός
κεντρικού σηµείου πληροφόρησης, µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η
πρόσβαση σε όλες τις διαβουλεύσεις, και ότι τα αποτελέσµατα αυτής της
διαδικασίας διαβούλευσης θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του µε την
επιφύλαξη του δικαιώµατος των ενδιαφεροµένων µερών να
προστατεύσουν τις εµπιστευτικές πληροφορίες τους δυνάµει της
συγκεκριµένης προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 25 του παρόντος
Νόµου.
(6) Κατά την εκτέλεση των εξουσιών του, δυνάµει του παρόντος Μέρους,
ο Επίτροπος έχει την εξουσία να ζητά από όλα τα πρόσωπα που παρέχουν
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, όλες τις
πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την υιοθέτηση µιας απόφασης
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(7) Η διαδικασία εξέτασης της αγοράς, η οποία περιλαµβάνει τον ορισµό
των σχετικών αγορών, τη διενέργεια αναλύσεως του επιπέδου του
ανταγωνισµού σε κάθε αγορά και τον προσδιορισµό των κατάλληλων και
αναλογικών ρυθµίσεων, διενεργείται από τον Επίτροπο για κάθε σχετική
αγορά:
(α) εντός τριών (3) ετών από την υιοθέτηση προηγούµενου µέτρου µε την
έκδοση σχετικής απόφασης του Επιτρόπου. Η περίοδος αυτή δύναται να
παραταθεί για περίοδο µέχρι τρία (3) έτη στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο
Επίτροπος κοινοποιήσει αιτιολογηµένο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει αντίρρηση εντός ενός (1) µηνός από
την κοινοποίηση του αιτιολογηµένου αιτήµατος του Επιτρόπου,
(β) εντός δύο (2) ετών από την υιοθέτηση νέας σύστασης για σχετικές
αγορές, για τις αγορές εκείνες που θα εξεταστούν και κοινοποιηθούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά.
(8) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο Επίτροπος θεωρεί ότι αυτό
επιβάλλεται ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός και να
διαφυλαχθούν τα δικαιώµατα των τελικών χρηστών, δύναται να εκδώσει
προσωρινή Απόφαση µε την οποία να λαµβάνει αναλογικά και προσωρινά
µέτρα χωρίς να διενεργήσει δηµόσια διαβούλευση, ή χωρίς να
διαβουλευθεί µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές στα άλλα Κράτη Μέλη, ή
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον BEREC. Όπου λαµβάνονται επείγοντα
µέτρα βάσει του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος ενηµερώνει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον BEREC και τις Ρυθµιστικές Αρχές στα άλλα
κράτη µέλη σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί, µε σχετική
κοινοποίηση. Οι κοινοποιήσεις αυτές αιτιολογούνται πλήρως από τον
Επίτροπο και κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση. Ο Επίτροπος έχει
δικαίωµα να µονιµοποιήσει αυτά τα µέτρα ή να παρατείνει την ισχύ τους
αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 47 µέχρι
50Β.
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(9) Στην περίπτωση διακρατικών αγορών που καθορίζονται σε απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επηρεαζόµενες Ρυθµιστικές Αρχές
πραγµατοποιούν από κοινού την εξέταση αγοράς, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη τους, τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
αποφασίζουν από κοινού για την τυχόν επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση
ή άρση, εκεί όπου υφίστανται, των ρυθµιστικών υποχρεώσεων.
(10) Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση για σχετική αγορά
που προσδιορίζεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός των
προθεσµιών που αναφέρονται στο εδάφιο (7), ο BEREC παρέχει συνδροµή
στον Επίτροπο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, για την ολοκλήρωση της
εξέτασης της συγκεκριµένης σχετικής αγοράς και την κοινοποίηση των
αποτελεσµάτων της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι (6) µηνών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 50Α και 50Β του
παρόντος Νόµου.
36 του 51(Ι) του 2012.
Ορισµός σχετικών
αγορών.

47.-(1) Ο Επίτροπος, λαµβάνοντας υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό το
∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει µε ∆ιάταγµα τις σχετικές αγορές
καθώς και τη διαδικασία ορισµού περαιτέρω σχετικών αγορών, σύµφωνα
µε τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο.
(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος σκοπεύει να ορίσει αγορές που
διαφέρουν από αυτές που παρατίθενται στη Σύσταση που εκδίδεται κατά
περιόδους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθεί τις
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 46 του παρόντος Νόµου, όπως
περαιτέρω καθορίζονται σε σχετικό ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.

13(Ι) του 2008.
∆ιαδικασία ανάλυσης
αγοράς.
37(α) του 51(Ι) του
2012.

37(β) του 51(Ι) του
2012.

37(γ) του 51(Ι) του
2012.

37(δ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής ρυθµιστικών
υποχρεώσεων βάσει του παρόντος Νόµου δεν συνιστούν περιορισµό
αναφορικά µε τον ορισµό αγορών βάσει του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου του 2008.
48. (1) Μετά την ολοκλήρωση του ορισµού των σχετικών αγορών
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στα Άρθρα 46 και 47, ο Επίτροπος
διεξάγει ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισµού.
(2) Όπου, ως αποτέλεσµα της ανάλυσης του ανταγωνισµού σε µια
συγκεκριµένη αγορά, ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι η αγορά δεν είναι
επαρκώς ανταγωνιστική, ο Επίτροπος θα ορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα µε
Σηµαντική Ισχύ στην αγορά αυτή.
(3) Πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον,
είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, ευρίσκεται σε θέση
ισοδύναµη προς δεσπόζουσα θέση, η οποία νοείται ως θέση οικονοµικής
ισχύος που επιτρέπει σε πρόσωπο ή σε πρόσωπα να συµπεριφέρεται, σε
σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και,
τελικά, τους καταναλωτές.
(4) Εάν ένα πρόσωπο έχει σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά
(πρώτη αγορά), είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι έχει σηµαντική ισχύ σε µια
στενά συνδεδεµένη µε αυτήν αγορά (δεύτερη αγορά), εάν οι δεσµοί µεταξύ
των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση της
ισχύος στην πρώτη αγορά µε αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της θέσης της
επιχείρησης στη δεύτερη αγορά. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να ληφθούν,
στη δεύτερη αγορά, διορθωτικά µέτρα µε στόχο την αποτροπή του
φαινοµένου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 56, 57, 58 και 60 του παρόντος
Νόµου. Σε περίπτωση που τα µέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι
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δυνατό να επιβληθούν µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 65 του παρόντος
Νόµου.

37(ε) του 51(Ι) του
2012.

(5) Όπου, ως αποτέλεσµα της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισµού
σε µια συγκεκριµένη αγορά, ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι η αγορά είναι
επαρκώς ανταγωνιστική, δεν πρέπει να επιβάλλει ή να διατηρεί
οποιαδήποτε από τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο Άρθρο 49 και αίρει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις οι
οποίες επιβλήθηκαν µε προηγούµενη σχετική Απόφασή του, παρέχοντας
στα ενδιαφερόµενα µέρη κατάλληλο χρόνο ειδοποίησης πριν από την άρση
αυτή.

37(στ) του 51(Ι) του
2012.

(6) Η εξέταση αγοράς που διεξάγεται από τον Επίτροπο λαµβάνει υπόψη
τις αναµενόµενες ή προβλεπόµενες τεχνολογικές ή οικονοµικές εξελίξεις
για την περίοδο µέχρι την επόµενη εξέταση της σχετικής αγοράς.

Επιλογή διορθωτικών
ρυθµίσεων.
38(α) του 51(Ι) του
2012.

49. (1) Ο εντοπισµός προσώπου ή προσώπων που έχουν Σηµαντική Ισχύ σε
µια σχετική αγορά, ατοµικά ή συλλογικά οδηγεί στην επιλογή από τον
Επίτροπο µιας εύλογης διορθωτικής ρύθµισης ή ρυθµίσεων, οι οποίες θα
είναι αναλογικές για τους ακόλουθους στόχους:

38(β) του 51(Ι) του
2012.

(α) προώθηση του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών µε τους
ακόλουθους τρόπους:
(i) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτούντων χρηστών, αποκοµίζουν το µέγιστο όφελος όσον αφορά την
επιλογή, την τιµή και την ποιότητα·
(ii) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισµός του
ανταγωνισµού στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

38(γ) του 51(Ι) του
2012.

(iii) ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές επενδύσεις ως προς την υποδοµή και
υποστηρίζοντας την καινοτοµία, και (δδ) ενθαρρύνοντας την
αποτελεσµατική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση των
πόρων αριθµοδότησης, και
(β) συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς µέσω, µεταξύ άλλων:
(αα) της άρσης των τελευταίων εµποδίων στην παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

38(δ) του 51(Ι) του
2012.

(i) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών
δικτύων και της διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, και
διατερµατικής δυνατότητας διασύνδεσης·
(ii) της εξασφάλισης ότι, σε παρόµοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση
στην αντιµετώπιση των προσώπων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και

38(ε) του 51(Ι) του
2012.

(iii) της συνεργασίας µεταξύ τους και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του
BEREC, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται, η ανάπτυξη µιας
συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρµογή των νοµικών
υποχρεώσεων δυνάµει του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Κατά την επιλογή της κατάλληλης κανονιστικής ρύθµισης ή ρυθµίσεων
για την επίτευξη της διατήρησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, ο
Επίτροπος λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη το επιθυµητό της τεχνολογικής
ουδετερότητας του αποτελέσµατος των κανονιστικών ρυθµίσεων.
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38(στ) του 51(Ι) του
2012.

38(ζ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
σχετίζεται µε αποτυχία της αγοράς αναφορικά µε τις υποχρεώσεις
πρόσβασης ή διασύνδεσης που εµπίπτουν στο πεδίο των Άρθρων 56-61 του
παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος θα επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις
ρυθµίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές και αναλύονται στο
Μέρος 10, µε την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 53 του παρόντος
Νόµου.
(4) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
σχετίζεται µε ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους
11 του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος θα επιβάλει µία ή περισσότερες από
τις ρυθµίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές.
(5) (6) και (7) ∆ιαγράφηκαν µε το 38(η) του 51(Ι) του 2012.

39(α)(β) του 51(Ι) του
2012.
∆ιαδικασία
διαβούλευσης µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη και
την Επιτροπή
Προστασίας του
Ανταγωνισµού.

50. (1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει του παρόντος
Μέρους, ο Επίτροπος διαβουλεύεται µε όλους τους ενδιαφερόµενους
φορείς στα πλαίσια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, καθώς και µε την Επιτροπή
Προστασίας του Ανταγωνισµού.

39(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει του παρόντος
Μέρους, ο Επίτροπος διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε
κατάλληλο στάδιο της εξέτασης κάθε σχετικής αγοράς και σε κατάλληλη
χρονική περίοδο, πριν την οριστικοποίηση του εγγράφου κοινοποίησης των
αποτελεσµάτων της εξέτασης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον
BEREC και τις Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών µελών. Οι όροι και
οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Επίτροπο τίθενται σε σχετικό
∆ιάταγµα.
(3) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους,
ο Επίτροπος θα συνεργάζεται και θα διαβουλεύεται µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε σκοπό να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκείς
πληροφορίες προκειµένου να εκτελεί αποτελεσµατικά το εποπτικό ρόλο
που απαιτείται από αυτήν δυνάµει του Κοινοτικού δικαίου αναφορικά µε
τις λειτουργίες που θα εκτελούνται από τον Επίτροπο δυνάµει του
παρόντος µέρους, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
(α) γνωστοποίηση ρυθµιστικών µέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
παρέχοντας σε αυτή επαρκή χρόνο προκειµένου να γνωστοποιήσει στον
Επίτροπο τις απόψεις της επί των σχεδίων ρυθµίσεων
(β) γνωστοποίηση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες αναφορικά µε την
συµµόρφωση του σχεδίου ρυθµίσεως µε το κοινοτικό δίκαιο
(γ) γνωστοποίηση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων της
αγοράς ή των αναλύσεων που διεξήχθησαν από τον Επίτροπο κατά την
εκτέλεση των λειτουργιών του δυνάµει του παρόντος Μέρους
(δ) κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τελικής απόφασης που
λαµβάνεται σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε λειτουργία που εκτελείται από
τον Επίτροπο βάσει του παρόντος Μέρους, συµπεριλαµβανοµένων των
επωνυµιών των προσώπων που καθορίσθηκαν ως έχοντα Σηµαντική Ισχύ
στην Αγορά και των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν σε αυτά, σύµφωνα
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µε τις απαιτήσεις σχετικά µε τις κοινοποιήσεις και τις δηµοσιεύσεις οι
οποίες τίθενται στο Άρθρα 36(2) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Ο τρόπος και η
µορφή συνεργασίας και διαβούλευσης δυνάµει του παρόντος Άρθρου
καθορίζεται µε σχετικό διάταγµα.
(4) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους,
ο Επίτροπος θα ακολουθήσει το µηχανισµό κοινοποίησης που καθορίζεται
µε ∆ιάταγµα, όταν επιδιώκει να ασκήσει το δικαίωµα υιοθέτησης
προσωρινών µέτρων δυνάµει του εδαφίου (7) του Άρθρου 49 του παρόντος
Νόµου.
(5) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους,
ο Επίτροπος υποχρεούται να διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε
ένα κατάλληλο στάδιο της εξέτασης και για κατάλληλη χρονική περίοδο
πριν την υιοθέτηση µέτρων σχετικά µε τον ορισµό αγοράς, την ανάλυση
αγοράς ή την επιλογή κανονιστικών υποχρεώσεων. Οι όροι και οι
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τον Επίτροπο θα τίθενται σε
σχετικό ∆ιάταγµα ως περιγράφεται στο Άρθρο 26 του παρόντος Νόµου.
40 του 51(Ι) του 2012.
Ενοποίηση της
εσωτερικής αγοράς των
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

50Α.-(1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, βάσει του παρόντος
Μέρους, ο Επίτροπος συνεργάζεται και διαβουλεύεται µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον BEREC και τις Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών
µελών.
(2) Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο Επίτροπος, αφού ολοκληρώσει
τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως προνοείται στο
άρθρο 50 του παρόντος Νόµου και εφόσον προτίθεται να επιβάλει, να
αποσύρει ή να µην εισαγάγει ρυθµιστικά µέτρα τα οποία εµπίπτουν στις
πρόνοιες των άρθρων 47, 48, 49, 53 και 55 του παρόντος Νόµου και
επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, κοινοποιεί τα
αποτελέσµατα της εξέτασης αγοράς και την αιτιολογία, στην οποία
βασίζεται η επιλογή του, σε σχέση µε την επιβολή, απόσυρση ή µη
εισαγωγή ρυθµιστικών µέτρων, ταυτόχρονα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τον BEREC και στις Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών µελών.
(3) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει του παρόντος
Μέρους, ο Επίτροπος ακολουθεί µηχανισµό κοινοποίησης, ως εκάστοτε
υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο BEREC και οι Ρυθµιστικές Αρχές των
άλλων κρατών µελών δύνανται να κοινοποιήσουν σχόλια επί του εγγράφου
κοινοποίησης στον Επίτροπο, εντός περιόδου ενός (1) µηνός, από την
ηµεροµηνία που τους αποστάληκε το έγγραφο κοινοποίησης.
(5) Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει συστάσεις που
έχουν ως σκοπό να αποκλείσουν εµπόδια στην Εσωτερική Αγορά, ο
Επίτροπος λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις συστάσεις αυτές και ενηµερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε απόκλιση από αυτές.

40 του 51(Ι) του 2012.
∆ιαδικασία για
οµοιόµορφη ρυθµιστική
πρακτική.

50Β.-(1) Όταν σχεδιαζόµενο µέτρο αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση
ή άρση υποχρέωσης φορέα εκµετάλλευσης, κατ’ εφαρµογή των
προαναφερόµενων άρθρων, η Επιτροπή δύναται, εντός της περιόδου του
ενός µηνός που προβλέπεται στο άρθρο 50Α του παρόντος Νόµου, να
γνωστοποιήσει στον Επίτροπο και στον BEREC τους λόγους για τους
οποίους, είτε θεωρεί ότι το σχέδιο µέτρου δηµιουργεί φραγµούς στην
ενιαία αγορά, είτε αµφισβητεί σοβαρά τη συµβατότητά του µε τη
νοµοθεσία της Ένωσης.
(2) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στον ορισµό της
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σχετικής αγοράς σε περίπτωση που αυτή δεν συµπίπτει µε τις σχετικές
αγορές, που περιλαµβάνονται στη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ή στην ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισµού στη
σχετική αγορά, τότε ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια στη
βάση των αποτελεσµάτων της εξέτασης της σχετικής αγοράς για περίοδο
δύο (2) µηνών, εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνει τον
Επίτροπο µε αιτιολογηµένη θέση κατά πόσο αυτή επιθυµεί την απόσυρση
της πρότασης του Επιτρόπου όπως αυτή εκφράζεται στο έγγραφο
κοινοποίησης ή κατά πόσο αυτή αποφάσισε την απόσυρση των ενστάσεών
της, αναφορικά µε το περιεχόµενο του εγγράφου κοινοποίησης. Στην
περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει την απόσυρση του
εγγράφου κοινοποίησης, ο Επίτροπος θα πρέπει να αποσύρει ή να
τροποποιήσει το έγγραφο κοινοποίησης εντός έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση
τροποποίησης, ο Επίτροπος οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία
διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη πριν την εκ νέου κοινοποίηση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(3) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στις ρυθµιστικές
υποχρεώσεις που ο Επίτροπος εισηγείται στο έγγραφο κοινοποίησης να
επιβάλει ή να αποσύρει, τότε ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια
στη βάση των αποτελεσµάτων της εξέτασης της σχετικής αγοράς για
περίοδο τριών (3) µηνών, εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
ενηµερώσει τον Επίτροπο µε αιτιολογηµένη θέση για τις ενστάσεις της.
(4) Κατά την περίοδο των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στο εδάφιο
(3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο BEREC και ο Επίτροπος συνεργάζονται
στενά µε στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και
αποτελεσµατικότερου µέτρου, υπό το πρίσµα των στόχων του παρόντος
Νόµου, λαµβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις απόψεις των φορέων
της αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η εφαρµογή οµοιόµορφης
ρυθµιστικής πρακτικής στην εσωτερική αγορά.
(5) Εντός έξι (6) εβδοµάδων από την έναρξη της αναφερόµενης τρίµηνης
(3) περιόδου, ο BEREC γνωµοδοτεί, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία των
µελών του, σχετικά µε την αναφερόµενη στο εδάφιο (3) ένσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσο το σχέδιο µέτρου πρέπει να
τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί και, εφόσον απαιτείται, καταθέτει
συγκεκριµένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό. Η γνωµοδότηση αυτή
αιτιολογείται και δηµοσιοποιείται.
(6) Εάν στη γνωµοδότησή του ο BEREC συµµερίζεται τις σοβαρές
αµφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται στενά µε τον
Επίτροπο για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσµατικότερου
µέτρου. Πριν την εκπνοή της τρίµηνης περιόδου, ο Επίτροπος δύναται:
(α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το ρυθµιστικό µέτρο έχοντας λάβει
ιδιαιτέρως υπόψη την ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη
γνώµη και τις συστάσεις του BEREC·
(β) να διατηρήσει το ρυθµιστικό µέτρο.
(7) Σε περίπτωση που ο BEREC δεν συµµερίζεται τις σοβαρές αµφιβολίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωµοδοτεί ή σε περίπτωση που ο
Επίτροπος τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο µέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δύναται, εντός ενός (1) µηνός από την εκπνοή της τρίµηνης (3) περιόδου,
και έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη του BEREC, εφόσον έχει
αυτός γνωµοδοτήσει:
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(α) να εκδώσει σύσταση απαιτώντας από τον Επίτροπο να τροποποιήσει ή
να αποσύρει το σχέδιο µέτρου, περιλαµβανοµένων συγκεκριµένων
προτάσεων προς τον σκοπό αυτό, και εκθέτοντας τους λόγους στη βάση
των οποίων αιτιολογείται η σύστασή της, ιδίως σε περίπτωση που ο
BEREC δεν συµµερίζεται τις σοβαρές αµφιβολίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή
(β) να λάβει απόφαση µε την οποία αίρει τις αναφερθείσες επιφυλάξεις
της.
(8) Εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση της σύστασης ή την άρση των
επιφυλάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος κοινοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το µέτρο το οποίο υιοθετεί. Η εν
λόγω χρονική περίοδος δύναται να παραταθεί προκειµένου να δοθεί στον
Επίτροπο η ευχέρεια να διοργανώσει δηµόσια διαβούλευση, εάν κρίνει ότι
χρειάζεται κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 50 του παρόντος Νόµου.
(9) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει να µην τροποποιήσει ή
αποσύρει το σχέδιο µέτρου, παρέχει τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για την
ενέργειά του αυτή.
(10) Ο Επίτροπος δύναται να αποσύρει το προτεινόµενο σχέδιο µέτρου σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
(11) Εάν µε την εκπνοή της περιόδου του ενός (1) µηνός, που αναφέρεται
στο άρθρο 50Α του παρόντος νόµου, δεν υπάρξει κοινοποίηση σχολίων εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος δύναται να εγκρίνει το
µέτρο, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σχόλια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του BEREC ή άλλης Ρυθµιστικής Αρχής κράτους µέλους.
ΜΕΡΟΣ 10
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Γενικές Αρχές.

51. (1) Ο Επίτροπος δύναται να παρέχει δικαιώµατα και να επιβάλλει
υποχρεώσεις σε πρόσωπα αναφορικά µε την πρόσβαση σε, ή/και τη
διασύνδεση, δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών ευκολιών, προκειµένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να δηµιουργηθεί βιώσιµος
ανταγωνισµός µεταξύ των προσώπων.

41(α)(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να διασφαλίσει επαρκή πρόσβαση και
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών προς το συµφέρον των
τελικών χρηστών, επιβάλλοντας στα πρόσωπα µε Σηµαντική Ισχύ σε µια
σχετική αγορά µία ή περισσότερες από µια σειρά υποχρεώσεων που
σχετίζονται µε τη διαφάνεια, την αµεροληψία, το λογιστικό διαχωρισµό,
την πρόσβαση και τον έλεγχο τιµών συµπεριλαµβανοµένης της
κοστοστρέφειας.
(3) Ο Επίτροπος δύναται επίσης, ως ενδείκνυται, να επιδιώξει την επιβολή
µίας ή περισσοτέρων από τις ρυθµίσεις που απαριθµούνται στο Άρθρο 49
του παρόντος Νόµου.

∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των
Προσώπων.
42(α) του 51(Ι) του
2012.

52. (1) Πρόσωπα που έχουν αδειοδοτηθεί να παρέχουν δίκτυα ή/και
υπηρεσίες
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
είναι
ελεύθερα
να
διαπραγµατεύονται µεταξύ τους τεχνικές και εµπορικές συµφωνίες για
πρόσβαση ή/και διασύνδεση. Πρόσωπο που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση
στην Κύπρο δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας, όταν δεν παρέχει
υπηρεσίες και δεν εκµεταλλεύεται δίκτυο στην Κύπρο.
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42(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Οι φορείς εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν το
δικαίωµα και, όταν ζητείται από πρόσωπα που διαθέτουν γενική
εξουσιοδότηση δυνάµει του παρόντος νόµου, την υποχρέωση να
διαπραγµατεύονται τη µεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιµες στο κοινό, προκειµένου
να εξασφαλίζεται η παροχή και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

42(γ) του 51(Ι) του
2012.
42(δ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Οι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν πρόσβαση
και διασύνδεση σε άλλα πρόσωπα υπό όρους και προϋποθέσεις συµβατές
µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο σύµφωνα µε τον
παρόντα Νόµο.
(4) Πρόσωπα δεν θα πρέπει να προσφέρουν ισότιµες υπηρεσίες πρόσβασης
ή διασύνδεσης µε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικά
πρόσωπα, ούτε θα πρέπει να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες βάσει
χρεώσεων και όρων που δεν σχετίζονται µε τις πραγµατικές υπηρεσίες
πρόσβασης και διασύνδεσης που παρέχονται.
(5) Πρόσωπα που λαµβάνουν πληροφορίες από άλλες πρόσωπα πριν, κατά
ή µετά τη διαδικασία διαπραγµατεύσεων πρόσβασης ή διασύνδεσης
υποχρεούνται να τηρούν αυτές πάντοτε ως εµπιστευτικές και να
χρησιµοποιούν αυτές αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για τον οποίο
παρασχέθηκαν. Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί δεν θα πρέπει να
µεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο µέρος, ιδίως σε άλλα τµήµατα, θυγατρικές
εταιρείες και συνεργάτες της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών
θα µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

42(ε) του 51(Ι) του
2012.

(6) ∆ηµόσια δίκτυα επικοινωνιών που δηµιουργούνται για τη διανοµή
ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
διανέµουν υπηρεσίες και προγράµµατα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι
φορείς εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών που λαµβάνουν
και αναδιανέµουν υπηρεσίες ή/και προγράµµατα τηλεόρασης ευρείας
οθόνης, οφείλουν να διατηρούν αυτό το σχήµα ευρείας οθόνης.

Εξουσίες και
Καθήκοντα του
Επιτρόπου.

53. (1) Σύµφωνα µε τις εξουσίες που απονέµονται στον Επίτροπο δυνάµει
του Άρθρου 20, ο Επίτροπος ενθαρρύνει και, κατά περίπτωση,
εξασφαλίζει, την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων
του παρόντος Μέρους. Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί τις αρµοδιότητές του κατά
τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονοµική και τεχνική αποδοτικότητα,
βιώσιµο ανταγωνισµό, αποδοτική επένδυση, καινοτοµία και µέγιστο
όφελος για τους τελικούς χρήστες.

43(α) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που δύναται να
επιβάλλει σε πρόσωπα µε σηµαντική ισχύ στην αγορά, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9, ο Επίτροπος δύναται να
επιβάλλει:
43(β) του 51(Ι) του
2012.

(α) υποχρεώσεις σε πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς
χρήστες συµπεριλαµβανοµένης, σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, της
υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους όταν αυτό δεν συµβαίνει ήδη
(β) στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η
πρόσβαση των τελικών χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες
ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων στην Κύπρο, υποχρεώσεις σε φορείς
εκµετάλλευσης να παρέχουν υπό δίκαιες, εύλογες και αµερόληπτες
προϋποθέσεις πρόσβαση σε:
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(i) διεπαφές προγράµµατος εφαρµογής (APIs),
(ii) ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραµµάτων (EPGs).
43(γ) του 51(Ι) του
2012.

(γ) σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις και στο βαθµό που αυτό είναι
απαραίτητο, υποχρεώσεις σε πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση στους
τελικούς χρήστες να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές.
(3) (α) Όταν επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορέα εκµετάλλευσης να παρέχει
πρόσβαση σύµφωνα µε το Άρθρο 56 του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος
δύναται να θεσπίζει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να
πληροί ο παροχέας ή/και ο δικαιούχος αυτής της πρόσβασης, σύµφωνα µε
την Κοινοτική νοµοθεσία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι όροι που αναφέρονται
στην εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών κανόνων ή προδιαγραφών
αναφέρονται σε πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από Ευρωπαϊκούς
οργανισµούς τυποποίησης όπως οι CEN, CENELEC ή ETSI σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Μέρος 12 του παρόντος Νόµου.

43(δ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Ο Επίτροπος προωθεί τη χρήση µη υποχρεωτικών προτύπων ή και
προδιαγραφών που δηµοσιεύονται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Ευρωπαϊκούς
Οργανισµούς προτύπων (CEN, CENELEC και ETSI) και που στοχεύουν
στην εναρµονισµένη παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υποδοµών και
υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών διεπαφών ή/και
λειτουργιών δικτύων, στο βαθµό που είναι απολύτως απαραίτητα, ώστε να
εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και να προάγουν την
ελευθερία επιλογής των χρηστών. Εφόσον δεν ισχύουν οποιαδήποτε
Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά που παρατίθενται παραπάνω, ο Επίτροπος
δύναται να παραπέµπει σε σχετικά πρότυπα που έχουν δηµιουργηθεί από
διεθνείς φορείς, όπως η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), η ∆ιεθνής
∆ιάσκεψη ∆ιοικήσεων Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), ο
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) ή η ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή (IEC).

43(ε) του 51(Ι) του
2012.

(4) Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, είναι αντικειµενικές, διαφανείς, αναλογικές και
αµερόληπτες.

43(ε) του 51(Ι) του
2012.

(5) Όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση ο Επίτροπος δύναται να
παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως εφόσον δικαιολογείται, προκειµένου να
διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του παρόντος Νόµου.

Έλεγχος προηγουµένων
υποχρεώσεων.

54. Καταργήθηκε µε το 44 του 51(Ι) του 2012.

Επιβολή, τροποποίηση
ή άρση υποχρεώσεων.
45(α) του 51(Ι) του
2012.

55. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των όρων του εδαφίου 2 του
παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει µία ή περισσότερες
υποχρεώσεις από τον κατάλογο υποχρεώσεων που απαριθµούνται στα
Άρθρα 56-65 στους παροχείς που καθορίζονται ως έχοντες Σηµαντική Ισχύ
σε µια σχετική αγορά, µε τον τρόπο που καθορίζεται και υπό τις
προϋποθέσεις που τίθενται στο Μέρος 9 του παρόντος Νόµου.

45(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα
Άρθρα 56-65 σε παροχείς που δεν έχουν ορισθεί ως έχοντες Σηµαντική
Ισχύ σε µια σχετική αγορά, µόνον όπου τυγχάνουν εφαρµογής οι
ακόλουθες διατάξεις:
(α) Τα Άρθρα 39, 41, 53 (1) και (2), 61, 62, 64, 73, 74 και 75.
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(β) Το Μέρος 14 του Νόµου αναφορικά µε την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ασφάλειας και το
απόρρητο στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ή
(γ) Όπου υποχρεούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από
διεθνείς συµφωνίες.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται µε ∆ιάταγµα, τον τρόπο
και τη µορφή της προτεινόµενης επιβολής, τροποποίησης ή άρσης
υποχρεώσεων.

45(γ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Όταν φαίνεται ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ο Επίτροπος
δύναται να επιδιώξει να επιβάλει σε φορείς εκµετάλλευσης µε σηµαντική
ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης άλλες από
εκείνες που ορίζονται στα Άρθρα 56 έως και 65, υποβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση για άδεια επιβολής αυτών, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που καθορίζεται σε ∆ιάταγµα. Όσο εκκρεµεί η Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει ή απαγορεύει τη λήψη των εν
λόγω µέτρων, ο Επίτροπος απέχει από την επιβολή των εν λόγω
υποχρεώσεων, µε την επιφύλαξη των εξουσιών του Επιτρόπου να
υιοθετήσει επείγοντα µέτρα δυνάµει του Μέρους 9.
(4) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, έχουν
ως βάση τη φύση του προβλήµατος που εντοπίστηκε, είναι αναλογικές και
δικαιολογηµένες και εξυπηρετούν τους στόχους που αναφέρονται στο
Άρθρο 49 του παρόντος Νόµου. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται
κατόπιν διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως αυτή περιγράφεται
σε ειδικό διάταγµα που διέπει τα ζητήµατα αυτά και µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο Άρθρο 50 αναφορικά µε τη διαβούλευση µε άλλους
ρυθµιστικούς φορείς.

7 του 113(Ι) του 2007.
Υποχρέωση διαφάνειας.

46(α) του 51(Ι) του
2012.

56.- (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49
και 55 του παρόντος Νόµου, να επιβάλλει σε φορείς εκµετάλλευσης
υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά στη διασύνδεση και/ή στην
πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς εκµετάλλευσης
να δηµοσιοποιούν συγκεκριµένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες
λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου,
όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε όρων περιορισµού στην πρόσβαση ή στη χρήση υπηρεσιών
ή/και εφαρµογών, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εθνική ή/και την
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, καθώς και τιµές.
(2) Ειδικότερα σε περίπτωση που ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει
υποχρέωση αµεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον εν λόγω
φορέα εκµετάλλευσης να δηµοσιεύει υπόδειγµα προσφοράς υπηρεσίας, το
οποίο πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές
προσφορές διαχωρισµένες ανά στοιχείο καθώς και τους όρους πρόσβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των τιµών, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα
πρόσωπα δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι
αναγκαίες για τη ζητούµενη υπηρεσία.

46(β) του 51(Ι) του
2012.

(3) Εφόσον ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση παροχής
χονδρικής πρόσβασης σε υποδοµή δικτύου και τις σχετικές διευκολύνσεις,
ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δηµοσίευση υποδείγµατος προσφοράς
υπηρεσίας πρόσβασης, η οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που
καθορίζονται στην εκάστοτε Απόφαση αναφορικά µε τον ορισµό σχετικής
αγοράς, την ανάλυση αγοράς και την επιβολή Ρυθµιστικών Υποχρεώσεων
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στον οργανισµό µε Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη σχετική Αγορά Χονδρικής
Ευρυζωνικής Πρόσβασης.
(4) Ο Επίτροπος δύναται µε απόφασή του να(α) καθορίζει περαιτέρω και αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να
διατίθενται και τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες που πρέπει να περιλαµβάνει
το υπόδειγµα προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3), καθώς και
τον τρόπο δηµοσίευσής του από το φορέα εκµετάλλευσης·
(β) επιβάλλει τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του υποδείγµατος
προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3) µε στόχο την εκπλήρωση
υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(5) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγµα µε το οποίο καθορίζει τη διαδικασία
επιβολής τροποποιήσεων στο υπόδειγµα προσφοράς υπηρεσίας.
Υποχρέωση
αµεροληψίας.
8 του 113(Ι) του 2007.

57. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 και
55 να επιβάλει στους φορείς εκµετάλλευσης, υποχρεώσεις αµεροληψίας
όσον αφορά τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση.
(2) Κάθε τέτοια υποχρέωση θα εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης
που υπόκειται στην υποχρέωση
(α) παρέχει πρόσβαση ή διασύνδεση εφαρµόζοντας ισοδύναµους όρους σε
ισοδύναµες περιστάσεις σε πρόσωπα που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες
και
(β) παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους
και της ίδιας ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις
υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των εταίρων του.

Υποχρέωση λογιστικού
διαχωρισµού.

58. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους και τις λεπτοµέρειες που καθορίζονται σε ειδικό ∆ιάταγµα , να
επιβάλει στους φορείς εκµετάλλευσης υποχρεώσεις λογιστικού
διαχωρισµού σχετικά µε καθορισµένες δραστηριότητες που αφορούν στη
διασύνδεση και/ή την πρόσβαση.
(2) Ειδικότερα, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από ένα πρόσωπο µε
κάθετη διάρθρωση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιµές χονδρικής
πώλησης και τις εσωτερικές της τιµολογήσεις προκειµένου να ελέγχεται,
µεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αµεροληψίας και να αποτρέπεται
ενδεχόµενη παράνοµη σταυροειδής επιδότηση. Επιπλέον ο Επίτροπος
δύναται να καθορίζει τη µορφή και τη λογιστική µέθοδο που πρέπει να
χρησιµοποιούνται, οι οποίες θα αντανακλώνται σε ειδικό διάταγµα.
(3) Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις των
εδαφίων (1) και (2) του παρόντος Άρθρου, όπως και µε τις υποχρεώσεις
διαφάνειας και αµεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να ζητά την υποβολή
λογιστικών βιβλίων, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων για έσοδα από
τρίτους, και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών, όπως αναλύεται σε ειδικό
∆ιάταγµα και µε την επιφύλαξη του σεβασµού της αρχής της
εµπιστευτικότητας που περιλαµβάνεται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 25 του
παρόντος Νόµου.

Υποχρεώσεις
πρόσβασης και χρήσης
ειδικών ευκολιών
δικτύου.

59. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρου, να επιβάλλει, σε φορείς εκµετάλλευσης, υποχρεώσεις
ικανοποίησης εύλογων αιτήσεων για πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων
του δικτύου και συναφών ευκολιών, µεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που
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47(α) του 51(Ι) του
2012.

κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι µη εύλογοι όροι και προϋποθέσεις που
ισοδυναµούν µε άρνηση πρόσβασης, θα δυσχέραιναν τη δηµιουργία
βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς, στο λιανικό επίπεδο ή ότι δεν θα ήταν
προς το συµφέρον των τελικών χρηστών.
Για το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται, µεταξύ άλλων, να απαιτεί από
τους φορείς εκµετάλλευσης:

47(β) του 51(Ι) του
2012.

(α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισµένα στοιχεία και/ή
ευκολίες του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε µη ενεργά
στοιχεία του δικτύου ή και της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό
βρόχο, µε στόχο, µεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η επιλογή ή προεπιλογή
των φορέων εκµετάλλευσης ή και η δυνατότητα µεταπώλησης της
συνδροµητικής γραµµής,
(β) την καλόπιστη διαπραγµάτευση µε πρόσωπα που ζητούν πρόσβαση,
(γ) την µη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,
(δ) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για
µεταπώληση από τρίτους,
(ε) την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή
άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

47(γ) του 51(Ι) του
2012.

(στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων µορφών από κοινού χρήσης
συναφών ευκολιών,
(ζ) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερµατικών υπηρεσιών που
παρέχονται σε χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των ευκολιών για
υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,
(η) την παροχή πρόσβασης σε συστήµατα επιχειρησιακής υποστήριξης ή
παρόµοια συστήµατα λογισµικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση
ισότιµου ανταγωνισµού στην παροχή των υπηρεσιών, και
(θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου

47(δ) του 51(Ι) του
2012.

(ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως υπηρεσία
ταυτοποίησης, εντοπισµού θέσης και παρουσίας:

47(ε) του 51(Ι) του
2012.

Νοείται ότι ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους στην εκτέλεση των
ανωτέρω υποχρεώσεων, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αυτές είναι
δίκαιες, εύλογες και επίκαιρες.
Οι όροι που ακολουθούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις είναι ισότιµοι και
εύλογοι.

47(στ) του 51(Ι) του
2012.

(2) Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των υποχρεώσεων του εδαφίου
(1) του παρόντος Άρθρου και ιδιαιτέρως την αναλογική επιβολή των
υποχρεώσεων αυτών σύµφωνα µε τους στόχους της νοµοθεσίας όπως αυτοί
προνοούνται στο Άρθρο 2 του παρόντος Νόµου, λαµβάνει υπόψη τους εξής
κυρίως παράγοντες: Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των
υποχρεώσεων του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, λαµβάνει υπόψη
τους εξής κυρίως παράγοντες:
(α) την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της χρήσης ή της
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47(ζ) του 51(Ι) του
2012.

εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, ανάλογα µε τον ρυθµό
ανάπτυξης της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και τον τύπο της
διασύνδεσης και της πρόσβασης που προβλέπεται, συµπεριλαµβανοµένης
της βιωσιµότητας άλλων προϊόντων πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε
αγωγούς,

47(η) του 51(Ι) του
2012.

(β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόµενης πρόσβασης σε συνάρτηση
µε τις διαθέσιµες χωρητικότητες,

47(η) του 51(Ι) του
2012.

(γ) την αρχική επένδυση του ιδιοκτήτη της ευκολίας, λαµβάνοντας υπόψη
τις οποιεσδήποτε πραγµατοποιηθείσες δηµόσιες επενδύσεις και τους
συναφείς µε την υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους,

47(θ) του 51(Ι) του
2012.

(δ) την ανάγκη µακροπρόθεσµης διασφάλισης του ανταγωνισµού, µε
ιδιαίτερη έµφαση στον οικονοµικά αποτελεσµατικό ανταγωνισµό που
στηρίζεται σε ιδιόκτητες υποδοµές,
(ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας,
(στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών

47(ι) του 51(Ι) του
2012.

(3) Στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων στο φορέα εκµετάλλευσης για την
παροχή πρόσβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο
Επίτροπος δύναται να καθορίσει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που
οφείλουν να πληρούν ο παροχέας και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης,
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας
του δικτύου. Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριµένων προτύπων ή
προδιαγραφών είναι σύµφωνες προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που
ορίζονται στο Άρθρο 53 του παρόντος Νόµου.

Υποχρεώσεις ελέγχου
τιµών και
κοστολόγησης.

60. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους και τις διατάξεις ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται από αυτόν, να
επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά µε την ανάκτηση κόστους καθώς και
ελέγχους τιµών, που περιλαµβάνουν υποχρέωση καθορισµού των τιµών µε
γνώµονα το κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα συστήµατα
κοστολόγησης, για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης και/ ή
πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση αγοράς καταδεικνύει ότι η
έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος
φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να διατηρεί τις τιµές σε υπερβολικά υψηλά
επίπεδα ή να συµπιέζει τις τιµές, σε βάρος των τελικών χρηστών. Με στόχο
την ενθάρρυνση των επενδύσεων από το φορέα εκµετάλλευσης, ιδίως, στα
δίκτυα νέας γενιάς, ο Επίτροπος λαµβάνει υπόψη την επένδυση του φορέα
εκµετάλλευσης και του επιτρέπει έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί
του επαρκούς επενδυµένου κεφαλαίου, συνυπολογίζοντας οποιουσδήποτε
συναφείς κινδύνους ενέχει ενδεχοµένως το συγκεκριµένο επενδυτικό
σχέδιο δικτύου.

48(Ι) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι κάθε επιβαλλόµενος µηχανισµός
ανάκτησης κόστους ή µέθοδος τιµολόγησης, προάγει την οικονοµική
αποδοτικότητα και τον βιώσιµο ανταγωνισµό, και µεγιστοποιεί το όφελος
για τους καταναλωτές. Εν προκειµένω, ο Επίτροπος δύναται επίσης να
λαµβάνει υπόψη τις διαθέσιµες τιµές σε συγκρίσιµες ανταγωνιστικές
αγορές.
(3) Όταν
τιµών µε
φέρει το
κόστους,

ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση καθορισµού των
γνώµονα το κόστος, ο ενδιαφερόµενος φορέας εκµετάλλευσης
βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει του
λαµβανοµένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της
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επένδυσης. Για τον υπολογισµό του κόστους αποτελεσµατικής παροχής
υπηρεσιών, ο Επίτροπος δύναται να χρησιµοποιεί κοστολογικά πρότυπα,
ανεξάρτητα από αυτά που χρησιµοποιούνται από το εν λόγω πρόσωπο. Ο
Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης να αιτιολογεί
πλήρως τις τιµές που επιβάλλει και, κατά περίπτωση, δύναται να απαιτεί
αναδροµική αναπροσαρµογή των τιµών από το χρόνο κατά τον οποίο ο εν
λόγω υπόχρεος οργανισµός όφειλε να εφαρµόζει τις αντίστοιχες
κοστοστρεφείς τιµές.
(4) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, όταν η εφαρµογή συστήµατος
κοστολόγησης επιβάλλεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου των
τιµών, πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού περιγραφή του
συστήµατος κοστολόγησης, στην οποία να εµφαίνονται τουλάχιστον οι
βασικές κατηγορίες κόστους και οι κανόνες για την κατανοµή του. Ο
έλεγχος συµµόρφωσης του υπόχρεου φορέα εκµετάλλευσης µε το σύστηµα
κοστολόγησης δύναται να ανατεθεί από τον Επίτροπο σε άλλον
εξειδικευµένο φορέα ανεξάρτητο από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης.
Ο Επίτροπος δηµοσιεύει ετησίως στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας ∆ήλωση σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το παρόν Άρθρο.
49 του 51(Ι) του 2012.
Λειτουργικός
διαχωρισµός.

60Α.-(1) Όταν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι οι υποχρεώσεις που
επιβλήθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 56 έως 61 του παρόντος Νόµου
απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και ότι
σηµαντικά διαχρονικά προβλήµατα ανταγωνισµού ή αδυναµίες της αγοράς
παραµένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή ορισµένων προϊόντων
πρόσβασης, µπορεί, ως εξαιρετικό µέτρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 55 εδάφιο (3), να επιβάλει υποχρέωση σε καθετοποιηµένες
επιχειρήσεις να µεταθέσουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη
χονδρική παροχή συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή
µονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα. Η εν λόγω επιχειρησιακή µονάδα θα
προµηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων άλλων επιχειρησιακών µονάδων της µητρικής
εταιρείας, µε τα ίδια χρονικά περιθώρια, όρους και προϋποθέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων όσον αφορούν επίπεδα τιµών και στάθµη
υπηρεσιών, καθώς και µέσω των ίδιων συστηµάτων και διαδικασιών.
(2) Εφόσον ο Επίτροπος προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού
διαχωρισµού, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
περιλαµβάνει:
(α) τεκµηρίωση, η οποία να αιτιολογεί το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε
ο Επίτροπος βάσει του εδαφίου (1)·
(β) αιτιολογηµένη αξιολόγηση από την οποία να προκύπτει ότι οι
προοπτικές αποτελεσµατικού και βιώσιµου ανταγωνισµού υποδοµών µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα είναι ελάχιστες ή µηδαµινές·
(γ) ανάλυση του αναµενόµενου αντίκτυπου στη Ρυθµιστική Αρχή, στον
επηρεαζόµενο παροχέα, ιδίως στο εργατικό δυναµικό του υπό διαχωρισµό
παροχέα και στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει, καθώς
και στα επενδυτικά κίνητρα στον τοµέα συνολικά, ιδίως όσον αφορά την
ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και σε
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένου του αναµενόµενου
αντίκτυπου στον ανταγωνισµό και των ενδεχόµενων επιπτώσεων για τους
καταναλωτές·
(δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή θα
αποτελούσε το αποτελεσµατικότερο µέσο επιβολής επανορθωτικών
µέτρων για την αντιµετώπιση των προσδιοριζόµενων προβληµάτων του
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ανταγωνισµού ή περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς που έχουν
εντοπιστεί.
(3) Το ρυθµιστικό µέτρο µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισµού,
προσδιορίζοντας ιδίως το νοµικό καθεστώς της χριστής επιχειρηµατικής
οντότητας·
(β) τον προσδιορισµό των στοιχείων ενεργητικού της χωριστής
επιχειρηµατικής οντότητας καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα
προµηθεύει η εν λόγω οντότητα·
(γ) τις οργανωτικές ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του
προσωπικού που απασχολείται από τη χωριστή επιχειρηµατική οντότητα
και την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·
(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·
(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας επιχειρησιακών
διαδικασιών, ιδίως έναντι άλλων ενδιαφεροµένων·
(στ) πρόγραµµα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης,
που περιλαµβάνει τη δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης.
(4) Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο
µέτρου που λαµβάνεται, ο Επίτροπος διεξάγει συντονισµένη εξέταση των
διαφόρων αγορών που σχετίζονται µε το δίκτυο πρόσβασης. Με βάση την
αξιολόγηση του ο Επίτροπος επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί τις
υποχρεώσεις, σύµφωνα µε το Μέρος 9 του παρόντος Νόµου.
(5) Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισµός
µπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα
άρθρα 56 µέχρι 61 του παρόντος Νόµου σε οποιαδήποτε επιµέρους αγορά
όπου έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ ή σε σχέση µε κάθε
άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
49 του 51(Ι) του 2012.
Εθελούσιος
διαχωρισµός από
καθετοποιηµένη
επιχείρηση.

60Β.-(1) Παροχείς που έχουν ορισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ σε µία ή
περισσότερες σχετικές αγορές, εφόσον προτίθενται να µεταβιβάσουν
στοιχεία του τοπικού δικτύου πρόσβασης τους ή σηµαντικό µέρος τους σε
χωριστή νοµική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή να καθιερώσουν
χωριστή επιχειρηµατική οντότητα για την παροχή πλήρως ισότιµων
προϊόντων
πρόσβασης
σε
όλους
τους
παροχείς
λιανικής,
συµπεριλαµβανοµένων και των δικών τους τµηµάτων λιανικής,
ενηµερώνουν τον Επίτροπο εκ των προτέρων και εγκαίρως προκειµένου να
του επιτρέψουν να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της σκοπούµενης
µεταβίβασης. Οι επιχειρήσεις ενηµερώνουν επίσης τον Επίτροπο για τυχόν
αλλαγή του επιδιωκόµενου σκοπού, καθώς και για την τελική έκβαση της
διαδικασίας διαχωρισµού.
(2) Ο Επίτροπος αξιολογεί το αποτέλεσµα της σκοπούµενης µεταβίβασης
επί των υφιστάµενων κανονιστικών υποχρεώσεων. Για το σκοπό αυτό, ο
Επίτροπος διεξάγει συντονισµένη εξέταση των διάφορων αγορών που
σχετίζονται µε το δίκτυο πρόσβασης. Με βάση την αξιολόγηση, ο
Επίτροπος επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις,
σύµφωνα µε τα άρθρα 50, 50Α και 50Β του παρόντος Νόµου.
(3) Η νοµικά ή/και λειτουργικά χωριστή επιχειρησιακή οντότητα µπορεί
να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 56 έως 61
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του παρόντος Νόµου σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη αγορά όπου έχει
ορισθεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 55, εδάφιο (3).
Λογιστικός και
διαρθρωτικός
διαχωρισµός και
οικονοµικές εκθέσεις.

61. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι φορείς εκµετάλλευσης που
παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιµες υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους τοµείς εκτός των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υποχρεούνται στα εξής:
(α) να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες που
σχετίζονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, στο βαθµό που θα απαιτούνταν εάν αυτές οι δραστηριότητες
διεξάγονταν από νοµικά ανεξάρτητες εταιρείες προκειµένου να
προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία του κόστους και των εσόδων,
(β) να έχουν διαρθρωτικό διαχωρισµό για τις δραστηριότητες που
σχετίζονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(2) Κατά την τήρηση των χωριστών λογαριασµών που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) της παραγράφου (β) πιο πάνω, θα πρέπει να περιγράφεται η
βάση υπολογισµού του κόστους, καθώς και οι χρησιµοποιούµενες
λεπτοµερείς µέθοδοι καταµερισµού. Οι λογαριασµοί θα πρέπει να αφορούν
τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την παροχή δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένου ενός αναλυτικού
επιµερισµού πάγιων στοιχείων και διαρθρωτικού κόστους.
(3) Ο Επίτροπος δύναται, µε απόφαση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να
επιλέξει να µην εφαρµόσει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν
Άρθρο σε φορείς εκµετάλλευσης των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
που σχετίζεται µε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι
µικρότερος από 50 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ.

50 του 51(Ι) του 2012.

Συνεγκατάσταση και
από κοινού χρήση
διευκολύνσεων.
51 του 51(Ι) του 2012.

(4) Οι φορείς εκµετάλλευσης που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος Άρθρου θα πρέπει να καταρτίζουν και
να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου(1) σε ανεξάρτητο ελεγκτή
και να τις δηµοσιεύουν, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή
ωφελούνται από τα κριτήρια µικροµεσαίων επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών
λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σύµφωνα µε το
∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον παρόντα Νόµο.
62. -(1) Όταν πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά υποδοµές
επί, υπεράνω ή υποκάτω δηµόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή δύναται να
επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, ο
Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας, την κοινή χρήση των υποδοµών ή του ακινήτου αυτού,
περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτίρια,
καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων υποστηρικτικών
κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης.
(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει στους κατόχους των
αναφερόµενων στο εδάφιο (1) δικαιωµάτων, την από κοινού χρήση των
υποδοµών ή ακινήτων (περιλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης)
ή τη λήψη µέτρων διευκόλυνσης του συντονισµού εκτέλεσης δηµόσιων
έργων, για λόγους που αφορούν στην ανάγκη προστασίας του
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περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της
επίτευξης πολεοδοµικών ή χωροταξικών στόχων, κατόπιν δηµόσιας
διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται σε όλους τους
ενδιαφεροµένους η δυνατότητα διατύπωσης των απόψεών τους. Οι
ρυθµίσεις που αφορούν στην από κοινού χρήση ή στα µέτρα για
διευκόλυνση του συντονισµού είναι δυνατό να περιλαµβάνουν κανόνες για
τον επιµερισµό των δαπανών της από κοινού χρήσης υποδοµών ή του
ακινήτου.
(3) Ο Επίτροπος, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, έχει την εξουσία να
επιβάλει στους κατόχους των αναφερόµενων στο εδάφιο (1) δικαιωµάτων
και/ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων, υποχρεώσεις ως προς την από
κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή µέχρι το πρώτο
σηµείο συγκέντρωσης ή διανοµής, όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου, σε
περίπτωση που δικαιολογείται η αποφυγή εγκατάστασης εκ νέου
πανοµοιότυπης υποδοµής, εφόσον αυτή αποδεικνύεται οικονοµικά
αναποτελεσµατική ή δεν υποστηρίζεται από την εγκατάσταση που
υποστηρίζει την υφιστάµενη καλωδίωση. Οι ρυθµίσεις αυτές για την από
κοινού χρήση ή τον συντονισµό µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες για
τον επιµερισµό των σχετικών δαπανών, οι οποίοι θα λαµβάνουν υπόψη τον
επενδυτικό ή και οικονοµικό κίνδυνο, όπου κάτι τέτοιο ισχύει.
(4)(α) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει σε πρόσωπα την υποχρέωση
να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, κατ’ αίτηση των αρµόδιων
αρχών, για να µπορούν οι εν λόγω αρχές, από κοινού µε τον Επίτροπο, να
καταρτίσουν λεπτοµερή κατάλογο της φύσεως, της διαθεσιµότητας και της
γεωγραφικής θέσης των υποδοµών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να
τον καταστήσουν διαθέσιµο στους ενδιαφεροµένους.
(β) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε µέρους, να
λαµβάνει µέτρα για επίλυση θέµατος ή διαφοράς, που αφορά σε συµφωνίες
συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης διευκολύνσεων, µε βάση το Μέρος
7 του παρόντος Νόµου και η εν λόγω συµφωνία θεωρείται ότι είναι
συµφωνία διασύνδεσης για το σκοπό αυτό.
(5) Τα µέτρα που λαµβάνονται από τον Επίτροπο σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο είναι αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά και είναι
δυνατό να ρυθµιστούν περαιτέρω µε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου. Κατά
περίπτωση, τα εν λόγω µέτρα εφαρµόζονται σε συντονισµό µε τις τοπικές
αρχές.
6 του 104(Ι) του 2016.
Πρόσβαση σε
υφιστάµενη υλική
υποδοµή.

62Α.-(1)(α) Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου δύνανται να παρέχουν σε
επιχειρήσεις, που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου ή παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δια
οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, πρόσβαση στην υλική τους υποδοµή, µε
σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(β) Αντιστοίχως µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), οι φορείς
εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών δύνανται να παρέχουν
πρόσβαση στην υλική τους υποδοµή µε σκοπό την ανάπτυξη άλλων
δικτύων εκτός από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(2)(α) Μετά από γραπτή αίτηση επιχείρησης εξουσιοδοτηµένης να παρέχει
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου,
υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση πρόσβασης στην υλική του
υποδοµή, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της
τιµής, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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(β) Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α), προσδιορίζει τα
στοιχεία του έργου για το οποίο ζητείται πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένου
συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου για το οποίο ζητείται η πρόσβαση.
(3) Κάθε άρνηση πρόσβασης βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και
αναλογικά κριτήρια, όπως είναι:
(α) Η τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδοµής στην οποία ζητείται
πρόσβαση για την υποδοχή των στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2)·
(β) η ύπαρξη διαθέσιµου χώρου για την υποδοχή των στοιχείων, των
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται
στο εδάφιο (2), συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών αναγκών χώρου
του φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες πρέπει να
καταδεικνύονται, επαρκώς·
(γ) τα θέµατα ασφάλειας και δηµόσια υγείας·
η ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κυρίως στην
περίπτωση κρίσιµης εθνικής υποδοµής·(ε) ο κίνδυνος σοβαρών
παρεµβολών των προγραµµατισµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην παροχή άλλων υπηρεσιών µέσω της ίδιας υλικής
υποδοµής·
(στ) η ύπαρξη βιώσιµων εναλλακτικών µέσων χονδρικής πρόσβασης σε
υλική υποδοµή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του
δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό
δίκαιους και εύλογους όρους Νοείται ότι, ο φορέας εκµετάλλευσης του
δικτύου δηλώνει τους λόγους άρνησης εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης πρόσβασης.
(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν
επιτευχθεί
συµφωνία
όσον
αφορά
συγκεκριµένους
όρους,
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα µέρη έχουν τη δυνατότητα
παραποµπής του ζητήµατος για επίλυση της διαφοράς στον Επίτροπο, ο
οποίος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας εκδίδει
µια δεσµευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του
υποβλήθηκε, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού δίκαιων και εύλογων
όρων και προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της
τιµής.
(β) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντοµότερο δυνατό και
οπωσδήποτε εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασµό του
δικαιώµατος του κάθε µέρους όπως προσφύγει στο ∆ικαστήριο.
(γ) Όταν η διαφορά αφορά στην πρόσβαση στην υποδοµή παροχέα δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Επίτροπος λαµβάνει υπόψη, εφόσον
ενδείκνυται, τους στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18.
(δ) Κατά τον καθορισµό τιµών που αφορούν στο αίτηµα πρόσβασης, ο
Επίτροπος µεριµνά ώστε η επιχείρηση που παρέχει την πρόσβαση, να έχει
την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά της και συνεκτιµά τις
επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηµατικό σχέδιο,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από τον φορέα
εκµετάλλευσης του δικτύου από τον οποίο ζητείται η πρόσβαση, κυρίως
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στις υλικές υποδοµές που χρησιµοποιούνται για την παροχή υψίρρυθµων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωµα ιδιοκτησίας του κυρίου της
υλικής υποδοµής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα
εκµετάλλευσης του δικτύου, ούτε το δικαίωµα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως
ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτον (Ι):
25.7.2008.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και
δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα
µε το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου
∆ιάταγµα.

6 του 104(Ι) του 2016.
∆ιαφάνεια σε σχέση µε
την πληροφόρηση
αναφορικά µε την υλική
υποδοµή.

62Β.-(1) Kάθε επιχείρηση η οποία, έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών
δια οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, για να είναι σε θέση να ζητήσει
πρόσβαση σε υλική υποδοµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 62Α, δικαιούται όπως έχει πρόσβαση, κατόπιν αίτησης, στις
ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά την υφιστάµενη υλική
υποδοµή οποιουδήποτε φορέα εκµετάλλευσης δικτύου:
(α) Τοποθεσία και όδευση·
(β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδοµής· και
(γ) σηµείο επαφής.
(2) H επιχείρηση που ζητεί την πρόσβαση, προσδιορίζει τη σχετική
περιοχή ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων, υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Περιορισµός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες
ζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται, µόνον
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της
ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή
ασφάλειας, εµπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εµπορικού
απορρήτου.
(4)(α) Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα ο οποίος, λόγω των καθηκόντων
του, έχει στην κατοχή του, σε ηλεκτρονική µορφή, στοιχεία των ελάχιστων
πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) όσον αφορά
την υλική υποδοµή φορέα εκµετάλλευσης δικτύου, πρέπει να τα
καταστήσει διαθέσιµα µέσω του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, το οποίο
υπάγεται στην αρµοδιότητα του Επιτρόπου, µε ηλεκτρονικά µέσα, πριν από
την 1η Ιανουαρίου του 2017.
(β) Οι εν λόγω φορείς του δηµόσιου τοµέα θέτουν τα στοιχεία τα οποία
κατέχουν στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι
εξουσιοδοτηµένες να παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, µε την
επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου
(1), µετά από σχετικό αίτηµα των επιχειρήσεων αυτών.
(γ) Τυχόν µεταγενέστερες αλλαγές των πληροφοριών αυτών ή νέα στοιχεία
των ελάχιστων πληροφοριών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου
(1) που λαµβάνονται από τον φορέα του δηµόσιου τοµέα διαβιβάζονται
στο ενιαίο σηµείο πληροφόρησης εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής τους και η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά ένα µήνα κατ'
ανώτατο όριο, όταν απαιτείται για την κατοχύρωση της αξιοπιστίας των
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παρεχόµενων πληροφοριών.
(5)(α) Οι ελάχιστες πληροφορίες που διατίθενται σε ενιαίο σηµείο
πληροφόρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4), είναι άµεσα
προσιτές, µέσω του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, σε ηλεκτρονική
µορφή και υπό αναλογικούς, ισότιµους και διαφανείς όρους.
(β) Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος εδαφίου, εξασφαλίζεται µέσω του ενιαίου σηµείου
πληροφόρησης το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2017.
(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελάχιστες πληροφορίες που
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν είναι διαθέσιµες µέσω του
ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου,
επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές µετά από ειδική γραπτή
αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου ή έχει το δικαίωµα να παρέχει δηµόσια
δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας.
(7) Στην αίτηση προσδιορίζεται η περιοχή την οποία αφορά η εγκατάσταση
στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(8) Η πρόσβαση στις πληροφορίες εγκρίνεται εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιµους
και διαφανείς όρους, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται
στις διατάξεις του εδαφίου (1).
(9) Μετά από υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από επιχείρηση η οποία
παρέχει ή είναι εξουσιοδοτηµένη να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών,
οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου, ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την
επιτόπου έρευνα συγκεκριµένων στοιχείων της υλικής υποδοµής τους.
(10) Στην αίτηση προσδιορίζονται τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά
η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(11) Η επιτόπου έρευνα συγκεκριµένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται
εντός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό
αναλογικούς, ισότιµους και διαφανείς όρους, µε την επιφύλαξη των
περιορισµών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).
(12) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
οποιοδήποτε µέρος έχει το δικαίωµα να παραπέµψει τη διαφορά στον
Επίτροπος.
(13) Ο Επίτροπος, λαµβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της
αναλογικότητας, εκδίδει δεσµευτική απόφαση για την επίλυση της
διαφοράς το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) µηνών,
πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος του κάθε
µέρους όπως προσφύγει στο ∆ικαστήριο.
(14)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγµα στο οποίο να
προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των εδαφίων (1) έως (11) στην περίπτωση υφιστάµενων υλικών
υποδοµών που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε περίπτωση
κρίσιµων εθνικών υποδοµών.
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(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογηµένες και στους
ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος παρατηρήσεις σχετικά µε τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(15) Οι επιχειρήσεις που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου ή έχουν το δικαίωµα να παρέχουν δηµόσια
δίκτυα επικοινωνιών και επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαµβάνουν τα
ενδεδειγµένα µέτρα για την τήρηση της εµπιστευτικότητας και του
επιχειρηµατικού απόρρητου.
(16) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και
δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα
µε το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου
∆ιάταγµα.
6 του 104(Ι) του 2016.
Υλική υποδοµή εντός
κτιρίου.

62Γ.-(1) Όλα τα νεόδµητα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη,
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, για τα οποία η
αίτηση πολεοδοµικής άδειας ή/και άδειας οικοδοµής, ανάλογα µε την
περίπτωση, υποβάλλεται µετά την 31η ∆εκεµβρίου του 2016, πρέπει να
είναι εξοπλισµένα µε υλική υποδοµή εντός κτιρίου, προσαρµοσµένη για
υψηλές ταχύτητες, έως τα σηµεία τερµατισµού του δικτύου
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση
µείζονων έργων ανακαίνισης για τα οποία η αίτηση πολεοδοµικής άδειας
ή/και άδειας οικοδοµής, ανάλογα µε την περίπτωση, υποβλήθηκε µετά την
31η ∆εκεµβρίου του 2016.
(2) Όλες οι νεόδµητες πολυκατοικίες για τις οποίες η αίτηση πολεοδοµικής
άδειας ή/και άδειας οικοδοµής, ανάλογα µε την περίπτωση, υποβάλλεται
µετά την 31η ∆εκεµβρίου του 2016, πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε
σηµείο πρόσβασης
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) ισχύουν και όσον αφορά µείζονα
έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών για τα οποία η αίτηση πολεοδοµικής
άδειας ή/και άδειας οικοδοµής, ανάλογα µε την περίπτωση, υποβάλλεται
µετά την 31η ∆εκεµβρίου του 2016.
(3) Τα κτίρια που φέρουν εξοπλισµό υλικής υποδοµής ως περιγράφεται στο
παρόν άρθρο δύνανται να φέρουν τον χαρακτηρισµό “οίκηµα ευρυζωνικής
υποδοµής”.
(4)(α) Ο Επίτροπος, µετά από διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές, δύναται
να προβλέψει εξαιρέσεις από τις προβλεπόµενες στα εδάφια (1) και (2)
υποχρεώσεις, για κατηγορίες κτιρίων, συγκεκριµένα µονοκατοικίες, ή για
µείζονα έργα ανακαίνισης, όταν οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται
δυσανάλογη επιβάρυνση, είτε από άποψη κόστους για τους ιδιοκτήτες ή
τους συνιδιοκτήτες, είτε από άποψη κτιρίου όπως όταν πρόκειται για
ειδικές κατηγορίες µνηµείων, ιστορικών κτιρίων, εξοχικών κατοικιών,
στρατιωτικών κτιρίων ή άλλων κτιρίων που χρησιµοποιούνται για σκοπούς
εθνικής ασφάλειας.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές αιτιολογούνται δεόντως και στους
ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος, παρατηρήσεις σχετικά µε τα σχέδια εξαιρέσεων.
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(γ) Οιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και
δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα
µε το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου
∆ιάταγµα.
6 του 104(Ι) του 2016.
Πρόσβαση σε υλική
υποδοµή εντός κτιρίου.

62∆.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι
παροχείς δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, έχουν δικαίωµα εγκατάστασης
του δικτύου τους, µε δική τους δαπάνη, έως το σηµείο πρόσβασης.
(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι παροχείς
δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε
υπάρχουσα υλική υποδοµή εντός κτιρίου ενόψει της εγκατάστασης
υψίρρυθµου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αν η κατασκευή
δεύτερης υποδοµής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονοµικά ασύµφορη.
(3)(α) Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το σηµείο
πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδοµή ικανοποιεί κάθε εύλογη
αίτηση για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιµους όρους,
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, όπου εφαρµόζεται.
(β) Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία για την πρόσβαση όπως αναφέρεται στις
διατάξεις εδαφίων (1) ή (2) εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της επίσηµης αίτησης πρόσβασης, τα µέρη, έχουν δικαίωµα
παραποµπής του ζητήµατος στον Επίτροπο, προκειµένου να εκτιµηθεί η
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω εδάφια.
(γ) Ο Επίτροπος, λαµβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της
αναλογικότητας, εκδίδει δεσµευτική απόφαση για την επίλυση της
διαφοράς το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) µηνών,
πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος του κάθε
µέρους όπως προσφύγει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις διατάξεις των
εδαφίων (1) έως (3), για κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύµφωνα µε
αντικειµενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιµους όρους, πρόσβαση
σε υπάρχον δίκτυο µε σηµείο τερµατισµού στον τόπο του τελικού χρήστη
το οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθµων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(5) Ελλείψει διαθέσιµης υποδοµής εντός κτιρίου, προσαρµοσµένης σε
υψηλές ταχύτητες, οι παροχείς δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν
δικαίωµα τερµατισµού του δικτύου τους στο χώρο του συνδροµητή,
εφόσον συµφωνεί ο συνδροµητής, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι
ελάχιστες οι επιπτώσεις στην ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτων.
(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του
δικαιώµατος ιδιοκτησίας του κυρίου του σηµείου πρόσβασης ή της εντός
κτιρίου υλικής υποδοµής εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτοµο µε τον
κάτοχο του δικαιώµατος χρήσης τους, και του δικαιώµατος ιδιοκτησίας
τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων.
(7) Κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι υπέστηκε ζηµιά λόγω της άσκησης
των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δύναται όπως αξιώσει αποζηµίωση για την ζηµιά που θεωρεί ότι υπέστηκε,
µε την έγερση αγωγής στο αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο.
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(8) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και
δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα
µε το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου
∆ιάταγµα.
52(α) του 51(Ι) του
2012.
∆ιαλειτουργικότητα των
διαδραστικών
ψηφιακών τηλεοπτικών
εκποµπών.
52(β) του 51(Ι) του
2012.

63. (1) Στις υπηρεσίες διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες
εκπέµπονται από ψηφιακές «πλατφόρµες» διαδραστικής τηλεόρασης και
διανέµονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου
εκποµπής, χρησιµοποιείται ανοικτή διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής
(∆ΠΕ).

52(γ) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο προηγµένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισµός για τη λήψη
διαδραστικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέµπονται στις
ψηφιακές «πλατφόρµες» διαδραστικής τηλεόρασης, τηρεί ανοικτή ∆ΠΕ,
σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή
προδιαγραφών, όπως προβλέπεται στο Μέρος 12.

52(δ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και εξοπλισµού
οφείλουν να συνεργάζονται για την προσφορά διαλειτουργικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες µε ειδικές ανάγκες.

52(ε)(στ) του 51(Ι) του
2012.

Συστήµατα υπό όρους
πρόσβασης και λοιπές
ευκολίες.
53(α) του 51(Ι) του
2012.

53(β) του 51(Ι) του
2012.

(4) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25 του παρόντος Νόµου, οι κάτοχοι
δικαιωµάτων ∆ΠΕ διαθέτουν υπό δίκαιους, λογικούς και αµερόληπτους
όρους, έναντι κατάλληλης αποζηµίωσης, όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής διαδραστικών
υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που
υποστηρίζονται από την ∆ΠΕ κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.
64. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι, κατά την υπό όρους πρόσβαση σε
ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που µεταδίδονται σε θεατές και
ακροατές εντός της Κύπρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο µετάδοσης,
πληρούνται οι όροι που καθορίζει σε ∆ιάταγµα.
(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος
δύναται το ταχύτερο δυνατόν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και εν
συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να επανεξετάζει τους όρους που
ισχύουν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, διεξάγοντας εξέταση της αγοράς
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 9 για να αποφασίζει εάν θα
διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι. Όταν
ο Επίτροπος, βάσει αυτής της εξέτασης της αγοράς, διαπιστώσει ότι ένας ή
περισσότεροι φορείς εκµετάλλευσης δεν διαθέτουν σηµαντική ισχύ στη
συγκεκριµένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους
όρους σε ό,τι αφορά τους εν λόγω φορείς εκµετάλλευσης, µε τη διαδικασία
που ορίζεται µε ∆ιάταγµα µόνον εφόσον σωρευτικά η εν λόγω
τροποποίηση ή ανάκληση δεν επηρεάζει δυσµενώς:
(α) τη δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριµένες
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και τους διαύλους και υπηρεσίες
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ούτε
(β) τις προοπτικές εµφάνισης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις αγορές
για:
(αα) τη λιανική πώληση ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και
(ββ) τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και άλλες συναφείς ευκολίες.
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Σε κάθε µία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ο Επίτροπος παρέχει εύλογη
χρονική περίοδο προειδοποίησης σχετικά µε την τροποποίηση ή ανάκληση
όρων στα µέρη που επηρεάζονται από αυτήν, όπως αναλύεται σε σχετικό
διάταγµα.
53(γ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει ∆ιάταγµα επιβολής υποχρεώσεων
σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης ηλεκτρονικών οδηγών προγραµµάτων
και παρόµοιων ευκολιών απαρίθµησης και πλοήγησης.

Ρυθµιστικοί έλεγχοι των
λιανικών υπηρεσιών.
54(α) του 51(Ι) του
2012.

65. (1) Ο Επίτροπος επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στα
πρόσωπα που έχουν καθορισθεί ως έχοντα σηµαντική ισχύ σε µια
συγκεκριµένη λιανική αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 9, εάν
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ως αποτέλεσµα µιας ανάλυσης αγοράς, που διεξάγεται σύµφωνα µε το
Μέρος 9, µια συγκεκριµένη λιανική αγορά, που προσδιορίζεται σύµφωνα
µε το Μέρος 9 δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και

54(β) του 51(Ι) του
2012.

54(γ) του 51(Ι) του
2012.

54(δ) του 51(Ι) του
2012.

(β) οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του Μέρους 10 δεν
επιτυγχάνουν, σύµφωνα µε την εκτίµηση του Επιτρόπου, τους στόχους του
παρόντος νόµου.
(2) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάµει του
εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόµενου
προβλήµατος και είναι αναλογικές και αιτιολογηµένες, λαµβανοµένων
υπόψη των στόχων του παρόντος Νόµου, και, µεταξύ άλλων, µπορούν να
περιλαµβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόµενων προσώπων
(α) να τιµολογούν ρυθµιζόµενες υπηρεσίες µε κοστοστρεφείς τιµές,
(β) να µην παρεµποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόµενων στην αγορά,

54(ε) του 51(Ι) του
2012.

(γ) να µην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό µε τον καθορισµό
τιµών κάτω του κόστους προς προσέλκυση πελατών,

54(στ) του 51(Ι) του
2012.

(δ) να µην προβαίνουν σε διακρίσεις σε σχέση µε την παροχή των
ρυθµιζόµενων υπηρεσιών,

54(ζ) του 51(Ι) του
2012.

(ε) να µη δεσµοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες αποκλείοντας τη
δυνατότητα επιλογής των προσφερόµενων υπηρεσιών ξεχωριστά.
(3) Στα µέτρα που µπορούν να επιβληθούν σε αυτούς τους φορείς
εκµετάλλευσης από τον Επίτροπο περιλαµβάνονται µέτρα περιορισµού των
τιµών λιανικής, µέτρα για τον έλεγχο των επιµέρους τιµολογίων ή µέτρα
για προσανατολισµό των τιµολογίων στο κόστος ή των τιµών σε
συγκρίσιµες αγορές, προκειµένου να προστατεύουν τα συµφέροντα των
τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθούν τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό.

54(η) του 51(Ι) του
2012.

(4) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, όταν φορέας εκµετάλλευσης υπόκειται
σε ρύθµιση τιµολογίου εφαρµόζονται τα αναγκαία και ενδεδειγµένα
συστήµατα λογιστικής καταγραφής κόστους. Ο Επίτροπος µπορεί να
ορίζει τη µορφή και τη λογιστική µεθοδολογία που πρέπει να
χρησιµοποιούνται. Η τήρηση του συστήµατος λογιστικής καταγραφής του
κόστους, ελέγχεται από ανεξάρτητο ειδικευµένο φορέα. Ο Επίτροπος
εξασφαλίζει την κατ' έτος δηµοσίευση δήλωσης συµµόρφωσης.
(5) Με την επιφύλαξη των άρθρων 114 και 115, ο Επίτροπος δεν
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επιβάλλει τους µηχανισµούς ελέγχου λιανικής που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, σε αγορές περιοχών ή χρηστών, στις
οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσµατικός ανταγωνισµός.
Ρυθµιστικοί έλεγχοι της
στοιχειώδους δέσµης
µισθωµένων γραµµών.

66. Καταργήθηκε µε το 55 του 51(Ι) του 2012.

Επιλογή και προεπιλογή
φορέα.

67. Καταργήθηκε µε το 55 του 51(Ι) του 2012.
MΕΡΟΣ 11
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

56 του 51(Ι) του 2012.
Έκταση δικαιωµάτων
βασικών χρηστών.

68.-(1) Τα δικαιώµατα που παρέχονται στους οικιακούς και µη οικιακούς
τελικούς χρήστες και συνδροµητές, βάσει του παρόντος Μέρους, δεν
εξαρτώνται από τον καθορισµό προσώπου ή προσώπων µε σηµαντική ισχύ
στην αγορά, βάσει των όρων του Μέρους 9 του παρόντος Νόµου.
(2) Τα δικαιώµατα που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και
συνδροµητές βάσει του παρόντος Μέρους είναι επιπρόσθετα αυτών που
προέρχονται από την εφαρµογή των προνοιών του παρόντος Νόµου στο
Μέρος 15 για την καθολική υπηρεσία.

56 του 51(Ι) του 2012.
Σύναψη σύµβασης και
περιεχόµενο αυτής.

69.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όταν οι καταναλωτές και άλλοι
τελικοί χρήστες που επιθυµούν να καταστούν συνδροµητές υπηρεσιών
παροχής σύνδεσης σε δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιµων στο
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν
δικαίωµα σύναψης σύµβασης µε επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν
τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές.
(2) Η σύµβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει µε σαφή και
κατανοητό τρόπο και σε ευκόλως προσβάσιµη µορφή τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
(α) τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής δηµοσίου δικτύου
επικοινωνιών ή/και δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών·
(β) τις παρεχόµενες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαµβά-νονται ειδικότερα
πληροφορίες, αναφορικά µε:
(i) το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε
πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος και τυχόν περιορισµοί όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,
(ii) τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και
εφαρµογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου και
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,
(iii) τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, ιδίως
η προθεσµία της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες
παράµετροι της ποιότητας της υπηρεσίας,
(iv) τυχόν µεθόδους που εφαρµόζει η επιχείρηση για τη µέτρηση και τη
διαχείριση της κίνησης, προκειµένου να αποφεύγεται η φόρτωση ή η
υπερφόρτωση ζεύξης δικτύου, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τον
τρόπο που οι µέθοδοι αυτοί θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα
της υπηρεσίας,
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(v) τις µορφές των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης
των πελατών, καθώς και οι δυνατότητες επαφής µε τις υπηρεσίες αυτές,
(vi) τυχόν περιορισµούς που επιβάλλονται από τον παροχέα όσον αφορά τη
χρήση του παρεχόµενου τερµατικού εξοπλισµού·
(γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών πληροφοριών
καταλόγου, τις επιλογές του συνδροµητή σχετικά µε το εάν τα προσωπικά
του δεδοµένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδροµητών και το είδος
αυτών των δεδοµένων·
(δ) τις λεπτοµέρειες των τιµών και των τιµολογίων, τα µέσα µε τα οποία
δύναται να αποκτώνται επικαιροποιηµένες πληροφορίες για όλα τα
ισχύοντα τιµολόγια και τέλη συντήρησης, τις προσφερόµενες µεθόδους
πληρωµής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη µέθοδο
πληρωµής·
(ε) τη διάρκεια της σύµβασης, και όρους για την ανανέωση και την
καταγγελία των υπηρεσιών και της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων:
(i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς
από όρους προσφορών,
(ii) κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθµών και άλλων
αναγνωριστικών,
(iii) κάθε επιβάρυνσης λόγω λήξης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου
του κόστους για την ανάκτηση του τερµατικού εξοπλισµού·
(στ) κάθε ρύθµιση για αποζηµίωση και επιστροφή χρηµάτων, σε
περίπτωση αθέτησης της σύµβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της
υπηρεσίας·
(ζ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του Μέρους 7 του παρόντος Νόµου·
(η) τη µορφή των µέτρων που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση ως
απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή
σε απειλές και τρωτά σηµεία.
(3) Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτήσει από τον παροχέα όπως η
σύµβαση περιλαµβάνει πληροφορίες από αρµόδιες κυβερνητικές αρχές, οι
οποίες αφορούν στη χρήση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για παράνοµες ενέργειες ή για την κυκλοφορία επικίνδυνου
περιεχοµένου, καθώς και σε σχέση µε τα µέτρα προφύλαξης εναντίον
κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια του χρήστη, την ιδιωτική
του ζωή και προσωπικά στοιχεία, όπως προνοείται στο άρθρο 70(4) του
παρόντος Νόµου.
(4) Πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σε δηµόσιο δίκτυο
επικοινωνιών ή/και διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ειδοποιεί, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία
εφαρµογής οποιασδήποτε προτεινόµενης τροποποίησης στους συµβατικούς
όρους, τους συνδροµητές της υπηρεσίας αυτής (α) σχετικά µε την προτεινόµενη τροποποίηση στους όρους της σύµβασης
για την εν λόγω υπηρεσία, και
(β) σχετικά µε το δικαίωµα τους να καταγγείλουν τη σύµβαση χωρίς
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κυρώσεις, εφόσον δεν αποδέχονται την τροποποίηση.
(5) Ο Επίτροπος δύναται µε ∆ιάταγµά του να ορίσει τη µορφή του
εγγράφου, τον τρόπο ειδοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε τη συµµόρφωση των παρόχων µε τις υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο εδάφιο (4).
(6) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
µέτρων προστασίας του καταναλωτή που παρέχονται δυνάµει της σχετικής
Κυπριακής Νοµοθεσίας περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως
εκάστοτε ισχύει.
(7) Ο Επίτροπος δύναται µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος
άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε οµάδας που εκπροσωπεί
τελικούς χρήστες και/ή καταναλωτές, να αναθεωρεί όρους και
προϋποθέσεις συµβάσεων παροχής υπηρεσιών και προϋποθέσεις για
καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισµών
επιστροφής καταβληθέντων και δύναται µε Απόφαση ή ∆ιάταγµα να
απαιτεί από Οργανισµούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και
προϋποθέσεων.
(8) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δυνάµει του εδαφίου (7),
ο Επίτροπος ενηµερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόµενο Οργανισµό, ότι
πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόµενες στο εν λόγω εδάφιο
συµβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν ανησυχιών του, και
τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός καθορισµένης προθεσµίας, όχι
µικρότερης των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της γραπτής ενηµέρωσης·
56 του 51(Ι) του 2012.
Υποχρέωση διάθεσης
στους χρήστες
καταναλωτές
πληροφοριών.

70.-(1) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να απαιτεί από πρόσωπα που
παρέχουν πρόσβαση σε δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και δηµόσια
διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δηµοσιεύουν
διαφανείς, συγκρίσιµες, κατάλληλες και επικαιροποιηµένες πληροφορίες
σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τιµολόγια, τυχόν τέλη λόγω
τερµατισµού µιας σύµβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τους
τυποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις
υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές και τη
χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι εν λόγω πληροφορίες δηµοσιεύονται µε
σαφή, και κατανοητό τρόπο και ευκόλως προσβάσιµη µορφή. Ο Επίτροπος
µπορεί να προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε τη µορφή,
υπό την οποία δηµοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Ενδεικτικά πρέπει να
δηµοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Επωνυµία και διεύθυνση παροχέα: Πρόκειται για τις επωνυµίες και τις
διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των προσώπων παροχής δηµόσιων
δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών
υπηρεσιών·
(β) περιγραφή προσφερόµενων υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:
(i) πεδίο εφαρµογής των προσφερόµενων υπηρεσιών,
(ii) τυποποιηµένα τιµολόγια που αναφέρουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και
το περιεχόµενο εκάστου τιµολογιακού στοιχείου (π.χ. τέλη πρόσβασης,
όλα τα είδη των τελών χρήσης, τέλη συντήρησης), περιλαµβανοµένων των
λεπτοµερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και
στοχοθετηµένα τιµολογιακά καθεστώτα, καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη
και οι δαπάνες που αφορούν τον τερµατικό εξοπλισµό,
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(iii) πολιτική αποζηµιώσεων/ επιστροφής, περιλαµβανοµένων των ειδικών
λεπτοµερειών για τα προσφερόµενα συστήµατα αποζηµίωσης/ επιστροφής,
(iv) τύπους παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης,
(v) τυποποιηµένους συµβατικούς όρους, στους οποίους περιλαµβάνονται η
ελάχιστη συµβατική περίοδος, η λύση της σύµβασης και οι διαδικασίες και
τα άµεσα τέλη που σχετίζονται µε τη φορητότητα αριθµών και άλλων
αναγνωριστικών, εφόσον κρίνεται σκόπιµο·
(γ) µηχανισµούς επίλυσης διαφορών, περιλαµβανοµένων διαδικασιών που
έχουν αναπτυχθεί από την επιχείρηση·
(δ) ενηµέρωση σχετικά µε τα δικαιώµατα που αφορούν την καθολική
υπηρεσία, περιλαµβανοµένων, όπου κρίνεται σκόπιµο, των ευκολιών και
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 115 του παρόντος Νόµου·
(2) Ο Επίτροπος ενθαρρύνει την παροχή συγκριτικών πληροφοριών, ώστε
οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε
ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης
των προσφερόµενων στην αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
µέσω διαδραστικών οδηγιών ή παρόµοιων τεχνικών. Αν τέτοιου είδους
ευκολίες δεν είναι διαθέσιµες στην αγορά, δωρεάν ή σε λογική τιµή, ο
Επίτροπος οφείλει να καταστήσει ο ίδιος ή µέσω τρίτων δυνατή την
πρόσβαση σε τέτοια µέσα. Τρίτα µέρη έχουν το δικαίωµα να
χρησιµοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δηµοσιεύθηκαν από τις
επιχειρήσεις παροχής πρόσβασης σε δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή/και
δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε σκοπό την
πώληση ή τη δηµόσια διάθεση του διαδραστικού οδηγού ή παρόµοιας
ευκολίας.
(3) Ο Επίτροπος δύναται να υποχρεώνει τα πρόσωπα παροχής δηµόσιου
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεταξύ άλλων:
(α) να παρέχουν στους συνδροµητές πληροφορίες για τα ισχύοντα
τιµολόγια σχετικά µε οιονδήποτε αριθµό ή οιαδήποτε υπηρεσία που
υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιµολόγησης· όσον αφορά τις επιµέρους
κατηγορίες υπηρεσιών, ο Επίτροπος µπορεί να απαιτεί όπως οι
πληροφορίες αυτές παρέχονται πριν από τη σύνδεση µε τον καλούµενο
αριθµό·
(β) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές σχετικά µε οιαδήποτε αλλαγή όσον
αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τις πληροφορίες
εντοπισµού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδροµή
(γ) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους
όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρµογές ή/και τη
χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου, και σύµφωνα µε την
κοινοτική νοµοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων·
(δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε µεθόδους που εφαρµόζει η
επιχείρηση για τη µέτρηση και τη διαχείριση της κίνησης, προκειµένου να
αποφεύγεται η φόρτωση ή η υπερφόρτωση ζεύξης δικτύου, καθώς και
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που οι µέθοδοι αυτές θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας·
(ε) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές σχετικά µε το δικαίωµα τους να
αποφασίζουν εάν επιθυµούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού
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χαρακτήρα που τους αφορούν σε δηµόσιο κατάλογο συνδροµητών, καθώς
και τη µορφή των στοιχείων αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Νόµου·
και
(στ) να ενηµερώνουν σε τακτά διαστήµατα τους συνδροµητές µε αναπηρία
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των υφισταµένων προϊόντων και υπηρεσιών
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να προωθήσει µέτρα αυτορύθµισης ή
συρρύθµισης πριν από την επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης που
επιβάλλεται δυνάµει του εδαφίου (3).
(5) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
εδάφιο 3 να διανέµουν πληροφορίες δηµοσίου ενδιαφέροντος σε
υφιστάµενους και νέους συνδροµητές όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, µε τα
ίδια µέσα που χρησιµοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους µε
συνδροµητές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτές οι πληροφορίες
παρέχονται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές σε τυποποιηµένη µορφή και
καλύπτουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέµατα:
(α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε
σκοπό την ενασχόληση µε παράνοµες ενέργειες ή τη διάδοση υλικού
επιβλαβούς περιεχοµένου, ιδίως σε τοµείς που θα µπορούσαν να βλάψουν
τον σεβασµό των δικαιωµάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων,
περιλαµβανοµένων των παραβιάσεων δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και των νοµικών τους
επιπτώσεων και
(β) τα µέσα προστασίας του συνδροµητή κατά κινδύνων που απειλούν την
προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα κατά
τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
57 του 51(Ι) του 2012.
Ποιότητα των
παρεχόµενων
υπηρεσιών.

70Α.-(1) Ο Επίτροπος, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη των ενδιαφεροµένων
µερών, δύναται να απαιτεί από πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια διαθέσιµη
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσια διαθέσιµες
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δηµοσιεύουν συγκρίσιµες,
επαρκείς και επίκαιρες πληροφορίες αναφορικά µε την ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρουν και τα µέτρα που λαµβάνουν για να
διασφαλίσουν ισότητα στην πρόσβαση για ανάπηρους τελικούς χρήστες.
Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στον Επίτροπο πριν δηµοσιευθούν.
(2) Ο Επίτροπος µπορεί να καθορίζει µε ∆ιάταγµα, µεταξύ άλλων, τις προς
µέτρηση παραµέτρους ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και το
περιεχόµενο, τη µορφή και τον τρόπο δηµοσίευσης των πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένων πιθανών µηχανισµών πιστοποίησης της ποιότητας,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών,
συµπεριλαµβανοµένων τελικών χρηστών µε αναπηρία, σε πλήρεις,
συγκρίσιµες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες.
(3) Προκειµένου να αποτραπεί η υποβάθµιση της υπηρεσίας και η
παρακώλυση ή επιβάρυνση της κίνησης στα δίκτυα, ο Επίτροπος δύναται
να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για το πρόσωπο
ή τα πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών.
(4) Ο Επίτροπος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον
καθορισµό απαιτήσεων δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου, περίληψη
των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης των προβλεπόµενων
απαιτήσεων και του προτεινόµενου τρόπου δράσης. Οι πληροφορίες αυτές
διατίθενται επίσης στον BEREC. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί, αφού

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 102 of 170

112(I)/2004
εξετάσει τις πληροφορίες αυτές, να υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις ή
συστάσεις προκειµένου, ιδιαίτερα, να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις δεν θα
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο
Επίτροπος λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο µέγιστο δυνατό βαθµό προτού επιβάλει τις
σχετικές υποχρεώσεις.
58 του 51(Ι) του 2012.
∆ιαθεσιµότητα
υπηρεσιών.

71. Ο Επίτροπος λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να εξασφαλίζει
τη µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται
µέσω των δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών σε περίπτωση καταστροφικής
βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Επίτροπος
εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιµες στο κοινό
τηλεφωνικές υπηρεσίες λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

59 του 51(Ι) του 2012.
Ρυθµίσεις για χρήστες
µε αναπηρία.

71Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει, κατά περίπτωση, τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια
διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρικών επικοινωνιών προκειµένου να
εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες µε αναπηρία:
(α) µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ισοδύναµες µε τις παρεχόµενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών·
και
(β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των επιχειρήσεων και των
υπηρεσιών που διαθέτει η πλειονότητα των τελικών χρηστών·
(2) Προκειµένου να είναι σε θέση να θεσπίζει και να εφαρµόζει ειδικές
ρυθµίσεις για τους τελικούς χρήστες µε αναπηρία, ο Επίτροπος ενθαρρύνει
τη διαθεσιµότητα τερµατικού εξοπλισµού που προσφέρει τις αναγκαίες
υπηρεσίες και λειτουργίες.

60 του 51(Ι) του 2012.
Ψηφιακοί τηλεοπτικοί
εξοπλισµοί ευρείας
κατανάλωσης.

72.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει µε ∆ιάταγµα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού ευρείας κατανάλωσης, ώστε να
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του. Ο Επίτροπος δύναται να
προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή δειγµατοληψία για σκοπούς δοκιµών
και ελέγχων.
(2) Όποιος προορίζει εξοπλισµό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας
κατανάλωσης, για πώληση ή µίσθωση ή άλλου είδους διάθεση και δύναται
να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήµατα, πρέπει να µπορεί:
(α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σηµάτων αυτών σύµφωνα µε
τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθµο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται
ένας αναγνωρισµένος ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης· και
(β) να παρουσιάζει σήµατα που έχουν µεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση,
υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση µισθωµένου εξοπλισµού, ο µισθωτής έχει
συµµορφωθεί µε τη σχετική συµφωνία µίσθωσης.
(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως µε
οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου µεγαλύτερης των σαράντα
δύο (42) που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση είναι
εφοδιασµένες µε τουλάχιστον µία υποδοχή ανοικτής διασύνδεσης, όπως
έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης,
η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων
αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.
(4) Τα εδάφια (2) και (3) δεν εφαρµόζονται σε συσκευές τηλεοράσεως που
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διατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή µίσθωση πριν την 23η
Αυγούστου 1996.
(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως µε
οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου µεγαλύτερης των τριάντα (30)
εκατοστών, που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση είναι
εφοδιασµένες µε τουλάχιστον µία υποδοχή ανοικτής διεπαφής (είτε
τυποποιηµένη, είτε σύµφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισµένος
ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης, είτε σύµφωνα µε γενικά ισχύουσες
προδιαγραφές στον τοµέα) η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση
περιφερειακών και η οποία µπορεί να µεταφέρει όλα τα στοιχεία του
σήµατος ψηφιακής τηλεόρασης, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
που αφορούν τις διαδραστικές και τις υπό όρους παρεχόµενες υπηρεσίες.
(6) Το εδάφιο (5) δεν εφαρµόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που
διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή µίσθωση
πριν την 25η Απριλίου 2002.
61 του 51(Ι) του 2012.
Υποχρέωση µεταφοράς
σήµατος.

72Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει εύλογη υποχρέωση µεταφοράς
σήµατος για ορισµένα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια εκποµπής
καθώς και για συµπληρωµατικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες
πρόσβασης για ανάπηρους τελικούς χρήστες, σε παροχείς δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών στο ευρύ κοινό, εφόσον
σηµαντικός αριθµός τελικών χρηστών χρησιµοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το
κύριο µέσο λήψης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών:
Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση είναι δυνατό να επιβληθεί εφόσον
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον όπως αυτό καθορίζεται από τον
Επίτροπο.
(2) Ο Επίτροπος επανεξετάζει την αναγκαιότητα θέσπισης υποχρέωσης
µεταφοράς σήµατος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Ευρωπαϊκοί
τηλεφωνικοί κωδικοί
πρόσβασης.
62(α) του 51(Ι) του
2012.

73. (1) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της
∆ηµοκρατίας,εξασφαλίζει ότι ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιηµένος
διεθνής κωδικός πρόσβασης.

62(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Πέραν των όσων ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, ο
Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της ∆ηµοκρατίας,
δύναται να θεσπίζει ειδικές ρυθµίσεις που πρέπει να τηρούν πρόσωπα,
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ειδικές συµφωνίες για την
πραγµατοποίηση κλήσεων µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
γειτονικών περιοχών, σε περίπτωση που υφίστανται, δύνανται να ιδρυθούν
ή συνεχισθούν, και ότι οι τελικοί χρήστες των διαθέσιµων στο κοινό
τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ενηµερώνονται
πλήρως για τις εν λόγω ρυθµίσεις.

62(γ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της
∆ηµοκρατίας, διασφαλίζει ότι οι παροχείς, οι οποίοι παρέχουν δηµόσια
διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες, που επιτρέπουν τη
διενέργεια διεθνών κλήσεων, διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και
από αριθµούς που ανήκουν στον Ε.Χ.Τ.Α., οι οποίοι θα τυγχάνουν
διαχείρισης, περιλαµβανοµένης της αριθµοδότησης από πρόσωπο που έχει
συσταθεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει οριστεί ως
διαχειριστής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ε.Χ.Τ.Α., µε τιµές
παρόµοιες µε εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και από τα άλλα
κράτη µέλη.
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(4) ∆ιαγράφηκε µε το 62(δ) του 51(Ι) του 2012.
63 του 51(Ι) του 2012.
Πεδίο αριθµοδότησης
«116».
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 49,
17.2.2007,
σ. 30.

73Α.-(1) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της
∆ηµοκρατίας, προωθεί ειδικούς αριθµούς στο πεδίο αριθµοδότησης που
αρχίζει µε «116» και προσδιορίζεται στην απόφαση 2007/116/ΕΚ της
Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά µε δέσµευση της εθνικής
περιοχής αριθµοδότησης που αρχίζει µε 116 για εναρµονισµένους
αριθµούς που αφορούν εναρµονισµένες υπηρεσίες κοινωνικού
ενδιαφέροντος και ενθαρρύνει την παροχή εντός της επικράτειάς της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας των υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται αυτοί
οι αριθµοί.
(2) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της
∆ηµοκρατίας, εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες µε αναπηρία µπορούν να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει του πεδίου
αριθµοδότησης «116» στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Τα µέτρα που
λαµβάνονται προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών
χρηστών µε αναπηρία σε αυτές τις υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν σε άλλα
κράτη µέλη, βασίζονται στη συµµόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή
προδιαγραφές που δηµοσιεύονται από καιρού εις καιρό.
(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς της
∆ηµοκρατίας, εξασφαλίζει ότι οι πολίτες ενηµερώνονται καταλλήλως
σχετικά µε την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του
πεδίου αριθµοδότησης «116», ιδίως µέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν
ειδικά τα άτοµα που ταξιδεύουν µεταξύ των κρατών µελών.
(4) Εκτός των µέτρων γενικής εφαρµογής, σε όλους τους αριθµούς στο
πεδίο αριθµοδότησης «116» που λαµβάνονται σύµφωνα µε τα εδάφια (1),
(2) και (3), ο Επίτροπος σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές της
∆ηµοκρατίας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική
γραµµή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούµενα παιδιά.
Η ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή διατίθεται στον αριθµό «116000».

64 του 51(Ι) του 2012.
Πρόσβαση σε αριθµούς
και υπηρεσίες.

74.-(1) Όπου είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, και εκτός της
περιπτώσεως κατά την οποία καλούµενος συνδροµητής έχει επιλέξει για
εµπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση από καλούντες που
βρίσκονται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, ο Επίτροπος
επιβάλλει υποχρεώσεις ώστε να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τελικοί χρήστες µπορούν:
(α) να έχουν πρόσβαση και να απολαµβάνουν υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
µη γεωγραφικούς αριθµούς εντός της Κοινότητας και
(β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθµούς που παρέχονται στην
Κοινότητα, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και των συσκευών που
χρησιµοποιεί
ο
παροχέας
της
υπηρεσίας,
στους
οποίους
συµπεριλαµβάνονται οι αριθµοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια
αριθµοδότησης των κρατών µελών, οι αριθµοί του Ε.Χ.Τ.Α. και οι
Παγκόσµιοι ∆ιεθνείς Αριθµοί Ατελών Κλήσεων.
(2) Οι συνδροµητές στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν
το δικαίωµα να επιλέγουν για εµπορικούς λόγους, να περιορίζουν την
πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.
(3) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητούν
από τις επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και
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δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να
παρεµποδίζουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε αριθµούς ή υπηρεσίες,
όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να
απαιτούν όπως, σε τέτοιες περιπτώσεις, παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή άλλων
υπηρεσιών.
64 του 51(Ι) του 2012.
∆ιευκόλυνση αλλαγής
παροχέα.

75.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι συνδροµητές κάτοχοι αριθµών
από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µπορούν, εάν
το επιθυµούν, να διατηρούν τον (τους) αριθµό (αριθµούς) τους,
ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία εφόσον πρόκειται
για:
(α) γεωγραφικούς αριθµούς, σε συγκεκριµένο τόπο και
(β) µη γεωγραφικούς αριθµούς, σε οποιονδήποτε τόπο.
Το παρόν εδάφιο δεν ισχύει για τη φορητότητα αριθµών µεταξύ δικτύου
που παρέχει υπηρεσίες σε σταθερή θέση και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι η τιµολόγηση µεταξύ φορέων
εκµετάλλευσης ή/και παροχέων υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή
φορητότητας αριθµού, αντανακλά το κόστος και ότι οι τυχόν άµεσες
χρεώσεις των συνδροµητών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά σε σχέση µε την
επιθυµία του συνδροµητή για την αλλαγή παροχέα υπηρεσιών.
(3) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει τιµολόγια λιανικής για τη µεταφορά
αριθµού, κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, όπως
θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιµολόγια λιανικής.
(4)(α) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η φορητότητα αριθµού και η
επακόλουθη ενεργοποίησή του πραγµατοποιείται εντός της συντοµότερης
δυνατής προθεσµίας. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του αριθµού των
συνδροµητών που έχουν ολοκληρώσει τη σύναψη συµφωνίας για τη
µεταφορά ενός αριθµού σε νέα επιχείρηση γίνεται µέσα σε µια εργάσιµη
ηµέρα.
(β) Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, ο Επίτροπος καθορίζει
τη συνολική διαδικασία µεταφοράς αριθµών λαµβάνοντας υπόψη τις
εθνικές διατάξεις περί συµβάσεων, τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης
καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση, της συνέχειας στην παροχή
υπηρεσίας προς το συνδροµητή. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας
κατά τη διαδικασία φορητότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µια (1)
εργάσιµη ηµέρα. Ο Επίτροπος δύναται επίσης, αν χρειαστεί, να λαµβάνει
µέτρα µε τα οποία να διασφαλίζει ότι οι συνδροµητές προστατεύονται καθ’
όλη τη διαδικασία φορητότητας αριθµού και δεν µεταφέρονται σε άλλο
παροχέα παρά τη θέλησή τους.
(γ) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις στους
παροχείς υπηρεσιών, συµπεριλαµβανο-µένης της υποχρέωσης να
αποζηµιώνουν τους συνδροµητές σε περίπτωση καθυστερηµένης ή
καταχρηστικής υλοποίησης της φορητότητας από τους ίδιους ή για
λογαριασµό τους.
(5) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται
µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσµευσης, η
οποία υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) µήνες καθώς και ότι οι παροχείς
προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν σύµβαση
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σύνδροµής µε µέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) µηνών.
(6) Με την επιφύλαξη ενδεχόµενης ελάχιστης συµβατικής περιόδου, ο Επίτροπος
εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύµβασης δεν
λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή παροχέα υπηρεσιών.
7 του 112(Ι) του 2016
ΜΕΡΟΣ 12
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΕΩΝ
8 του 112(Ι) του 2016.
Εξοπλισµός τερµατικών
και ραδιοεξοπλισµός.

76.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου,
οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρµόζονται στον εξοπλισµό τερµατικών και σε
ραδιοεξοπλισµό ορισµένων κατηγοριών ή κλάσεων που κατασκευάζονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 81.
(2) Ραδιοεξοπλισµός ορισµένων κατηγοριών ή κλάσεων που υπάγεται στις
κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81 και ο οποίος
χρησιµοποιεί ραδιοδιεπαφή, και στον οποίο τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του
Μέρους αυτού, υπόκειται και στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου
που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες.
(3) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρµογής στο ραδιοεξοπλισµό
που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν τη δηµόσια
ασφάλεια, την άµυνα, την κρατική ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της
οικονοµικής ευηµερίας του κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε ζητήµατα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους
στον τοµέα του ποινικού δικαίου.
(4) Ο Επίτροπος δύναται δια διατάγµατος, να καθορίσει ραδιοεξοπλισµό ορισµένων
κατηγοριών ή κλάσεων ή τύπων ο οποίος χρησιµοποιούµενος υπό ορισµένες
περιστάσεις εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
(5) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρµογής σε ραδιοεξοπλισµό
που κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων
ζώων και της περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων που προβλέπονται
στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά
χωρίς την επιβολή ορίου τάσης.
(β) επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπως ορίζεται στις διατάξεις
των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης)
Κανονισµών του 2016
(γ) αφενός η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος και αφετέρου η υποστήριξη της
αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσµατος, προκειµένου να αποφεύγονται οι
επιβλαβείς παρεµβολές και για τον οποίο είναι αρµόδιος ο ∆ιευθυντής.

8 του 112(Ι) του 2016.
Αρµοδιότητες
Επιτρόπου.

77. (1) Κατά ή προς άσκηση της αρµοδιότητάς του δυνάµει των διατάξεων της
παραγράφου (γ) του άρθρου 20, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, δια ∆ιατάγµατος,
άλλα κράτη µέλη ή τρίτες χώρες και εξοπλισµό τερµατικών ή και ραδιοεξοπλισµό
που έχει εγκριθεί σε αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω εξοπλισµός
τερµατικών θα θεωρείται ως εγκεκριµένος στην ∆ηµοκρατία.
(2) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ’
οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην κυπριακή
αγορά ραδιοεξοπλισµό που δεν εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 78, 79 και 81 ή
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εξοπλισµό τερµατικών που δεν εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, είναι
ένοχο ποινικού αδικήµατος.
(3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για την διάπραξη ποινικού αδικήµατος κατά
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε
χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
8 του 112(Ι) του 2016.
Συµµόρφωση.

78. Οι προϋποθέσεις προς συµµόρφωση είναι:
(α) Η πλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 79 και
81 και σε οποιαδήποτε σχετικά ∆ιατάγµατα θα εκδώσει ο Επίτροπος κατ’ επιταγή
και εφαρµογή του παρόντος Μέρους του Νόµου,
(β) η σύνταξη της δήλωσης συµµόρφωσης σε σχέση µε το ραδιοεξοπλισµό από τον
κατασκευαστή, σύµφωνα µε διάταγµα του Επιτρόπου,
(γ) η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης του
ραδιοεξοπλισµού που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 81 µε τις βασικές
απαιτήσεις, αλλά και σύµφωνα µε διάταγµα του Επιτρόπου,
(δ) η επικόλληση της απαιτούµενης "σήµανσης πιστότητας" στον ραδιοεξοπλισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81, από τον κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή από τον εισαγωγέα ή και το διανοµέα,
ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου
84Α,
(ε) η επίθεση σήµανσης πιστότητας CE και η σύνταξη της ∆ήλωσης Συµµόρφωσης
ΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84Α,

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L. 218,
30.8.2008, σ. 30.

(στ) συµµόρφωση µε το άρθρο 30 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον
καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εµπορία των προϊόντων της και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ.339/93, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

8 του 112(Ι) του 2016.
Υποχρέωση
συµµόρφωσης
ραδιοεξοπλισµού µε τις
ουσιώδεις απαιτήσεις.

79. Ο ραδιοεξοπλισµός που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 που
διατίθεται στην αγορά οφείλει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται
στις διατάξεις του άρθρου 81, και τις πρόνοιες που περιέχονται στις διατάξεις του
άρθρου 78 αλλά και να συµµορφώνεται προς τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος
Νόµου, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται κατάλληλα και χρησιµοποιείται για τον
προορισµό του.

8 του 112(Ι) του 2016.
Ουσιώδεις απαιτήσεις
και αρµοδιότητες άλλων
αρχών.

30(Ι) του 2002
29(Ι) του 2003
258(Ι) του 2004
89(Ι) του 2005
71(Ι) του 2009
7(Ι) του 2011

80.-(1) Ο ραδιοεξοπλισµός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται-

(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων
ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων
που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, η οποία υιοθετείται και
εφαρµόζεται µε τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των
διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν
Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµου του 2002, όσον αφορά τις απαιτήσεις
ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης,
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90(Ι) του 2011
54(Ι) του 2013.

(β) επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπως ορίζεται στις διατάξεις
των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης)
Κανονισµών του 2016, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).
(2) Ο ραδιοεξοπλισµός κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε αφενός να χρησιµοποιεί
αποδοτικά το ραδιοφάσµα και αφετέρου να υποστηρίζει την αποδοτική χρήση του
ραδιοφάσµατος, προκειµένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεµβολές.
9 του 112(Ι) του 2016.
∆ιαχωρισµός
αρµοδιοτήτων του
∆ιευθυντή ΤΗΜΥ σε
σχέση µε το
ραδιοεξοπλισµό.

80Α.-(1) Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 80 και των σχετικών αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή Τµήµατος
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του
παρέχονται από τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του περί
των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες
Προϊόντων Νόµου του 2002.
(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 80, διενεργείται από τον ∆ιευθυντή Τµήµατος
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν
Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµου του 2002.

2 του 76(Ι) του 2017.

(3) Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισµών που αναφέρονται
στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 80, και των σχετικών αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή, Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του
παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των σχετικών Κανονισµών.

9 του 112(Ι) του 2016.
∆ιαχωρισµός
αρµοδιοτήτων του
∆ιευθυντή ΤΗΕ σε
σχέση µε το
ραδιοεξοπλισµό.

80Β. (1) Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
εδαφίου (2) του άρθρου 80 και των σχετικών αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του
παρέχονται από τις διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των
διατάξεων του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002.
(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 80, διενεργείται από τον ∆ιευθυντή Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002.

10 του 112(Ι) του 2016.
Αρµοδιότητα του
Επιτρόπου σε ορισµένες
κατηγορίες
ραδιοεξοπλισµού.

81. Ο Επίτροπος είναι αρµόδιος για τον ραδιοεξοπλισµό ορισµένων κατηγοριών ή
κλάσεων που κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις
απαιτήσεις:

(α) Να διαλειτουργεί µε εξαρτήµατα, ιδίως µε κοινού τύπου φορτιστές·
(β) να διαλειτουργεί µέσω δικτύων µε άλλο ραδιοεξοπλισµό·
(γ) να µπορεί να συνδεθεί µε διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση·
(δ) να µη βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να κάνει κατάχρηση των πόρων
του δικτύου µε αποτέλεσµα τη µη αποδεκτή υποβάθµιση της υπηρεσίας·
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(ε) να ενσωµατώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του
συνδροµητή·
(στ) να υποστηρίζει ορισµένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την προστασία από
απάτη.
(ζ) να υποστηρίζει ορισµένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·
(η) να υποστηρίζει ορισµένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση του από
χρήστες µε αναπηρία·
(θ) να υποστηρίζει ορισµένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση
του λογισµικού στον ραδιοεξοπλισµό είναι δυνατή µόνον όταν έχει αποδειχθεί η
συµµόρφωση του συνδυασµού του ραδιοεξοπλισµού και του λογισµικού.
∆ικαίωµα σύνδεσης.
Άρνηση σύνδεσης ή
αποσύνδεση.
12 του 112(Ι) του 2016.
Κοινοποιούσες αρχές
και απαιτήσεις σχετικά
µε αυτές.

82. Καταργήθηκε µε το 11 του 112(Ι) του 2016.

83.-(1) Ο Επίτροπος λειτουργεί ως κοινοποιούσα αρχή και είναι υπεύθυνος για τον
καθορισµό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και
κοινοποίησης των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για την
παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών και προς τούτο, εγκρίνει ένα ή
περισσότερους οργανισµούς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε
∆ιάταγµά του, ως οργανισµούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίµησης της
συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81,
σύµφωνα µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οργανισµούς που προβλέπονται στις
διατάξεις του εδαφίου (1) που έχουν λάβει έγκριση να εκτελούν καθήκοντα
αξιολόγησης της συµµόρφωσης ως τρίτοι δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου και του ∆ιατάγµατος που εκδίδεται δυνάµει αυτού.
(3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης ραδιοεξοπλισµού µε
τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις των παρόντος Νόµου
είναι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, έγκυρη, µόνο εάν διενεργείται:
(α) Από οργανισµό που εγκρίνεται από τον Επίτροπο µε σκοπό την εφαρµογή του
ραδιοεξοπλισµού που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 81,
(β) από οργανισµό ο οποίος επιλέγεται από άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως οργανισµός που δύναται να εκτελεί την διαδικασία εκτίµησης της
συµµόρφωσης ραδιοεξοπλισµού µε ουσιώδεις απαιτήσεις, και του οποίου την
επιλογή το εν λόγω κράτος µέλος γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές της
∆ηµοκρατίας, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12 του 112(Ι) του 2016.
Έγκριση κυπριακών
κοινοποιηµένων
οργανισµών.

83Α.-(1) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 83, λειτουργεί κατά τρόπο ώστε-

(α) Να µην προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων µε τους οργανισµούς αξιολόγησης
της συµµόρφωσης,
(β) να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η αµεροληψία,
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(γ) να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών,
(δ) να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του
οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης να λαµβάνεται από αρµόδια πρόσωπα
που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση,
(ε) να διασφαλίζεται ότι δεν προσφέρονται ούτε παρέχονται από την κοινοποιούσα
αρχή δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισµούς αξιολόγησης της
συµµόρφωσης, ούτε προσφέρονται συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εµπορική ή
ανταγωνιστική βάση,
(στ) να υπάρχει επαρκής αριθµός ικανού προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
(2) Ο Επίτροπος ενηµερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση
και την κοινοποίηση των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και την
παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών καθώς και για τυχόν αλλαγές
στις πληροφορίες αυτές, όπως καθορίζονται σε ∆ιάταγµα.
(3) Ο Επίτροπος καθορίζει σε ∆ιάταγµα, θέµατα απαιτήσεων και συµµόρφωσης των
κοινοποιηµένων οργανισµών, των θυγατρικών και υπεργολάβων των
κοινοποιηµένων οργανισµών, καθώς και συναφή θέµατα.
(4)(α) Ο Επίτροπος υποβάλλει στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου µέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 και
τουλάχιστον κάθε δύο έτη στην συνέχεια.
(β) Οι εκθέσεις περιέχουν παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς
που πραγµατοποιήθηκαν από τον Επίτροπο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε
το αν και σε ποιο βαθµό έχει επιτευχθεί η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των απαιτήσεων
σχετικά µε την ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων.
12 του 112(Ι) του 2016.
Σήµανση πιστότητας
CE και δήλωση.

84.-(1) Η σήµανση πιστότητας CE, υποδηλώνει συµµόρφωση του ραδιοεξοπλισµού
µε τις διατάξεις του άρθρου 81 αναφορικά µε τις ουσιώδες απαιτήσεις που
αναφέρονται σε αυτό.
(2) Μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης και πριν
τη διάθεση του ραδιοεξοπλισµού στην αγορά, επιτίθεται από τον κατασκευαστή ή
τον εξουσιοδοτηµένο του αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανοµέα, ανάλογα µε
την περίπτωση, η σήµανση πιστότητας CE στο ραδιοεξοπλισµό, στον τύπο και στη
µορφή που καθορίζονται σε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.
(3) Ο Επίτροπος καθορίζει µε ∆ιάταγµα τις διαδικασίες, τον τύπο, τη µορφή και
κάθε άλλο θέµα που αφορά τη σήµανση πιστότητας CE.
(4) Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγµένα οι
απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 78, 80 και 83.
(5) Η δοµή και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση
συµµόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευµένη δήλωση συµµόρφωσης καθορίζονται
σε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.

13 του 112(Ι) του 2016.
∆ιαδικασίες για την
αξιολόγηση
συµµόρφωσης και για
τη διάθεση στην αγορά
ραδιοεξοπλισµού.

84Α. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συµµόρφωσης και για την
διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου
81, τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να εκπληρώσει, καθορίζονται µε ∆ιάταγµα
του Επιτρόπου.».

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 111 of 170

112(I)/2004

∆ηµοσίευση των
πληροφοριών και
πρόσβαση σε αυτές.

85. (1) Ο Επίτροπος
επικοινωνιακών:

διασφαλίζει

ότι

παροχείς

δικτύων

ηλεκτρονικών

(α) δηµοσιεύουν, έχουν άµεσα διαθέσιµες και διατηρούν ενηµερωµένες, ακριβείς
και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από
αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές
στο κοινό και
(β) παρέχουν και δηµοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος
δύναται να απαιτεί δια διατάγµατος.
(2) Οι προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) ανωτέρω,
δηµοσιεύονται µε επαρκή λεπτοµέρεια ώστε να επιτρέπουν:
14(α) του 112(Ι) του
2016.

(α) τον σχεδιασµό ραδιοεξοπλισµού και εξοπλισµού τερµατικών που να µπορεί να
χρησιµοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των αντίστοιχων διεπαφών,
και

14(β) του 112(Ι) του
2016.

(β) στους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισµού και εξοπλισµού τερµατικών να
διεξάγουν, κατ’ επιλογή τους, τις σχετικές δοκιµές των βασικών απαιτήσεων που
τυγχάνουν εφαρµογής στον ραδιοεξοπλισµό που προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 81 και εξοπλισµό τερµατικών που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.

67 του 51(Ι) του 2012.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει σε παροχείς δικτύου οι οποίοι κατά την
εύλογη γνώµη του δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)
του παρόντος Άρθρου ηµερήσιο πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) για
κάθε ηµέρα που ο παροχέας δεν συµµορφώνεται προς τις αναφερόµενες διατάξεις.

15 του 112(Ι) του 2016.
Τεκµήριο
Συµµόρφωσης
Ραδιοεξοπλισµού.

85Α. Ο ραδιοεξοπλισµός ο οποίος πληροί εναρµονισµένα πρότυπα ή µέρη
εναρµονισµένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι
συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στις διατάξεις
των άρθρων, 78, 79, 81, 84 και 84Α που αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή µέρη
προτύπων.

15 του 112(Ι) του 2016.
Υποχρεώσεις
οικονοµικών φορέων.

85Β. Ο Επίτροπος καθορίζει µε ∆ιάταγµά του τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών,
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανοµέων ραδιοεξοπλισµού,
καθώς και τη δοµή, το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου, και τα στοιχεία που
πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευµένη
δήλωση συµµόρφωσης, για σκοπούς υλοποίησης των υποχρεώσεων εκ µέρους των
προαναφεροµένων οικονοµικών φορέων και συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, του σχετικού προς αυτό το σκοπό ∆ιατάγµατος και την
εφαρµογή των άρθρων 10 έως 15 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

15 του 112(Ι) του 2016.
Κοινοποιήσεις
Επιτρόπου.

85Γ. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του που
αναφέρεται στο ραδιοεξοπλισµό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 µε
τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµου του 2002 και τις
ραδιοδιεπαφές που προτίθενται να ρυθµίσει, µε εξαίρεση:
(α) Τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες συµµορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις
µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εναρµονισµένη χρήση
του ραδιοφάσµατος που θεσπίζονται δυνάµει των διατάξεων του περί
Ραδιοπικοινωνιών Νόµου του 2002 και οποιωνδήποτε Κανονισµών ή διαταγµάτων
που εκδίδονται δυνάµει αυτού. και
(β) τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισµό ο οποίος µπορεί να
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τεθεί σε λειτουργία και να χρησιµοποιηθεί χωρίς περιορισµούς εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15 του 112(Ι) του 2016.
Θέση σε λειτουργία και
χρήση
ραδιοεξοπλισµού.

85∆.-(1) Ο Επίτροπος, κατά το µέρος που είναι αρµόδιος, επιτρέπει τη θέση σε
λειτουργία και τη χρήση ραδιοεξοπλισµού εφόσον αυτός συµµορφώνεται µε το
παρόν Μέρος, έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιµοποιείται για
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
(2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του δυνάµει των διατάξεων του περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002 και των όρων που καθορίζονται σε άδειες για
τη χρήση των συχνοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002 και
οποιωνδήποτε Κανονισµών ή διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού, ο
Επίτροπος µπορεί να εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη θέση σε λειτουργία
και/ή χρήση ραδιοεξοπλισµού για λόγους που αφορούν την αποτελεσµατική και
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος, την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών, την
αποφυγή ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών ή τη δηµόσια υγεία.

15 του 112(Ι) του 2016.
∆ιαθεσιµότητα στην
αγορά.

85Ε.-(1) Ο Επίτροπος δεν εµποδίζει, για λόγους που αφορούν θέµατα που
καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, τη διαθεσιµότητα στην
κυπριακή αγορά ραδιοεξοπλισµού που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2)(α) Σε εµπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και παρόµοιες εκδηλώσεις, ο
Επίτροπος δεν παρεµποδίζει την επίδειξη ραδιοεξοπλισµού ο οποίος δε
συµµορφώνεται προς το παρόν Μέρος, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή
πινακίδα ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισµός δεν µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στην
αγορά και/ή να τεθεί σε λειτουργία πριν να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του
παρόντος Μέρους.
(β) Η επίδειξη ραδιοεξοπλισµού µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον µε την
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα, όπως αυτά ορίζονται από τις
αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας, για την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών,
ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια
προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία.

12 του 113(Ι) του 2007.
Καθορισµός τελών για
την εξέταση αίτησης
έγκρισης
κοινοποιηµένου
οργανισµού.

86. Ο Επίτροπος µε διάταγµά του καθορίζει τα τέλη για την υποβολή και εξέταση
αίτησης για έγκριση κυπριακού κοινοποιηµένου οργανισµού, καθώς και τα τέλη για
την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης των κυπριακών κοινοποιηµένων οργανισµών
και την επιτήρησή τους.

16 του 112(Ι) του 2016.
Επιτήρηση αγοράς
ραδιοεξοπλισµού από
τον Επίτροπο και
ειδοποίηση της
Επιτροπής.

87.-(1) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά, µε στόχο τη διασφάλιση της
διαθεσιµότητας σε αυτή ραδιοεξοπλισµού ο οποίος συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου και του σχετικού ∆ιατάγµατος, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 και τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 29 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
(2) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 81 και όπου διαπιστώνει ότι αυτός δεν συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως
διαταγµάτων για την απόσυρση του ραδιοεξοπλισµού από την αγορά ή τη θέση του
εκτός λειτουργίας ή την απαγόρευση της διάθεσης του στην αγορά ή τη θέση του σε
λειτουργία και µε ∆ιάταγµά του καθορίζει τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να
λαµβάνει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(3) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις
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διατάξεις του άρθρου 81 µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και µε τις διατάξεις των
άρθρων 78 έως 84 ή σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 30 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικό
πρόστιµο σε πρόσωπο το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή
κατέχει ή χρησιµοποιεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς
διάθεση ή κυκλοφορεί στην αγορά τέτοιου είδους ραδιοεξοπλισµό, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (κ) του άρθρου 20, ανεξάρτητα από το κατά πόσο
συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του
παρόντος Νόµου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νοµοθεσίας ή Ευρωπαϊκού
Κανονισµού.
(4) Η σήµανση CE πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη.
(5) Ο Επίτροπος, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης και την
επικινδυνότητα του προϊόντος, δύναται να προβαίνει σε δηµοσίευση στον ηµερήσιο
τύπο και να παροτρύνει τους κατόχους, διανοµείς ή τους χρήστες του µη
συµµορφούµενου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ραδιοεξοπλισµού και τους
καταναλωτές, ώστε να συµβάλλουν στην εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.
(6) Ο Επίτροπος ειδοποιεί την Επιτροπή, αναφορικά µε το ραδιοεξοπλισµό που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 που αποσύρθηκε από την αγορά,
υποδεικνύοντας το λόγο ή τους λόγους για την απόφασή του καθώς και το λόγο ή
τους λόγους της µη συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
14 του 113(Ι) του 2007.
Εξουσίες Επιτρόπου για
κατάσχεση
τηλεπικοινω-νιακού
τερµατικού εξοπλισµού
και διαδικασίες
δήµευσης.
17(α) του 112(Ι) του
2016.

87Α.- (1) Όπου εξουσιοδοτηµένος από τον Επίτροπο λειτουργός, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 27, διαπιστώνει, κατά τον
έλεγχο οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου
81, ότι τέτοιος εξοπλισµός δεν πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις και
προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 78,79, 81,84 και 84Α,
δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο ραδιοεξοπλισµό.

17(α) του 112(Ι) του
2016.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η διαδικασία, οι όροι
φύλαξης, διατήρησης ή απόδοσης ραδιοεξοπλισµού που προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 81 και που κατάσχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δύναται να καθοριστούν µε ∆ιάταγµα.

17(β) του 112(Ι) του
2016.

(3) Εξουσιοδοτηµένος από τον Επίτροπο λειτουργός οφείλει να πληροφορεί µε
γνωστοποίηση κατάσχεσης το πρόσωπο από το οποίο έχει κατασχεθεί
ραδιοεξοπλισµός, ενηµερώνοντάς το ταυτόχρονα για το δικαίωµα του τελευταίου να
υποβάλει ένσταση εναντίον της κατάσχεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
(4) καθώς και για την προθεσµία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω
δικαίωµα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα
ηµερών.
(4) Κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον δύναται να υποβάλει ένσταση
εναντίον διενεργηθείσας από τον Επίτροπο κατάσχεσης δυνάµει του παρόντος
άρθρου, και σε τέτοια περίπτωση ο Επίτροπος –
(α) εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάµενος κατά την κρίση του να ακούσει
τον ενδιαφερόµενο ή να δώσει σ΄ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους
στους οποίους στηρίζεται η ένσταση, και
(β) µε αιτιολογηµένη απόφασή του, επικυρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί την
απόφαση κατάσχεσης προϊόντος, µέσα σε εύλογο χρόνο.
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(5) Ο Επίτροπος λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα ώστε, αν η κατάσχεση έχει
ανακληθεί ή δεν δικαιολογείται πλέον, τα κατασχεθέντα προϊόντα να επιστρέφονται
στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο.
(6) Σε περίπτωση επικύρωσης της απόφασης του Επιτρόπου, οποιοδήποτε πρόσωπο
έχει έννοµο συµφέρον επί των κατασχεθέντων προϊόντων, δύναται να αποταθεί στο
δικαστήριο για την έκδοση διατάγµατος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε
άλλο πρόσωπο.
(7) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόµενου στο εδάφιο (6)
διατάγµατος, µόνο εάν ικανοποιηθεί ότι –
(α) ποινική διαδικασία για αδίκηµα αναφορικά µε παράβαση του παρόντος Νόµου
σε σχέση µε το προϊόν ή διαδικασία δήµευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν
έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δηµευθεί το προϊόν ή χωρίς να
καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·
(β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό
διάστηµα πέραν των τριών µηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε.
(8) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκηµα
αναφορικά µε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 77, ο Επίτροπος δύναται σε
περίπτωση κατάσχεσης που γίνεται δυνάµει του παρόντος άρθρου, και τηρουµένων
των εκάστοτε εν ισχύ θεσµών Πολιτικής ∆ικονοµίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο
δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση διατάγµατος για τη δήµευση των κατασχεθέντων
για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
(9) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αιτούµενου δυνάµει του πιο πάνω
εδαφίου διατάγµατος για δήµευση οποιουδήποτε κατασχεθέντος προϊόντος, µόνο
εάν ικανοποιηθεί ότι (α) πράγµατι τα κατασχεθέντα προϊόντα δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών· ή
(β) κανένα λογικό µέσο δεν είναι διαθέσιµο υπό τις περιστάσεις, για τη
συµµόρφωση του ενδιαφερόµενου προσώπου µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του
παρόντος Νόµου.
17(γ) του 112(Ι) του
2016.

(10) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (6), ραδιοεξοπλισµός που
δηµεύεται µε διάταγµα δικαστηρίου, δύναται να καταστραφεί σύµφωνα µε οδηγίες
που δίνει το δικαστήριο:
Νοείται ότι εάν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιµο, δύναται να διατάξει όπως ο εν
λόγω εξοπλισµός, αντί να καταστραφεί, να παραδοθεί από τον Επίτροπο σε
πρόσωπο που ο ίδιος επιλέγει, µε αντικειµενικά κριτήρια και διαδικασίες, υπό τον
όρο ότι το πρόσωπο αυτό(α) δε θα το διαθέσει στην αγορά ή δε θα το θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς
διάθεσής του ως άχρηστου υλικού, και
(β) θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διαταγή πληρωµής εξόδων ή δαπανών που
εκδόθηκε εναντίον του, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του διατάγµατος για
τη δήµευση του εξοπλισµού.

14 του 113(Ι) του 2007.
Εξουσίες Επιτρόπου για
δειγµατοληπτικούς
ελέγχους.
18(α) του 112(Ι) του
2016.

87Β-(1) Για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του
άρθρου 77 του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος έχει εξουσία να προβαίνει σε
οποιαδήποτε δειγµατοληψία ή αγορά ραδιοεξοπλισµού ή εξοπλισµού τερµατικών
για σκοπούς δοκιµών και ελέγχων.
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18(β) του 112(Ι) του
2016.

(2) Ραδιοεξοπλισµός ή εξοπλισµός τερµατικών που λαµβάνεται ως δείγµα ή που
αγοράζεται δυνάµει του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται σύµφωνα µε διαδικασίες
που καθορίζονται σε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου, σε δοκιµή η οποία, αναλόγως του
αποτελέσµατος και άνευ επηρεασµού των διατάξεων του άρθρου 87 του παρόντος
Νόµου, δύναται να οδηγήσει-

18(γ) του 112(Ι) του
2016.

(α) στην έγερση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 77 και 88 Α έως 88ΣΤ · ή/και

18(δ) του 112(Ι) του
2016.

(β) σε διαδικασία κατάσχεσης ή δήµευσης του σχετικού προϊόντος όσον αφορά
µόνο ραδιοεξοπλισµό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 87Α·

18(ε) του 112(Ι) του
2016.

(3) Ο Επίτροπος επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί δείγµα ή έχει
αγοραστεί ραδιοεξοπλισµός ή εξοπλισµός τερµατικών ή πρόσωπο το οποίο έχει
συµφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο εξοπλισµό να υποβάλει επίσης το σχετικό µε τη
διερεύνηση προϊόν σε δοκιµή, σε οργανισµούς σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ακολουθείται για την αξιολόγηση της πιστότητας ραδιοεξοπλισµού ή εξοπλισµού
τερµατικών δυνάµει των περί σχετικών ∆ιαταγµάτων που δύναται να εκδίδει ο
Επίτροπος προς σκοπό εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

14 του 113(Ι) του 2007.
Κάλυψη των εξόδων
του Επιτρόπου.
19(α) του 112(Ι) του
2016.

87Γ.-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από
τα αδικήµατα του άρθρου 77 ή ο Επίτροπος επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση µε οποιοδήποτε ραδιοεξοπλισµό ή σε
σχέση µε την παράβαση των διατάξεων των άρθρων 88Α, 88Β, 88Γ, 88∆, 88Ε και
88ΣΤ που αφορούν τον εξοπλισµό τερµατικών, το δικαστήριο ή ο Επίτροπος,
ανάλογα µε την περίπτωση, έχει εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη
διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το πιο πάνω πρόσωπο ή, ανάλογα µε την
περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον επί του εξοπλισµού, να
αποζηµιώσει τον Επίτροπο για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή
δυνατόν να υποβληθεί-

19(β) του 112(Ι) του
2016.

(α) σε ότι αφορά τον ραδιοεξοπλισµό, τη δυνατότητα κατάσχεσης ή παρακράτησης
προϊόντων από ή για λογαριασµό του Επιτρόπου,
(β) σε σχέση µε οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε ο Επίτροπος κατά την ενάσκηση
των εξουσιών του δυνάµει του παρόντος Νόµου.

20 του 112(Ι) του 2016.
Κοινοποίηση ενεργειών
του Επιτρόπου στην
Επιτροπή.

88. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του που
αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση µε ραδιοεξοπλισµό,
υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους λόγους µη
συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού.

21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Κατάργηση
χορηγούµενων ειδικών
ή αποκλειστικών
δικαιωµάτων.

88Α.-(1) Ο Επίτροπος, ο οποίος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα
σε επιχειρήσεις, εξασφαλίζει ότι καταργούνται όλα τα αποκλειστικά δικαιώµατα,
καθώς και τα ειδικά δικαιώµατα τα οποία:

(α) Περιορίζουν σε δύο (2) ή περισσότερες τις επιχειρήσεις, βάσει των κριτηρίων
που δεν είναι αντικειµενικά, αναλογικά και αµερόληπτα,
(β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα αναφερόµενα στις
διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.
(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα µέτρα που έχει λάβει και τα σχέδια
που έχει καταθέσει προς το σκοπό αυτό.
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21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Εξουσίες Επιτρόπου σε
σχέση µε τον
ανταγωνισµό στις
αγορές εξοπλισµού
τηλεπικοινωνιακών
τερµατικών.

88Β.-(1) Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε οι επιχειρηµατίες να έχουν το δικαίωµα
εισαγωγής, εµπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης του
εξοπλισµού τερµατικών όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 88Γ.

(2) Ο Επίτροπος µπορεί(α) Για τον εξοπλισµό επίγειων δορυφορικών σταθµών, να αρνηθεί τη σύνδεση µε
το δηµόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή τη λειτουργία εφόσον ο εξοπλισµός δεν
ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002 ή ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις απαιτήσεις
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ· σε περίπτωση
όπου δεν υπάρχουν κοινοί τεχνικοί κανόνες ή εναρµονισµένοι ρυθµιστικοί όροι, οι
εθνικοί κανόνες είναι ανάλογοι µε τις ουσιώδεις εκείνες απαιτήσεις και
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί των
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες
Προϊόντων Νόµου του 2002, στην περίπτωση όπου οι διατάξεις της οδηγίας
98/34/ΕΚ προβλέπουν κάτι τέτοιο.
(β) για άλλου είδους τερµατικό εξοπλισµό, να αρνηθεί τη σύνδεση µε το δηµόσιο
δίκτυο τηλεπικοινωνιών εφόσον ο εξοπλισµός αυτός δεν ανταποκρίνεται στους
κοινούς τεχνικούς κανόνες που ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002,
ή, ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
άρθρου 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ·
(γ) να απαιτήσει από τους επιχειρηµατίες την κατάλληλη τεχνική ειδίκευση για τη
σύνδεση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισµού τερµατικών:
Νοείται ότι η εν λόγω ειδίκευση εκτιµάται βάσει δηµοσιευµένων αντικειµενικών
κριτηρίων τα οποία δεν πρέπει να δηµιουργούν διακρίσεις.
21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Πρόσβαση στις νέες
ηλεκτρονικές
διασυνδέσεις και
υποχρέωση
δηµοσίευσης.

88Γ. Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις νέες
ηλεκτρονικές διασυνδέσεις του δηµόσιου δικτύου και τα φυσικά χαρακτηριστικά
τους γνωρίσµατα να δηµοσιευτούν από τους επενδυτές των δηµόσιων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Συστηµατοποίηση και
δηµοσίευση
προδιαγραφών
εξοπλισµού
τερµατικών.

88∆.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι θα συστηµατοποιηθούν και θα δηµοσιευτούν
οποιεσδήποτε προδιαγραφές του εξοπλισµού τερµατικών οι οποίες πρόκειται να
συνδεθούν, άµεσα ή έµµεσα, µε το δηµόσιο δίκτυο.

(2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια των εν λόγω
προδιαγραφών, σύµφωνα µε τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να
πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002.
21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Έλεγχος της εφαρµογής
των προδιαγραφών.

88Ε. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, ο έλεγχος της εφαρµογής των προδιαγραφών
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 88∆, πραγµατοποιείται από φορέα
ανεξάρτητο από τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν αγαθά
ή υπηρεσίες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
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21(Ι) του 112(Ι) του
2016.
Υποβολή έκθεσης από
τον Επίτροπο.

88ΣΤ. Στο τέλος κάθε έτους ο Επίτροπος υποβάλλει έκθεση, η οποία επιτρέπει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιµήσει αν τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 88Α έως
88ΣΤ.
ΜΕΡΟΣ 13
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Απόκτηση Ακίνητης
Ιδιοκτησίας και
παρεµφερή θέµατα.

89.-(1) ∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
δύνανται να αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις
δραστηριότητές τους βάσει του παρόντος Νόµου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που
δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συµβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί
δυνάµει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόµου περί αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.
(2) Παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο(1) ανωτέρω, ή πρόσωπο δεόντως
εξουσιοδοτηµένο εγγράφως προς τούτο από αυτούς µπορούν, κατά πάντα εύλογο
χρόνο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούµενης είκοσι
τετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε
κτίρια και εκεί να προβαίνουν σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία
για σκοπούς επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς µε την
άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί
λειτουργία παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Οι παροχείς θα καταβάλλουν αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή για ζηµιά
προκληθείσα από την είσοδο ή από την διενέργεια πράξεων ή έργων δυνάµει του
εδαφίου (2).
(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση µε οποιοδήποτε
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχέας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα,
δύναται, µε συγκατάθεση του κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας, ή δια συµφωνίας και
την καταβολή συµφωνηµένου ποσού, αφού δώσει προηγουµένως είκοσι τεσσάρων
ωρών γραπτή ειδοποίηση στον εν λόγω κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, να
εισέλθει σ΄ αυτή και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες εργασίες και εγκαταστάσεις,
και δύναται κατά την εκτέλεση αυτών, να κόψει ή κλαδέψει δέντρα, να µετακινήσει
φυτεία, φράκτες, ξηρότοιχους ή άλλα πράγµατα, ως ήθελε είναι αναγκαίο για το
σκοπό.
(5) Σε σχέση µε τυχόν καταστροφή ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την
εκτέλεση των αναφεροµένων στο εδάφιο (4) εργασιών και εγκαταστάσεων, θα
καταβάλλεται αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη της περιουσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου.
(6) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται συγκατάθεση, ή δεν επέρχεται συµφωνία
µεταξύ παροχέα και κατόχου αναφορικά µε την είσοδο ή το ύψος του καταβλητέου
ποσού, όπως διαλαµβάνεται στο εδάφιο (4), ο παροχέας δικαιούται να αποταθεί στο
∆ικαστήριο µε αίτηση, το οποίο, αφού λάβει υπόψη και ζυγίσει από τη µια το
δυσµενή επηρεασµό και από την άλλη το όφελος που θα προκύψει για τα
εµπλεκόµενα µέρη σε περίπτωση που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στην
ακίνητη ιδιοκτησία, ανάλογα µε την περίπτωση, αποφασίζει κατά πόσο θα επιτρέψει
ή όχι την εν λόγω είσοδο καθορίζοντας σε περίπτωση που επιτρέπει την είσοδο,
ποσό αποζηµίωσης.
(7) Κατά τη λήψη απόφασης περί της έκτασης του δυσµενούς επηρεασµού και του
οφέλους που θα προκύψει, το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις και
την αρχή ότι ουδείς δύναται να στερείται παραλόγως της πρόσβασης σε δίκτυο
και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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15(α) του 113(Ι) του
2007.

15(β) του 113(Ι) του
2007.

(8) Για σκοπούς εκτέλεσης εργασιών και εγκαταστάσεων σε σχέση µε οποιοδήποτε
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχέας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτηµένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα
πρόσωπο, δύναται κατόπιν γραπτής έγκρισης ή άδειας από αρµόδια αρχή δυνάµει
του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόµου, να διανοίξει ή να σκάψει
οποιοδήποτε δρόµο και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µπορεί, να µεταβάλει τη θέση οποιουδήποτε
σωλήνα εξαιρουµένου κυρίως σωλήνα για την προµήθεια νερού, κατόπιν
ειδοποίησης είκοσι τεσσάρων ωρών σε οποιοδήποτε κάτοχο οικίας, που θα
επηρεασθεί.
(9) ∆ρόµος που διανοίγεται ή σκάπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (8),
επαναφέρεται προσωρινά άµεσα από τον παροχέα και αποκαθίσταται από την
αρµόδια αρχή ή/και τον παροχέα στην προτέρα αυτού κατάσταση, σύµφωνα µε τους
όρους και τις υποχρεώσεις των αδειών που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 96, µε
έξοδα και δαπάνες του παροχέα, ο οποίος έχει επίσης υποχρέωση να αποµακρύνει
άµεσα όλα τα απορρίµµατα που δυνατόν να έχουν προκύψει από την εκσκαφή και
διάνοιξη του δρόµου.
(10) Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τοποθετείται ή
κατασκευάζεται επί, πάνω από, κατά µήκος, δια µέσου ή κάτω από οποιοδήποτε
δρόµο, τοποθετείται ή κατασκευάζεται κατά τρόπο που δεν διακόπτει, παρακωλύει,
ή παρεµβαίνει στη διέλευση στο δρόµο.
(11) Εάν δεν συµφωνηθεί το ποσό αποζηµίωσης, που είναι καταβλητέο κατά τα
διαλαµβανόµενα στα εδάφια (3) και (5), αυτό καθορίζεται από δύο διαιτητές, εκ των
οποίων ο ένας διορίζεται από τον παροχέα και ο άλλος από το άλλο ενδιαφερόµενο
µέρος και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συµφωνία µεταξύ των εν λόγω
διαιτητών, το ποσό της καταβλητέας αποζηµίωσης καθορίζεται από το Επαρχιακό
∆ικαστήριο που έχει αρµοδιότητα σύµφωνα µε τους εκάστοτε σε ισχύ περί
∆ικαστηρίων Νόµους.

Εξουσία επιθεώρησης.

90. Για σκοπούς επιθεώρησης ή επισκευής οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων ή για άλλον πρέποντα λόγο, ο
παροχέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο γραπτώς προς
τούτο από τον παροχέα, δύναται κατά πάντα εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε
οποιαδήποτε γη, σπίτια, ή κτήρια στα οποία τέτοιες εγκαταστάσεις ή µηχανήµατα
έχουν εγκατασταθεί, εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν.

Ευθύνη παροχέων
δικτύων.

91. Παροχέας δεν υπέχει νοµική ευθύνη για προσωπική βλάβη ή για ζηµία σε
περιουσία συνεπεία διακοπής οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η οποία δυνατόν να οφείλεται σε αναπόφευκτο ατύχηµα, φυσική
φθορά, ή στις εύλογες ανάγκες του ίδιου του συστήµατος ή σε ελαττωµατική
εγκατάσταση η οποία δεν είχε διενεργηθεί από τον παροχέα. Ο παροχέας, όµως,
υπέχει νοµική ευθύνη για τέτοια βλάβη ή ζηµία σε περίπτωση που η σχετική
διακοπή αποδεικνύεται ότι είχε προκληθεί λόγω αµέλειας ή παράβασης θέσµιου
καθήκοντος προσώπου που εργοδοτείται από τον παροχέα ή λόγω εσφαλµένης
κατάστασης της εγκατάστασης.

Προφυλάξεις κατά την
εκτέλεση εργασίας.

92. Η εκτέλεση όλης της εργασίας σε σχέση µε οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η οποία δυνατόν να επηρεάζει οποιοδήποτε δρόµο, σιδηρόδροµο,
ποταµό ή άλλη υδρορροή ή οποιοδήποτε σύστηµα άρδευσης, αποχέτευσης ή
παροχής νερού ή οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τηλέγραφους,
ραδιοεπικοινωνίες, εργασίες λιµανιών ή άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και η
ανέγερση ή τοποθέτηση οποιασδήποτε γραµµής ή εγκαταστάσεων και
µηχανηµάτων, είτε υπερυψωµένων, είτε στο έδαφος, είτε υπογείως, θα διενεργείται
µε νόµιµο τρόπο και έτσι ώστε να µην επηρεάζεται δυσµενώς η δηµόσια ή ιδιωτική
ασφάλεια.
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Εξασφάλιση άδειας για
πράξεις που
παρεµβαίνουν σε δίκτυο
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
69 του 51(Ι) του 2012.

93. Ουδείς τοποθετεί ή µεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια
µέσα, κατά µήκος, δια µέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόµο ή
µέρος, κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέµβει σε δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή εγκαταστάσεις ή µηχανήµατα ή να προκαλέσει ζηµία σ΄ αυτά, χωρίς
προηγούµενη εξασφάλιση άδειας από τον Επίτροπο. Η παροχή ή άρνηση τέτοιας
άδειας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου και δυνατόν να
παρέχεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ο Επίτροπος κρίνει εύλογο να
θέσει.

Εξαίρεση από
κατάσχεση.

94. Τα δίκτυα ή εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µηχανήµατα
παροχέων, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε εκτέλεση δυνάµει οποιασδήποτε
δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Ποινική και αστική
ευθύνη.

95.-(1) Πρόσωπο το οποίο µετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζηµιά είτε
εσκεµµένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
εγκαταστάσεις και µηχανήµατα, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και ευθύνεται
στην καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για την προκληθείσα ζηµιά, η οποία δύναται
να ανακτάται µε πολιτική αγωγή στο αρµόδιο ∆ικαστήριο.
(2) ΄Ανευ βλάβης των διατάξεων του εδαφίου (1), ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου
πρόσωπο κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου,
δύναται να υπολογίσει την αποζηµίωση που είναι καταβλητέα δυνάµει του εν λόγω
εδαφίου (1), και να εκδώσει διάταγµα για την καταβολή αυτής. Τέτοιο διάταγµα
εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.

Εξασφάλιση αδειών
πριν την εκτέλεση
εργασίας σε ακίνητη
ιδιοκτησία.
70 του 51(Ι) του 2012.

96. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, επί, υποκάτω ή υπεράνω από
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, οι παροχείς βεβαιώνονται ότι όλα τα τυχόν
αναγκαία δικαιώµατα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρµόδια δηµόσια
αρχή.

71 του 51(Ι) του 2012.
∆ιαδικασίες
εγκατάστασης ευκολιών
και απόκτησης
δικαιωµάτων διέλευσης.

96Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους και τις διαδικασίες που
αφορούν την εγκατάσταση ευκολιών και την απόκτηση δικαιωµάτων διέλευσης,
µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις και κατά αναλογικό τρόπο, που
καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα δευτερογενή νοµοθεσία. Με εξαίρεση την
περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σηµασίας
και έχουν συµφωνηθεί µε τον κάτοχο των δικαιωµάτων ή της γενικής άδειας, η
πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται καταλλήλως και
παρέχεται στους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των
καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστηµα, το οποίο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων,
είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδοµάδες, ώστε να µπορέσουν να διατυπώσουν τις
απόψεις τους επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων.
(2) Οι αρµόδιες αρχές δεν περιορίζουν ούτε καταργούν δικαιώµατα εγκατάστασης
ευκολιών και διέλευσης, εκτός αιτιολογηµένων περιπτώσεων και, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή
αντισταθµιστικού ανταλλάγµατος λόγω ανακλήσεως δικαιώµατος.

71 του 51(Ι) του 2012.
∆ικαιώµατα διέλευσης.

96Β.-(1) Ο Επίτροπος µεριµνά ούτως ώστε, όταν µια αρµόδια αρχή εξετάζει (α) αίτηση για παραχώρηση δικαιωµάτων εγκατάστασης υποδοµής επί, υπεράνω ή
υποκάτω δηµόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, σε πρόσωπο το οποίο δύναται να παρέχει
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, ή
(β) αίτηση για την παραχώρηση δικαιωµάτων εγκατάστασης υποδοµής υπεράνω ή
υποκάτω δηµόσιου ακινήτου, σε πρόσωπο στο οποίο επιτρέπεται να παρέχει δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία δεν προσφέρουν δηµόσια υπηρεσία,
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η αρµόδια αρχή να ενεργεί βάσει απλών, αποτελεσµατικών, διαφανών και προσιτών
στο κοινό διαδικασιών, οι οποίες καθορίζονται µε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου και
εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο
Επίτροπος µεριµνά ούτως ώστε η αρµόδια αρχή να λαµβάνει την απόφασή της
εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή της αίτησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων
απαλλοτρίωσης, ακολουθώντας τις αρχές της διαφάνειας και της αµεροληψίας στην
επιβολή προϋποθέσεων στα παραχωρούµενα δικαιώµατα των αιτητών. Οι
διαδικασίες είναι δυνατό να διαφέρουν αναλόγως εάν ο αιτητής παρέχει δηµόσια
δίκτυα επικοινωνιών ή όχι.
(2) Ο Επίτροπος µεριµνά ούτως ώστε, όταν οι δηµόσιες ή οι τοπικές αρχές
διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των προσώπων που εκµεταλλεύονται
δηµόσια δίκτυα ή/και διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάρχει
ουσιαστικός διαρθρωτικός διαχωρισµός της αρµοδιότητας σχετικά µε την παροχή
των δικαιωµάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από τις δραστηριότητες που
έχουν σχέση µε την κυριότητα ή τον έλεγχο.
7 του 104(Ι) του 2016.
Συντονισµός τεχνικών
έργων.

96Γ.-(1) Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου έχει δικαίωµα να διαπραγµατεύεται
συµφωνίες συντονισµού τεχνικών έργων µε επιχειρήσεις που έχουν δεόντως
αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή έχει το δικαίωµα να
παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας,
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(2) Κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου που εκτελεί άµεσα ή έµµεσα τεχνικά έργα,
πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ικανοποιεί τις εύλογες
αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου ή έχουν το δικαίωµα να παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών δια
οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συντονισµού των τεχνικών έργων, µε
διαφανείς και ισότιµους όρους.
(3) Οι αιτήσεις αυτές ικανοποιούνται εφόσον:
(α) Αυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, µεταξύ άλλων, λόγω πρόσθετων
καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόµενα τεχνικά έργα·
(β) αυτό δεν εµποδίζει τον έλεγχο του συντονισµού των έργων· και
(γ) η αίτηση για συντονισµό κατατίθεται, το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε
τουλάχιστον έναν µήνα πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου, στις αρµόδιες
αρχές, για τη χορήγηση αδειών ή/και δικαιωµάτων.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγµα στο οποίο να προβλέπονται κανόνες
περί κατανοµής του κόστους συντονισµού των τεχνικών έργων.
(5) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί σχετική συµφωνία εντός ενός
µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της επίσηµης αίτησης για τη
διαπραγµάτευση συµφωνίας συντονισµού τεχνικών έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (2), τα µέρη έχουν δικαίωµα παραποµπής του ζητήµατος στον
Επίτροπο.
(6) Ο Επίτροπος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει
απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (3), συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του καθορισµού δίκαιων
και ισότιµων όρων και επιβαρύνσεων.
(7) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός
δυο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην
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έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος του κάθε µέρους όπως
προσφύγει στο ∆ικαστήριο.
(8)(α) Ο Υπουργός δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης
σηµασίας, όπως από άποψη αξίας, µεγέθους ή διάρκειας, ή σε περίπτωση κρίσιµων
εθνικών υποδοµών.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογηµένες και στους ενδιαφερόµενους
παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος
παρατηρήσεις σχετικά µε τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα µε το περί
Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου ∆ιάταγµα.
7 του 104(Ι) του 2016.
∆ιαφάνεια
σχετικά µε
προγραµµατισµένα
τεχνικά έργα.

96∆.-(1) Για τη διαπραγµάτευση συµφωνιών συντονισµού τεχνικών έργων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96Γ οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου,
παρέχουν, µετά από ειδική γραπτή αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως
αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή έχει το δικαίωµα να
παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, τις
ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά εν εξελίξει ή προγραµµατισµένα
τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδοµή τους και για τα οποία έχουν
εκδοθεί άδεια ή/και δικαιώµατα ή εκκρεµεί διαδικασία αδειοδότησης ή προβλέπεται
για το επόµενο εξάµηνο η πρώτη υποβολή αίτησης για άδεια ή/ και δικαιώµατα στις
αρµόδιες αρχές:
(α) Τοποθεσία και είδος των έργων·
(β) στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα·
(γ) προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης και διάρκεια των έργων· και
(δ) σηµείο επαφής.
(2) Η επιχείρηση, η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή έχει δικαίωµα να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών δια
οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, προσδιορίζει στην αίτησή της την περιοχή την
οποία αφορά η µελλοντική εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθµων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Εντός προθεσµίας δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της
γραπτής αίτησης, οι φορείς εκµετάλλευσης του δικτύου παρέχουν τις ζητηθείσες
πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιµους και διαφανείς όρους.
(4) Περιορισµός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες είναι δυνατόν να
υπάρξει µόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και
της ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή
ασφάλειας, εµπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εµπορικού απορρήτου.
(5) Ο φορέας εκµετάλλευσης του δικτύου µπορεί να απορρίψει την αναφερόµενη
στις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση, εάν:
(α) Έχει δηµοσιοποιήσει τις ζητούµενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή· ή
(β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται µέσω του ενιαίου σηµείου
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πληροφόρησης.
(6) Ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου φροντίζει για τη διάθεση των ζητούµενων
ελάχιστων πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) µέσω του
ενιαίου σηµείου πληροφόρησης.
(7) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε µέρος, έχει το
δικαίωµα να παραπέµψει τη διαφορά στον Επίτροπο ο οποίος, λαµβάνοντας πλήρως
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσµευτική απόφαση για την επίλυση
της διαφοράς το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) µηνών, πλην
έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος του κάθε µέρους όπως
προσφύγει στο ∆ικαστήριο.
(8)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγµα στο οποίο να προβλέπονται
εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης αξίας ή σε περίπτωση κρίσιµων εθνικών
υποδοµών.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογηµένες και στους ενδιαφερόµενους
παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος
παρατηρήσεις σχετικά µε τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οι εν λόγω εξαιρέσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα µε το περί
Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου ∆ιάταγµα.
7 του 104(Ι) του 2016.
∆ιαδικασία χορήγησης
άδειας ή/και
δικαιωµάτων.

96Ε.-(1) Όλες οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους όρους και τις διαδικασίες
αδειοδότησης για τα τεχνικά έργα που απαιτούνται ενόψει της εγκατάστασης
στοιχείων
υψίρρυθµων
δικτύων
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πληροφοριών σχετικά µε εξαιρέσεις που ισχύουν για
τα εν λόγω στοιχεία όσον αφορά ορισµένες ή όλες τις άδειες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας, διατίθενται µέσω του ενιαίου
σηµείου πληροφόρησης.
(2) Κάθε επιχείρηση που έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή έχει το δικαίωµα να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών διά
οιασδήποτε οικείας νοµοθεσίας, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω
του ενιαίου σηµείου πληροφόρησης, αιτήσεις χορήγησης των αναγκαίων αδειών για
τεχνικά έργα τα οποία απαιτούνται ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3)(α) Oι αρµόδιες αρχές δέχονται ή απορρίπτουν τις αιτήσεις αδειών εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής πλήρους αίτησης, µε την
επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσµιών ή υποχρεώσεων που ορίζονται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας και ισχύουν για τη διαδικασία αδειοδότησης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή τυχόν άσκησης ιεραρχικής προσφυγής η
οποία προβλέπεται στις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας.
(β) Παράταση της προθεσµίας αυτής, εκτάκτως, σε δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις είναι δυνατή και η παράταση αυτή είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη,
προκειµένου η αίτηση να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί.
(γ) Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται δεόντως µε βάση αντικειµενικά, διαφανή,
ισότιµα και αναλογικά κριτήρια.
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(4) Οι επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτηµένες για την παροχή δηµοσίων δικτύων
επικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποστεί ζηµία λόγω µη τήρησης των προθεσµιών που
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3), δύνανται να προσφύγουν στο
∆ικαστήριο.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή/και άλλες κυρώσεις σύµφωνα µε το περί
Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου ∆ιάταγµα.
MΕΡΟΣ 14
72 του 51(Ι) του 2012.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
73 του 51(Ι) του 2012.
Σκοπός και πεδίο
εφαρµογής.

97.-(1) Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
(α) η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, και ιδίως του
δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή και την εµπιστευτικότητα, όσον αφορά στην
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά µε την παροχή των
διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων δικτύων που υποστηρίζουν
συσκευές συλλογής δεδοµένων και ταυτοποίησης· και
(β) η διασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών.
(2) Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται:
(α) στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην παροχή διαθέσιµων
στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
περιλαµβανοµένων των δηµόσιων δικτύων που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής
δεδοµένων και ταυτοποίησης· και
(β) στους παροχείς δηµόσια διαθέσιµων δικτύων επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας
των δικτύων τους και τη συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται
και των πληροφοριών που µεταφέρονται µέσω των δικτύων αυτών.

74 του 51(Ι) του 2012.
Ασφάλεια και
ακεραιότητα δικτύων
και υπηρεσιών.

98.-(1) Οι παροχείς δηµόσια διαθέσιµων δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα, για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των
δικτύων και υπηρεσιών. Λαµβανοµένων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών
δυνατοτήτων, τα µέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο
προς τον υπάρχοντα κίνδυνο. Λαµβάνονται ιδίως µέτρα για την αποτροπή και
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου συµβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
χρηστών και διασυνδεδεµένων δικτύων.
(2) Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε οι παροχείς δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, να
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των
δικτύων τους ώστε να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που
προσφέρονται µέσω των δικτύων αυτών.
(3) Ο Επίτροπος µεριµνά ώστε οι παροχείς δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή
δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του κοινοποιούν κάθε
παραβίαση των µέτρων ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας των δικτύων τους,
που είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων ή των υπηρεσιών τους.
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Κατά περίπτωση, ο Επίτροπος ενηµερώνει τις αρµόδιες εθνικές αρχές στα άλλα
κράτη µέλη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και
Πληροφοριών (ENISA). Ο Επίτροπος δύναται να ενηµερώσει το κοινό ή να
απαιτήσει να δοθεί η ενηµέρωση αυτή από τους παροχείς που παρέχουν πρόσβαση
σε δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το
δηµόσιο συµφέρον. Ο Επίτροπος υποβάλλει κατ’ έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) συνοπτική έκθεση σχετικά µε τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και τη
δράση που έχει αναλάβει σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. Οι διαδικασίες και
το περιεχόµενο της κοινοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία,
ρυθµίζονται µε ∆ιάταγµα που εκδίδει ο Επίτροπος.
(4) Για την εφαρµογή των εδαφίων (1), (2) και (3) ο Επίτροπος δύναται να
επιβάλλει συµπληρωµατικές απαιτήσεις, πέρα από οποιαδήποτε τεχνικά
εκτελεστικά µέτρα λαµβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την επίτευξη των στόχων
του παρόντος άρθρου, τις οποίες κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(5) Ο Επίτροπος, προκειµένου να διασφαλίσει την εφαρµογή των εδαφίων (1), (2),
(3) και (4) έχει την εξουσία έκδοσης δεσµευτικών οδηγιών, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν τις προθεσµίες εφαρµογής προς τα πρόσωπα που παρέχουν
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(6) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών:
(α) να παρέχουν πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίµηση της ασφάλειας ή
και της ακεραιότητας των υπηρεσιών και δικτύων τους, περιλαµβανοµένων
τεκµηριωµένων πολιτικών ασφαλείας· και
(β) να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας που διενεργείται είτε από τον Επίτροπο
είτε από άλλο ανεξάρτητο ειδικό πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον ίδιο, και να
θέτουν τα σχετικά πορίσµατα στη διάθεση του Επιτρόπου. Το κόστος του ελέγχου
επιβαρύνει τα πρόσωπα που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή δηµόσια
διαθέσιµες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό τα οποία
αφορά ο έλεγχος.
(7) Ο Επίτροπος έχει εξουσία για διερεύνηση περιπτώσεων µη συµµόρφωσης και
των επιπτώσεών τους στην ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων, µε βάση
διαδικασία που είναι δυνατό να καθοριστεί σε ∆ιάταγµά του.
75 του 51(Ι) του 2012.
Ασφάλεια της
επεξεργασίας και
γνωστοποίηση
παραβίασης δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα.

98Α.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 98, ο παροχέας
δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να λαµβάνει,
εν ανάγκη από κοινού µε τον παροχέα του δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών καθόσον
αφορά την ασφάλεια του δικτύου, τα ενδεδειγµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα,
προκειµένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του. Λαµβανοµένων
υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και του κόστους εφαρµογής
τους, τα µέτρα αυτά πρέπει να κατοχυρώνουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον
υπάρχοντα κίνδυνο.

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων των περί Επεξεργασίας των ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του 2001 και 2003, τα
µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα πρέπει
τουλάχιστον:
(α) να εξασφαλίζουν ότι πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να
έχει µόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για αυστηρά νοµίµως εγκεκριµένους
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σκοπούς·
(β) να προστατεύουν τα αποθηκευµένα ή διαβιβασθέντα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, και
από µη εγκεκριµένη ή παράνοµη αποθήκευση, επεξεργασία, πρόσβαση ή
δηµοσιοποίηση·και
(γ) να διασφαλίζουν την εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση µε την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα:
Νοείται ότι, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα έχουν την εξουσία να ελέγχουν τα µέτρα που λαµβάνονται από
παροχείς δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να
εκδίδουν συστάσεις σχετικά µε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο
ασφάλειας το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται µε τα µέτρα αυτά. Ο Επίτροπος
δύναται να διαµορφώσει ανάλογα τους όρους των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων.
(3) Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι
παροχείς δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα
ενηµερώνουν τους συνδροµητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις
πιθανές δυνατότητες αποτροπής του, συµπεριλαµβανοµένου και του σχετικού
κόστους.
(4)(α) Σε περίπτωση παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο παροχέας
δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί χωρίς
καθυστέρηση την παραβίαση στον Επίτροπο. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(i) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβηκε το γεγονός καθώς και τη φύση της
παράβασης,
(ii) σηµείο επαφής του παροχέα,
(iii) προτεινόµενα µέτρα για το µετριασµό των δυσµενών αποτελεσµάτων της
παραβίασης,
(iv) τις συνέπειες της παραβίασης,
(v) τα διορθωτικά µέτρα, τα οποία ο παροχέας λαµβάνει για την αντιµετώπιση της
παραβίασης.
(β) Σε περίπτωση που η παραβίαση που αναφέρεται στο εδάφιο (4α) ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή και την ιδιωτική ζωή
ενός συνδροµητή ή ενός ατόµου, ο παροχέας οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς
καθυστέρηση στον επηρεαζόµενο συνδροµητή ή στο επηρεαζόµενο άτοµο,
τουλάχιστο τη φύση της παραβίασης και τα σηµεία επαφής όπου µπορούν να
αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Οφείλει, επίσης, να προτείνει µέτρα για το
µετριασµό ενδεχόµενων δυσµενών αποτελεσµάτων της παραβίασης. Εάν ο
παροχέας δεν προχωρήσει στη σχετική γνωστοποίηση στο συνδροµητή ή
επηρεαζόµενο άτοµο, ο Επίτροπος µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιτρόπου
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού εξετάσει τις πιθανές
επιπτώσεις της παραβίασης µπορεί να ζητήσει να γίνει η σχετική γνωστοποίηση. Η
γνωστοποίηση στο συνδροµητή ή άτοµο που επηρεάζεται δεν είναι αναγκαία σε
περίπτωση που ο παροχέας αποδείξει, µε τρόπο που ικανοποιεί τον Επίτροπο, ότι
έλαβε τα κατάλληλα τεχνολογικά µέτρα προστασίας και ότι τα µέτρα αυτά
εφαρµόστηκαν στα δεδοµένα που αφορούσε η παραβίαση. Αυτά τα τεχνολογικά
µέτρα προστασίας θα πρέπει να καθιστούν τα δεδοµένα ακατανόητα σε
οποιοδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να έχει πρόσβαση σε αυτά.
(γ) Οι διαδικασίες, το περιεχόµενο και η µορφή των προβλεπόµενων στις
παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου γνωστοποιήσεων, καθώς και οι
περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτούνται από τον παροχέα οι γνωστοποιήσεις,
καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ρυθµίζονται µε ∆ιάταγµα που εκδίδει
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ο Επίτροπος ύστερα από διαβούλευση µε τον Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ρύθµιση συγκεκριµένα των περιστάσεων κατά τις
οποίες απαιτείται από τον παροχέα να προβεί σε γνωστοποιήσεις γίνεται µε την
επιφύλαξη τυχόν οδηγιών που θα έχουν εκδοθεί δυνάµει του εδαφίου (5) του
παρόντος άρθρου.
(5) Με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών εκτελεστικών µέτρων που θεσπίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος από κοινού µε τον Επίτροπο Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µπορούν να καθορίζουν κατευθυντήριες
γραµµές και, όπου είναι απαραίτητο, να εκδίδουν οδηγίες σχετικά µε τις
περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτούνται από τον παροχέα οι γνωστοποιήσεις των
παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον τρόπο µε τον
οποίο πρέπει να γίνονται οι γνωστοποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση διαπίστωσης
παραβίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ο
Επίτροπος δυνάµει του παρόντος Νόµου και ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα δυνάµει του περί Επεξεργασίας των ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα Νόµου, δύνανται να επιβάλλουν ανάλογες και κατάλληλες
κυρώσεις.
(6) Οι παροχείς τηρούν αρχείο παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιλαµβάνει την περιγραφή των σχετικών περιστατικών, τα αποτελέσµατά
τους και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ληφθεί, σε επίπεδο που να επιτρέπει στον
Επίτροπο και στον Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα να
διαπιστώσουν, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες τους, τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις
του εδαφίου (4). Το αρχείο περιλαµβάνει µόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται
προς το σκοπό αυτό.
(7) Για τις ενέργειες που γίνονται δυνάµει των εδαφίων (3) µέχρι (6) ο Επίτροπος
ζητά και λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον εξετάζει το ενδεχόµενο παραβίασης της
ασφάλειας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, βάση διαδικασίας που δυνατό να
καθοριστεί µε ∆ιάταγµα.
Απόρρητο των
επικοινωνιών.

99.-(1) Τόσο οι παροχείς που αναφέρονται στο Άρθρο 98(1), όσο και οι εργαζόµενοι
σε αυτούς, θα λαµβάνουν όλα τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να
διασφαλίσουν το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται µέσω
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των συναφών δεδοµένων κίνησης.
(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων µεταξύ τους χρηστών, επιτρέπεται
να ακούει, υποκλέπτει, , αποθηκεύει, παρεµβαίνει ή/και να προβαίνει σε
οποιαδήποτε άλλη µορφή παρακολούθησης επικοινωνιών και των συναφών
δεδοµένων κίνησης χωρίς την συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην
έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στο εδάφιο (3).
(3) Στις περιστάσεις που προβλέπονται από το Νόµο και µε άδεια ∆ικαστηρίου,
δύναται να υπάρξει παρέµβαση σε επικοινωνίες.

76(α) του 51(Ι) του
2012.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόµενη από
το νόµο καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης στα
πλαίσια νόµιµης επαγγελµατικής πρακτικής, µε σκοπό την εξασφάλιση
αποδεικτικών στοιχείων κάποιας εµπορικής συναλλαγής και/ή οποιασδήποτε άλλης
επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα.

76(β) του 51(Ι) του
2012.

(5) Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες
πληροφορίες στον τερµατικό εξοπλισµό συνδροµητή ή χρήστη επιτρέπεται µόνον
εάν ο συγκεκριµένος συνδροµητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, βάσει
σαφών και εκτενών πληροφοριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Επεξεργασίας
των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του
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2001 και 2003, µεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας:
Νοείται ότι δεν εµποδίζεται οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή
πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µιας
επικοινωνίας, µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή που είναι απολύτως
αναγκαία για να µπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την
οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδροµητής ή ο χρήστης να παρέχει τη συγκεκριµένη
υπηρεσία.
∆εδοµένα κίνησης και
χρέωσης.

77(α) του 51(Ι) του
2012.

100.-(1) Τα δεδοµένα κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγµατοποίηση κλήσεων και αποθηκεύονται
από πρόσωπα, δέον όπως απαλείφονται ή καθίστανται ανώνυµα κατά τη λήξη της
κλήσης, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τη µετάδοση, εξαιρουµένων των
περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο κάτω:
(α) για σκοπούς χρέωσης των συνδροµητών και πληρωµής των διασυνδέσεων,
οπόταν και επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδοµένα:
(i) ο αριθµός της ταυτότητας της συσκευής του συνδροµητή,
(ii) η διεύθυνση του συνδροµητή και ο τύπος της συσκευής,
(iii) ο συνολικός αριθµός των προς χρέωση µονάδων για τη λογιστική περίοδο,
(iv) ο αριθµός του καλούµενου συνδροµητή,
(v) ο τύπος, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των κλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν
ή, και ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδοµένων,
(vi) η ηµεροµηνία της κλήσης/υπηρεσίας,
(vii) διάφορες άλλες πληροφορίες όσον αφορά την πληρωµή, όπως προκαταβολές,
πληρωµές µε δόσεις, αποσύνδεση και υποµνηστικές επιστολές,
Η επεξεργασία των πιο πάνω δεδοµένων επιτρέπεται µόνο ως το τέλος της περιόδου
εντός της οποίας µπορεί να αµφισβητηθεί νοµίµως ο λογαριασµός ή να επιδιωχθεί η
πληρωµή του,
(β) υπό τον όρο ότι και ο συνδροµητής ή ο χρήστης συγκατατίθενται, τα δεδοµένα
που αναφέρονται στην παράγραφο (α), δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από
πρόσωπο για σκοπούς εµπορικής προώθησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών του τελευταίου ή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Ο
συνδροµητής ή χρήστης έχει την δυνατότητα να ανακαλεί τη συγκατάθεση του για
την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης οποτεδήποτε.
(2)(α) Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων κίνησης και χρέωσης θα περιορίζεται
σε πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία των προσώπων και τα οποία είτε
διαχειρίζονται την χρέωση και/ή κίνηση, την ανίχνευση απάτης και/ή την προώθηση
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας.

77(β) του 51(Ι) του
2012.

(β) Για την εµπορική προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για
την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, ο παροχέας δηµόσια διαθέσιµων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) στην έκταση και για τη διάρκεια που απαιτείται
γι’ αυτή την υπηρεσία ή την εµπορική προώθηση, εφόσον ο συνδροµητής ή ο
χρήστης τον οποίο αφορούν έχει προηγουµένως δώσει τη συγκατάθεσή του. Στους
χρήστες ή συνδροµητές πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ανακαλούν οποτεδήποτε
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδοµένων κίνησης.
(γ) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (β) πιο πάνω, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να απαιτήσουν από
πρόσωπα να τους παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τα δεδοµένα
κίνησης που έχουν ή θα έχουν, για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων ως προς τον έλεγχο της συµµόρφωσης των εν λόγω οργανισµών µε
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την παράγραφο(α) και (β) του εδαφίου (1) αντίστοιχα.
(3) Οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µη αναλυτικούς
λογαριασµούς. Ο Επίτροπος, µετά από διαβούλευση µε τον Επίτροπο Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζει µε διάταγµα τους εναλλακτικούς
τρόπους επικοινωνίας των καλούντων χρηστών και των καλούµενων συνδροµητών,
προκειµένου να συµβιβάσει τα αντίστοιχα δικαιώµατά τους περί προστασίας της
ιδιωτικής ζωής.
∆εδοµένα θέσης εκτός
των δεδοµένων
κίνησης.

101. (1). Σε περίπτωση όπου δεδοµένα θέσης πέραν των δεδοµένων κίνησης,
δύνανται να υποστούν επεξεργασία, τα δεδοµένα αυτά θα τυγχάνουν επεξεργασίας
µόνο όταν γίνουν ανώνυµα, ή µε την ρητή συγκατάθεση των χρηστών ή
συνδροµητών στην έκταση και για την διάρκεια που είναι αναγκαία για την παροχή
υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Ο παροχέας υπηρεσιών πρέπει να ενηµερώνει τους
χρήστες ή συνδροµητές, πριν πάρει την συγκατάθεσή τους, για τον τύπο των
δεδοµένων θέσης που πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας, για τον σκοπό και την
διάρκεια της επεξεργασίας και για το εάν τα δεδοµένα θα µεταδοθούν σε τρίτο για
τον σκοπό παροχής υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Οι χρήστες ή συνδροµητές θα
έχουν την δυνατότητα να ανακαλούν την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία
δεδοµένων θέσης πέραν των δεδοµένων κίνησης οποιαδήποτε στιγµή.
(2) Σε περίπτωση όπου έχει δοθεί η συγκατάθεση των χρηστών ή συνδροµητών για
την επεξεργασία δεδοµένων θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης, ο χρήστης ή
συνδροµητής πρέπει να συνεχίζει να έχει την δυνατότητα, µε την χρήση απλών
µέσων και χω ρίς χρέωση, της προσωρινής άρνησης της επεξεργασίας τέτοιων
δεδοµένων για κάθε σύνδεση στο δίκτυο ή για κάθε µετάδοση επικοινωνίας.

17 του 113(Ι) του 2007.

(3) Επεξεργασία δεδοµένων θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης σύµφωνα µε τα
εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να περιορίζεται σε πρόσωπα που
ενεργούν υπό την εποπτεία του παροχέα του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή του τρίτου µέρους που
παρέχει την υπηρεσία προστιθέµενης αξίας, και πρέπει να περιορίζεται σε ότι είναι
απολύτως απαραίτητο µέρος προς τον σκοπό παροχής της υπηρεσίας προστιθέµενης
αξίας.

78 του 51(Ι) του 2012.
Υπηρεσίες Έκτακτης
Ανάγκης και ενιαίος
ευρωπαϊκός αριθµός
κλήσης έκτακτης
ανάγκης.

101Α.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί χρήστες,
συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων που προσφέρουν
δηµόσια διαθέσιµη υπηρεσία τηλεφωνίας, έχουν τη δυνατότητα να καλούν τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση οποιουδήποτε µέσου
πληρωµής, χρησιµοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης
ανάγκης «112» καθώς και κάθε άλλο εθνικό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης που
είναι πιθανό να ορίζεται.
(2) Ο Επίτροπος, µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό, τους φορείς υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης και τους παροχείς δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εξασφαλίζει ότι οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαµβάνουν τη διενέργεια εξερχόµενων
εθνικών κλήσεων προς αριθµούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαµβάνουν τη διενέργεια
κλήσεων προς αριθµούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, διαθέτουν προς τις αρµόδιες αρχές που διαχειρίζονται τις κλήσεις
έκτακτης ανάγκης, τις απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν στον εντοπισµό του
καλούντος, ευθύς ως η κλήση ληφθεί από την αρµόδια αρχή, χωρίς χρέωση.
(4) Ο Επίτροπος θέτει και αναθεωρεί, όποτε το κρίνει απαραίτητο, µε σχετικό
∆ιάταγµα, κριτήρια αναφορικά µε το επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας της
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πληροφόρησης σε σχέση µε τη γεωγραφική θέση του καλούντα, µετά από σχετική
διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Ένδειξη της
ταυτότητας και
περιορισµός της
αναγνώρισης της
καλούσας και
συνδεδεµένης γραµµής.

102.-(1) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραµµής, ο καλών
χρήστης θα έχει την δυνατότητα µε απλά µέσα και ατελώς, να εµποδίζει αυτή τη
λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδροµητής θα έχει τη δυνατότητα αυτή ανά
γραµµή.
(2) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραµµής, ο καλούµενος
συνδροµητής, θα έχει την δυνατότητα µε απλά µέσα και ατελώς εφόσον κάνει
περιορισµένη χρήση αυτής της λειτουργίας, να εµποδίζει την ένδειξη ταυτότητας
της καλούσας γραµµής για τις εισερχόµενες κλήσεις.
(3) ΄Οταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραµµής και και η ένδειξη
αυτή γίνεται πριν από την αποκατάσταση της κλήσης ο καλούµενος συνδροµητής θα
έχει τη δυνατότητα, µε απλά µέσα, να µην δέχεται την εισερχόµενη κλήση όταν ο
καλών χρήστης ή συνδροµητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της
καλούσας γραµµής.
(4) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της συνδεδεµένης γραµµής, ο καλούµενος
συνδροµητής θα έχει τη δυνατότητα να απαλείφει, µε απλά µέσα και ατελώς, την
ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεµένης γραµµής στον καλούντα χρήστη.
(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται και καθ’ όσον αφορά κλήσεις από
την Κύπρο προς άλλες χώρες, εκτός των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) εφαρµόζονται και για εισερχόµενες κλήσεις
που προέρχονται από άλλες χώρες εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(6)΄Οταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεµένης γραµµής,
τα πρόσωπα ενηµερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες
που ορίζονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5).

Εξαιρέσεις.
19(α) του 113(Ι) του
2007.

103.-(1) Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που
διέπουν τον τρόπο µε τον οποίο ο παροχέας σταθερού και κινητού δικτύου ή/και
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µπορεί να εξουδετερώνει την δυνατότητα –
(α) της µη αναγραφής της καλούσας γραµµής επί προσωρινής βάσης, κατόπιν
αιτήσεως συνδροµητή που ζητεί τον εντοπισµό κακόβουλων ή ενοχλητικών
κλήσεων, οπόταν τα δεδοµένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του
καλούντος συνδροµητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιµα από το Πρόσωπο σε
πρόσωπα, τα οποία κατονοµάζονται από τον Επίτροπο, και

19(β) του 113(Ι) του
2007.

(β) της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας της καλούσας γραµµής και της
προσωρινής άρνησης ή έλλειψης συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη για την
επεξεργασία δεδοµένων θέσης ανά γραµµή, για καθορισµένα πρόσωπα που
ασχολούνται µε τις κλήσεις άµεσης επέµβασης, όπως οι αστυνοµικές αρχές, οι
υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες άµεσης επέµβασης απαντώνται και
διεκπεραιώνονται δεόντως.

Αυτόµατη προώθηση
κλήσεων.

104. ∆έον όπως παρέχεται σε συνδροµητές ατελώς και µε απλά µέσα, η δυνατότητα
να σταµατούν την αυτόµατη προώθηση κλήσεων στην τερµατική συσκευή τους από
τρίτους.

Τηλεφωνικοί
κατάλογοι
συνδροµητών.

105.-(1) ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε έντυπους ή
ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδροµητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του
κοινού και/ή µπορούν να ληφθούν µέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου,
δέον όπως περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την αναγνώριση της
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ταυτότητας συγκεκριµένου συνδροµητή, εκτός εάν ο συνδροµητής έχει δώσει την
πρόσθετη συγκατάθεσή του για την δηµοσίευση συµπληρωµατικών δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
20(α) του 113(Ι) του
2007.

(1Α) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου οφείλουν να ενηµερώνουν
τους συνδροµητές ατελώς και πριν οι συνδροµητές περιληφθούν στον κατάλογο,
σχετικά µε τους σκοπούς έντυπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδροµητών που
διατίθενται στο κοινό ή µπορεί να αποκτηθούν µέσω υπηρεσιών πληροφοριών
καταλόγου, στους οποίους µπορεί να περιλαµβάνονται τα προσωπικά τους
δεδοµένα, καθώς και σχετικά µε τις περαιτέρω δυνατότητες χρήσης που βασίζονται
σε λειτουργίες αναζήτησης ενσωµατωµένες σε ηλεκτρονικές εκδόσεις καταλόγων.
(2) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου παρέχουν στους συνδροµητές
την ευκαιρία να καθορίζουν ατελώς οι ίδιοι εάν και ποια προσωπικά τους δεδοµένα
θα περιλαµβάνονται σε καταλόγους που διατίθενται στο κοινό, δεδοµένου ότι σε
κάθε περίπτωση περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα απαραίτητα για την αναγνώριση
της ταυτότητας τους στοιχεία, και στο βαθµό που αυτά είναι συναφή µε τους
σκοπούς του καταλόγου, όπως αυτοί καθορίζονται από τους παροχείς υπηρεσιών
καταλόγου. Οι συνδροµητές δύνανται να ζητούν και επιτυγχάνουν ατελώς, την
επαλήθευση, διόρθωση ή απόσυρση των προσωπικών τους δεδοµένων από τους
καταλόγους.
(3) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου λαµβάνουν την πρόσθετη
συγκατάθεση των συνδροµητών:
(α) πριν από κάθε προσθήκη προσωπικών τους δεδοµένων στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, και
(β) πριν από τη διάθεση ή χρήση τηλεφωνικών καταλόγων για υπηρεσίες
αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

20(β) του 113(Ι) του
2007.

(3Α) Χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων των συνδροµητών αναφορικά µε
µεταγενέστερες εκδόσεις τηλεφωνικών καταλόγων, οι διατάξεις των εδαφίων (1),
(1Α), (2) και (3) δεν εφαρµόζονται σε εκδόσεις καταλόγων που έχουν ήδη παραχθεί
ή διατεθεί στην αγορά σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή πριν να τεθεί σε ισχύ ο
παρών Νόµος.

20(β) του 113(Ι) του
2007.

(3Β) Όταν τα προσωπικά δεδοµένα συνδροµητών σε υπηρεσίες σταθερής ή κινητής
τηλεφωνίας έχουν περιληφθεί σε τηλεφωνικό κατάλογο συνδροµητών,
συµπεριλαµβανοµένων των µορφών που διαθέτουν/επιτρέπουν λειτουργίες
αντίστροφης ή πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου)
Νόµου, και το άρθρο 110 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών Νόµου, ο οποίος έχει καταργηθεί, τα προσωπικά δεδοµένα των
συνδροµητών αυτών δύνανται να εξακολουθούν να περιλαµβάνονται στον εν λόγω
κατάλογο, αν ο συνδροµητής:

19(Ι) του 2002
105(Ι) του 2002.

(α) έχει ενηµερωθεί πλήρως και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου, και
(β) δεν έχει ζητήσει την απόσυρση των προσωπικών του δεδοµένων από τον εν
λόγω κατάλογο.
(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), τυγχάνουν εφαρµογής για συνδροµητές οι
οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα.
(5) Ο Επίτροπος µετά από διαβούλευση µε τον Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα θα διασφαλίζει δια διατάγµατος ότι έννοµα συµφέροντα
συνδροµητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφορά την αναγραφή των
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στοιχείων τους σε δηµόσιους καταλόγους προστατεύονται επαρκώς.
79 του 51(Ι) του 2012.
Αυτόκλητες κλήσεις.

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003.

106.-(1) Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης και επικοινωνίας χωρίς
ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές αυτόµατων κλήσεων), τηλεοµοιοτυπικών
συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής
προώθησης επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση συνδροµητών ή χρηστών, οι οποίοι
έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας των ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµουµπορεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω
στοιχεία για την απευθείας εµπορική προώθηση των δικών του παρόµοιων
προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και
ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη χρήση
ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής κατά τη στιγµή της συλλογής τους, και τούτο µε
κάθε µήνυµα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει µε αυτή τη
χρήση.
(3) Ο Επίτροπος, µετά από διαβούλευση µε τον Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να
εξασφαλίζεται ότι οι αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την απευθείας εµπορική
προώθηση, σε περιπτώσεις εκτός των προβλεποµένων στα εδάφια (1) και (2), δεν
επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόµενων συνδροµητών ή χρηστών.

156(Ι) του 2004
97(Ι) του 2007.

(4) Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε σκοπό την απευθείας εµπορική προώθηση, τα οποία
συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου εκ
µέρους ή/και προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα, κατά παράβαση του
άρθρου 9 του περί Ορισµένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και για Συναφή
Θέµατα Νόµου, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να µπορεί να
ζητεί τον τερµατισµό της επικοινωνίας αυτής, ή µε τα οποία ενθαρρύνονται οι
αποδέκτες να επισκεφθούν ιστοσελίδες που παραβιάζουν το εν λόγω άρθρο.
(5) Τα εδάφια (1) και (3) ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά
πρόσωπα. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει επίσης, στο πλαίσιο του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας, ότι προστατεύονται
επαρκώς τα έννοµα συµφέρονται των συνδροµητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα
σε ότι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις. Αναφορικά µε τη διασφάλιση των εννόµων
συµφερόντων των συνδροµητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ότι αφορά τις
αυτόκλητες κλήσεις, εφαρµόζονται οι πρόνοιες του περί Νοµικών Προσώπων
(∆ιασφάλιση των Εννόµων Συµφερόντων αναφορικά µε Αυτόκλητες Επικοινωνίες)
∆ιατάγµατος του 2005.
(6) Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο θίγεται από παραβάσεις του
παρόντος άρθρου και άρα έχει έννοµο συµφέρον να τερµατισθούν ή να
απαγορευθούν οι εν λόγω παραβάσεις, περιλαµβανοµένων των παροχέων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προστατεύουν τα έννοµα
επιχειρηµατικά τους συµφέροντα, µπορεί να προσφύγει ενώπιον των αρµοδίων
δικαστηρίων. Ο Επίτροπος, µετά από διαβούλευση µε τον Επίτροπο Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται επίσης να θεσπίζει ειδικούς κανόνες
για τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οι οποίοι, από αµέλεια, συµβάλλουν σε παραβάσεις των εθνικών
διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει του παρόντος άρθρου.

Εξουσίες Επιτρόπου.
80(α) του 51(Ι) του
2012.

107. (1) Τηρουµένου του εδαφίου (2), ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει την παύση
της παράβασης οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Μέρους και να επιβάλλει
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οποιεσδήποτε εκ των προβλεποµένων στον παρόντα Νόµο κυρώσεων.

80(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Μέρος, ο Επίτροπος Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία, ασκώντας τις αρµοδιότητες που
του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η) και (ιβ) των περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του 2001 και 2003 να
επιλαµβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις των
άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106. Για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 98Α, ο
Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
συνεργάζονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου.
(3) Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δυνάµει του παρόντος Μέρους, ο
Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
διαβουλεύονται και συνεργάζονται όταν το κρίνουν απαραίτητο.

80(γ) του 51(Ι) του
2012.

(4) Ο Επίτροπος, και κατά περίπτωση, ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, µπορεί να λαµβάνει µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί
αποτελεσµατικήδιασυνοριακή συνεργασία και να δηµιουργηθούν εναρµονισµένοι
όροι για την παροχή υπηρεσιών που περιλαµβάνουν διασυνοριακές ροές
δεδοµένων. Ο Επίτροπος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον
καθορισµό τέτοιων µέτρων, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη
δράσης, των σχεδιαζόµενων µέτρων και του προτεινόµενου τρόπου δράσης. Ο
Επίτροπος, όταν λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την επιβολή µέτρων, λαµβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο µέγιστο
δυνατό βαθµό.
ΜΕΡΟΣ 15
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

81(α) του 51(Ι) του
2012.

108.- (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η στοιχειώδης δέσµη υπηρεσιών που
καθορίζεται στο εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου διατίθεται σε όλους τους τελικούς
χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου σε καθορισµένο επίπεδο, στο ποιοτικό
επίπεδο που καθορίζεται προς όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της
Κύπρου, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και, υπό το πρίσµα των ειδικών
εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιµή. Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν σωρευτικά την
έννοια της Καθολικής Υπηρεσίας για την Κύπρο, όπως η έννοια αυτή καθορίζεται
από τον Επίτροπο µε Απόφαση.

81(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται µε Απόφαση του
Επιτρόπου, περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

81(γ) του 51(Ι) του
2012.

(α) Σύνδεση σε σταθερή θέση µε το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιµες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα είναι εύλογο.

Πεδίο εφαρµογής και
διάθεση της καθολικής
υπηρεσίας.

(β) Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
µορφή.
81(δ) του 51(Ι) του
2012.

(γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα ή/και άλλου είδους κοινόχρηστα σηµεία δηµόσια
διαθέσιµης υπηρεσίας τηλεφωνίας.

81(ε) του 51(Ι) του
2012.
81(ε) του 51(Ι) του
2012.

(δ) Βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα.
(ε) ∆ωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, µε τη χρήση του αριθµού
«112» ή µε άλλους αριθµούς για έκτακτες ανάγκες.
Τα συγκεκριµένα στοιχεία των υπηρεσιών που παρατίθενται από το (α) έως το (δ)
αναλύονται στα Άρθρα 110-113 του παρόντος Νόµου.
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(3) Ο Επίτροπος καθορίζει την αποτελεσµατικότερη και καταλληλότερη προσέγγιση
µε την οποία θα υλοποιείται η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, µε σεβασµό στις
αρχές της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της αµεροληψίας και της
αναλογικότητας. Σκοπός του Επιτρόπου είναι να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις
στην αγορά, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µε τιµές ή άλλους όρους και
προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εµπορικούς όρους, ενώ
παράλληλα διαφυλάσσουν το δηµόσιο συµφέρον.
(4) Πέραν της υιοθέτησης αιτιολογηµένης Απόφασης από τον Επίτροπο και
κατόπιν διαβούλευσης του Επιτρόπου µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο
Επίτροπος δύναται να απαιτήσει, µε αιτιολογηµένη Απόφαση, τη διάθεση επιπλέον
υπηρεσιών στο κοινό, πέραν αυτών που παρατίθενται στο εδάφιο (2) του παρόντος
Άρθρου. Υπό αυτές τις περιστάσεις, δεν επιβάλλεται µηχανισµός αποζηµίωσης
στον οποίο να µετέχουν συγκεκριµένα πρόσωπα.
(5) Κατά τη διερεύνηση ενδεχόµενου επαναπροσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής
των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, ο Επίτροπος θα πρέπει να λάβει υπόψη,
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, όσον αναφορά τις
υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές,
(β) τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, όσον αναφορά τη διάθεση
και την επιλογή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
(γ) τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τις υπηρεσίες διέλευσης που παρέχονται
στους καταναλωτές.
(6) Κατά τη διερεύνηση της σκοπιµότητας ενδεχόµενης τροποποίησης ή να
επαναπροσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής των υποχρεώσεων Καθολικής
Υπηρεσίας, ο Επίτροπος λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, κατά πόσον:
(α) συγκεκριµένες υπηρεσίες διατίθενται και χρησιµοποιούνται από την πλειοψηφία
των πελατών και κατά πόσον η έλειψη διαθεσιµότητας ή η µη χρησιµοποίηση από
µια µειοψηφία καταναλωτών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισµό,
και
(β) η διάθεση και η χρήση ορισµένων ειδικών υπηρεσιών συνεπάγεται γενικό
καθαρό όφελος για όλους τους καταναλωτές, µε αποτέλεσµα να δικαιολογείται η
δηµόσια παρέµβαση όταν οι συγκεκριµένες υπηρεσίες δεν διατίθενται στο κοινό
υπό ανταγωνιστικές εµπορικές συνθήκες.
(7) Κατά τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της Καθολικής υπηρεσίας, κατά
περιόδους, ο Επίτροπος λαµβάνει υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό το γεγονός ότι
η έννοια της Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εξελίσσεται ούτως ώστε να
αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στην αγορά και τις αλλαγές στη
ζήτηση των χρηστών.
Καθορισµένα πρόσωπα
που παρέχουν καθολική
υπηρεσία.
82(α) του 51(Ι) του
2012.

109. (1) Ο Επίτροπος καθορίζει, µε Απόφαση, ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα
υπέχει(ουν) την υποχρέωση να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία για ορισµένη περίοδο
που θα καθορισθεί από τον Επίτροπο, σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται στο
παρόν Μέρος του Νόµου, ούτως ώστε η Καθολική Υπηρεσία να διατίθεται στο
σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου.
(2) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει διαφορετικά πρόσωπα ή οµάδες προσώπων
οι οποίες θα συµµορφώνονται µε µία ή περισσότερες υποχρεώσεις εξ αυτών που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, ή θα καλύπτουν διαφορετικά
τµήµατα της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου.
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82(β) του 51(Ι) του
2012.

(3) Ο Επίτροπος, µε Απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής προσώπου ή
προσώπων που πρόκειται να παράσχουν την Καθολική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παρόντος Νόµου.

82(γ) του 51(Ι) του
2012.

(4) Κατά τον καθορισµό προσώπου ή προσώπων βάσει του εδαφίου (1), ο
Επίτροπος υιοθετεί αποτελεσµατικό, αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο
µηχανισµό, σύµφωνα µε τον οποίο κανένα πρόσωπο δεν εξαιρείται εκ των
προτέρων από τον καθορισµό του ως παροχέα καθολικής υπηρεσίας. Ο εν λόγω
µηχανισµός εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 108 του
παρόντος Νόµου εκπληρώνονται µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό και µπορεί να
χρησιµοποιείται για να προσδιορίζεται από τον Επίτροπο το καθαρό κόστος της
υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.

82(γ) του 51(Ι) του
2012.

(5) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής
υπηρεσίας, οι οποίες έχουν επιβληθεί στα καθορισµένα, δυνάµει του εδαφίου (2),
πρόσωπα. Κάθε µεταβολή που επηρεάζει τις υποχρεώσεις αυτές ή τις επιχειρήσεις
που θίγονται δυνάµει του παρόντος Μέρους, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

82(δ) του 51(Ι) του
2012.

(6) Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, καθορισµένο σύµφωνα µε το εδάφιο (1),
προτίθεται να διαθέσει σηµαντικό µέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της
τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νοµική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία,
ενηµερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως τον Επίτροπο, ούτως ώστε αυτός να
µπορέσει να εκτιµήσει τις επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης συναλλαγής στην παροχή
πρόσβασης σε σταθερή θέση και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ως
αποτέλεσµα, ο Επίτροπος µπορεί να επιβάλει, να τροποποιήσει ή να άρει ειδικές
υποχρεώσεις στη γενική εξουσιοδότηση αδειοδοτηµένου παροχέα.

83 του 51(Ι) του 2012.
Παροχή πρόσβασης σε
σταθερές θέσεις.

110.-(1) Πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί ως πρόσωπα, που παρέχουν
καθολική υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 109 του παρόντος Νόµου, θα πρέπει να
ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτηµα παροχής σε σταθερή θέση σύνδεσης σε δηµόσιο
δίκτυο επικοινωνιών.
(2) Η παρεχόµενη σύνδεση πρέπει να υποστηρίζει τη φωνητική (διενέργεια και
λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων) και τηλεοµοιοτυπική επικοινωνία, καθώς και
µεταφορά δεδοµένων µε επαρκείς ταχύτητες λειτουργικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο. Την ελάχιστη ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων καθορίζει µε Απόφασή
του ο Επίτροπος, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά,
περιλαµβανοµένης της ταχύτητας πρόσβασης που χρησιµοποιεί η πλειοψηφία των
συνδροµητών και των διαθέσιµων τεχνολογιών. Η Απόφαση του Επιτρόπου
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του ενδεχοµένου στρέβλωσης της αγοράς.

83 του 51(Ι) του 2012.
Υπηρεσίες
πληροφοριών
τηλεφωνικού
καταλόγου.

111.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι συνδροµητές σε δηµόσια διαθέσιµες
τηλεφωνικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα να συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία τους
στο δηµόσια διαθέσιµο αρχείο που αναφέρεται στο άρθρο 108(2)(β) του παρόντος
Νόµου και περιγράφεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τα οποία και θα
κοινοποιούνται σε παροχείς της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου.
(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται ως
παροχέας/ παροχείς καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 109 του παρόντος
Νόµου:
(α) διαθέτουν στους τελικούς χρήστες ένα τουλάχιστον πλήρη κατάλογο
συνδροµητών, σε εγκεκριµένη από τον Επίτροπο µορφή, είτε έντυπη είτε
ηλεκτρονική είτε σε αµφότερες τις µορφές, ο οποίος ενηµερώνεται τακτικά, και όχι
λιγότερο από µια φορά ετησίως· και
(β) διαθέτουν σε όλους τους τελικούς χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών
κοινόχρηστων σηµείων πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας µία πλήρη τηλεφωνική
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υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου.
(3)(α) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται ως πρόσωπο που παρέχουν,
καθολική υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 109 του παρόντος Νόµου, υπό την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων Προστασίας ∆εδοµένων και της Ιδιωτικής Ζωής που
τίθενται στο Μέρος 14 του παρόντος Νόµου και των συµπληρωµατικών
υποχρεώσεων που υιοθετούνται βάσει αυτών υποχρεούνται να τηρούν αρχείο
(γνωστό ως η «Βάση ∆εδοµένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου») όλων των
συνδροµητών δηµοσίως διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς αριθµούς,
οι οποίοι δεν έχουν αρνηθεί να συµπεριληφθούν στο αρχείο αυτό. Υποχρεούνται
επίσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο
αρχείο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζονται από αυτόν και εγκρίνονται κατά περιόδους από τον Επίτροπο, το
οποίο προσφέρει υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. Πρόσωπα που εκχωρούν
τηλεφωνικούς αριθµούς σε συνδροµητές υποχρεούνται να κοινοποιούν στον
παροχέα καθολικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισµένος µε την παροχή της
υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου, όλα τα στοιχεία συνδροµητών τους που δεν
έχουν αρνηθεί να συµπεριληφθούν στο αρχείο «Βάση ∆εδοµένων Τηλεφωνικού
Καταλόγου Κύπρου», τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση τηλεφωνικών
καταλόγων και την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου µε όρους οι οποίοι
είναι δίκαιοι, αντικειµενικοί, κοστοστρεφείς και αµερόληπτοι.
(β) Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο εδάφιο (2) περιλαµβάνουν, όλους τους
συνδροµητές των δηµόσια διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη
των απαιτήσεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής.
(4)(α) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί χρήστες στους οποίους
παρέχεται διαθέσιµη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.
(β) Περαιτέρω, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις και όρους στα
πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες
πληροφοριών καταλόγου ούτως ώστε η πρόσβαση των τελικών χρηστών στις
προσφερόµενες υπηρεσίες να είναι
δυνατή. Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις θα είναι αντικειµενικοί, ισότιµοι,
διαφανείς και αµερόληπτοι.
(γ) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει κανονιστικούς περιορισµούς που εµποδίζουν την
άµεση πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους µέλους, σε υπηρεσία
πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους µέλους µέσω τηλεφωνικής κλήσης ή µε
αποστολή SMS και λαµβάνουν µέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής της
µορφής, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 74 του παρόντος Νόµου.
(5) Τα εδάφιο (1) και (4) εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη της νοµοθεσίας που
προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα και την ιδιωτική ζωή και ιδιαιτέρως του
άρθρου 105 του παρόντος Νόµου.
84(α)(β) του 51(Ι) του
2012.
Κοινόχρηστα
Τηλέφωνα και άλλα
σηµεία πρόσβασης
στην κοινόχρηστη
υπηρεσία τηλεφωνίας.

112. (1) Ο Επίτροπος δύναται µε Απόφασή του να επιβάλλει σε πρόσωπο ή
πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του άρθρου 109 του παρόντος Νόµου ως
πρόσωπα που παρέχουν καθολική υπηρεσία, υποχρεώσεις ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η παροχή πρόσβασης σε κοινόχρηστα τηλέφωνα ή σε άλλου είδους
δηµόσια διαθέσιµη υπηρεσία τηλεφωνίας για την ικανοποίηση των εύλογων
αναγκών των τελικών χρηστών, περιλαµβανοµένων χρηστών µε αναπηρίες, σε
επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, αριθµού κοινόχρηστων σηµείων πρόσβασης,
ευκολίας πρόσβασης και ποιότητας υπηρεσιών.

84(γ) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος µπορεί να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που
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εφαρµόζονται για την παροχή κοινόχρηστων σηµείων πρόσβασης σε υπηρεσία
τηλεφωνίας µε στόχο να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στο
εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου.
(3) Ο Επίτροπος µπορεί να αποφασίσει να µην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάµει του
εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, στο σύνολο ή σε µέρος της επικράτειάς του, εάν,
βάσει διαβούλευσης των ενδιαφεροµένων και λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις που
εκφράζονται προς αυτόν, κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή συγκρίσιµες υπηρεσίες
είναι διαθέσιµες σε βαθµό που να ικανοποιεί τις εύλογες ανάγκες για τις υπηρεσίες
αυτές στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων,
την πληθυσµιακή πυκνότητα στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή και το σχετικό
επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς επικοινωνιών στην εν λόγω περιοχή.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να αναθεωρήσει οποιαδήποτε απόφαση υιοθετήσει βάσει
του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου, µε όποιο τρόπο και σε όποιο χρόνο κρίνει ο
ίδιος ενδεδειγµένη την εν λόγω αναθεώρηση.
84(δ) του 51(Ι) του
2012.

(5) Εάν ο Επίτροπος αποφασίσει ότι ο αριθµός των κοινόχρηστων σηµείων
πρόσβασης δεν είναι πλέον επαρκής ώστε να εξασφαλίσει τις εύλογες ανάγκες για
τέτοιες υπηρεσίες στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, µπορεί να καθορίσει
πρόσωπο ή πρόσωπα ως έχοντα υποχρέωση βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος
Άρθρου, να παρέχουν κοινόχρηστα σηµεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας
στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

84(ε) του 51(Ι) του
2012.

(6) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος
Νόµου να παρέχουν κοινόχρηστα σηµεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας
διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από
τα κοινόχρηστα σηµεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας µε τη χρήση του
ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης «112» και οποιουδήποτε αριθµού
έκτακτης ανάγκης της Κύπρου, ο οποίος προσδιορίζεται από τον Επίτροπο. Οι
κλήσεις αυτές, σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιούνται χωρίς χρέωση για τον τελικό
χρήστη και µπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση µέσων πληρωµής, είτε υπό τη µορφή
νοµισµάτων, καρτών ή άλλων.

85(α)(β) του 51(Ι) του
2012.
Μέτρα για τελικούς
χρήστες µε αναπηρίες.

113. (1) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό, να λαµβάνει
ειδικά µέτρα για να εξασφαλίζει στους τελικούς χρήστες µε αναπηρία, πρόσβαση µε
οικονοµικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 108 του
παρόντος Νόµου, σε επίπεδο ισοδύναµο µε εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε
άλλους τελικούς χρήστες.

85(γ) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος δύναται µε Απόφαση ή ∆ιάταγµα να προσδιορίσει τους όρους και
τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνεται πρόσωπο ή πρόσωπα
που ορίζονται βάσει του Παρόντος Άρθρου για να εξασφαλίσουν ότι και οι χρήστες
µε αναπηρία µπορούν επίσης να επιλέγουν µεταξύ των προσώπων και των φορέων
παροχής υπηρεσιών που είναι διαθέσιµοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών.

85(δ) του 51(Ι) του
2012.

(3) Κατά τη λήψη των µέτρων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), ο Επίτροπος
επιδιώκει τη συµµόρφωση µε τα σχετικά πρότυπα και τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στα άρθρα 53, 72 και 81 του παρόντος Νόµου.

Προσιτότητα
τιµολογίων.
86(α) του 51(Ι) του
2012.

114. (1) Ο Επίτροπος παρακολουθεί την εξέλιξη και το επίπεδο των λιανικών
τιµολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες διατίθενται στο κοινό και εµπίπτουν στο πεδίο
της ορισθείσας Καθολικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται βάσει των Άρθρων 108113 του παρόντος Νόµου, από πρόσωπο ή πρόσωπα καθορισµένες βάσει του
Άρθρου 109 του παρόντος Νόµου, ιδίως σε σχέση µε τις εθνικές τιµές καταναλωτή
και το µέσο εισόδηµα.
(2) Υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών, ο Επίτροπος µπορεί, µε ∆ιάταγµα
κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, να προσδιορίζει
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86(β) του 51(Ι) του
2012.

τις υποχρεώσεις προσώπου ή προσώπων που έχουν καθορισθεί βάσει του Άρθρου
109 του παρόντος Νόµου προκειµένου να διασφαλίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο ή
πρόσωπα παρέχουν στους καταναλωτές τιµολογιακές επιλογές ή δέσµες τιµολογίων,
οι οποίες είναι διαφορετικές από τους συνήθεις εµπορικούς όρους. Οι εν λόγω
τιµολογιακές επιλογές σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα άτοµα µε
χαµηλό εισόδηµα ή µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την
πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιµης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.
(3) Ο Επίτροπος µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων να απαιτεί από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του
Άρθρου 109 του παρόντος Νόµου, να εφαρµόζει ειδικές τιµολογιακές επιλογές ή
κοινά τιµολόγια στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου, ή να
συµµορφώνεται µε ανώτατα όρια τιµών ή µε την απαίτηση γεωγραφικής στάθµισης
των τιµών, υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών.

86(γ) του 51(Ι) του
2012.

(4) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, για την παροχή
ειδικών τιµολογιακών επιλογών και/ή κοινών τιµολογίων, συµπεριλαµβανοµένης
της γεωγραφικής στάθµισης, είναι πλήρως διαφανείς και εφαρµόζονται σύµφωνα µε
την αρχή της αµεροληψίας. Αποτελεί ευθύνη του προσώπου ή των προσώπων που
καθορίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 109 του παρόντος Νόµου να δηµοσιεύουν τους
όρους αυτούς σε τουλάχιστον δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τριάντα (30)
ηµέρες πριν τεθούν σε ισχύ, καθώς και στο σχετικό δικτυακό τόπο του
καθορισµένου προσώπου ή προσώπων. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος θεωρεί ότι
ένα σύστηµα δε συνάδει µε την παρούσα παράγραφο, δύναται να απαιτεί την
τροποποίηση ή ανάκληση του συγκεκριµένου συστήµατος.
(5) Ο Επίτροπος δύναται να προτείνει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων,
πέραν των τιµολογιακών επιλογών που απαριθµούνται στο εδάφιο (3) του παρόντος
Άρθρου, την παροχή εναλλακτικής ή επιπρόσθετης στήριξης προς του καταναλωτές
που προσδιορίζονται ως έχοντες χαµηλό εισόδηµα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Έλεγχος δαπανών και
παροχή πρόσθετων
διευκολύνσεων.
87(α)(β)(γ) του 51(Ι)
του 2012.

115. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα καθορισµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 109
του παρόντος Νόµου πρόσωπα, κατά την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών
πέραν εκείνων που αναφέρονται στα Άρθρα 110-113 και 114(3) του παρόντος
Νόµου, καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των προαναφερόµενων
πρόσθετων διευκολύνσεων και υπηρεσιών ούτως ώστε ο συνδροµητής να µην είναι
υποχρεωµένος να πληρώνει για διευκολύνσεις ή υπηρεσίες, που δεν είναι
απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την υπηρεσία που ζητεί.

87(δ) του 51(Ι) του
2012.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα καθορισµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 109 του
παρόντος Νόµου πρόσωπα, προκειµένου οι συνδροµητές να µπορούν να
παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν
αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας, παρέχουν τις κάτωθι ειδικές
διευκολύνσεις και υπηρεσίες:
(α) Αναλυτικούς λογαριασµούς,
(β) ∆ωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόµενες κλήσεις,
(γ) Συστήµατα προπληρωµής,
(δ) Σταδιακή αποπληρωµή των τελών σύνδεσης,
(ε) Μη εξόφληση λογαριασµών.
Ο Επίτροπος εκδίδει σχετική Απόφαση ή ∆ιατάγµατα µε την οποία καθορίζει τα
στοιχεία των ανωτέρω υπηρεσιών.

87(ε) του 51(Ι) του
2012.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να µην εφαρµόζει τις απαιτήσεις του εδαφίου (2) του
παρόντος Άρθρου αναφορικά µε µέρος ή και το σύνολο της επικράτειας της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εάν κρίνει, αφού διεξάγει ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη ότι οι προαναφερόµενες διευκολύνσεις ή υπηρεσίες είναι
ευρέως διαθέσιµες στην Επικράτεια ή µέρος της Επικράτειας της Κυπριακής
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∆ηµοκρατίας.
87(στ) του 51(Ι) του
2012.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που εκµεταλλεύονται
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες το σύνολο ή
µέρος των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του
παρόντος άρθρου καθώς και πρόσθετες διευκολύνσεις ως ακολούθως:
(α) Τονική επιλογή ή DTMF (λειτουργία πολυσυχνότητας διπλού τόνου)·
(β) αναγνώριση καλούσας γραµµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στο
Μέρος 14 του παρόντος Νόµου·
(γ) δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για σύντοµα γραπτά µηνύµατα (SMS), ή
µηνύµατα πολυµέσων (MMS)·
(δ) συµβουλές σχετικές µε τα τιµολόγια·
(ε) έλεγχο του κόστους·
µε την επιφύλαξη της τεχνικής δυνατότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας,
µετά από ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα στοιχεία των
ανωτέρω πρόσθετων διευκολύνσεων θα αναφέρονται σε σχετικό ∆ιάταγµα.
(5) (6) (7) και το (8) ∆ιαγράφηκαν µε το 87(ζ) του 51(Ι) του 2012.

8 του 160(Ι) του 2013.
Καθορισµός στόχων
επιδόσεως.

116. Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει στόχους επιδόσεων για πρόσωπο ή πρόσωπα
που υπέχουν υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
άρθρου 70Α του παρόντος Νόµου.

Κόστος των
υποχρεώσεων
καθολικής υπηρεσίας.

117. (1) Σε περίπτωση όπου οι καθορισµένες σύµφωνα µε το Άρθρο 109 του
παρόντος Νόµου επιχειρήσεις, ζητούν να λάβουν χρηµατοδότηση για το καθαρό
κόστος στο οποίο θα υποβληθούν προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, δύνανται να υποβάλλουν στον Επίτροπο γραπτό αίτηµα για την ανωτέρω
χρηµατοδότηση.
(2) Το αίτηµα που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, θα
συνοδεύεται από όλες τις υποστηρικτικές πληροφορίες που δύνανται εύλογα να
ζητηθούν από τον Επίτροπο για τους σκοπούς του εδαφίου (3) του παρόντος
Άρθρου. Τα δεδοµένα, θα αφορούν την περίοδο εκείνη που ορίζεται από τον
Επίτροπο.
(3) Ο Επίτροπος, επί τη βάσει των πληροφοριών που παρέχονται δυνάµει του
εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου, και όπου κρίνεται από αυτόν ότι οι ανωτέρω
πληροφορίες είναι επαρκείς ώστε να επιτρέψουν έναν τέτοιο καθορισµό, θα
καθορίζει εάν η υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου,
συνιστά αθέµιτη επιβάρυνση για το σχετικό πρόσωπο.
(4) Στις περιπτώσεις εκείνες που ο Επίτροπος ορίζει ότι η υποχρέωση που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, δύναται να συνιστά αθέµιτη
επιβάρυνση για το πρόσωπο που έχει καθοριστεί για την παροχή της, ο Επίτροπος
υπολογίζει το καθαρό κόστος της παροχής της, επί τη βάσει –
(α) του καθαρού κόστους παροχής της, λαµβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο
όφελος που αποκοµίζει η επιχείρηση, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε σχετικό
∆ιάταγµα, ή
(β) όπου δυνατόν, το καθαρό κόστος που προκύπτει σύµφωνα µε έναν
αποτελεσµατικό, αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο µηχανισµό καθορισµού,
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µέσω του οποίου καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον
καθορισµό, και τα βασικά στοιχεία του οποίου ορίζονται σε σχετικό ∆ιάταγµα.
(5) Τα καθορισµένα σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 2 του παρόντος µέρους
πρόσωπα, παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται ευλόγως από τον Επίτροπο για
το σκοπό της πλήρωσης των απαιτήσεων του εδαφίου (4) του παρόντος Άρθρου.
(6) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι η υποχρέωση που αναφέρεται
του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου δεν συνιστά αθέµιτη επιβάρυνση, θα
ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό µετά την εν λόγω απόφασή του, το πρόσωπο
που αφορά η εν λόγω Απόφαση καθώς και τους λόγους αυτής.
(7) Η ακρίβεια των λογαριασµών ή/και των άλλων πληροφοριών στις οποίες
βασίζεται ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων του παρόντος
Μέρους, θα ελέγχεται ή εξετάζεται, όπως θεωρείται κατάλληλο, από τον Επίτροπο,
ή θα εγκρίνεται από τον Επίτροπο σε περίπτωση που το όργανο έγκρισης είναι
ανεξάρτητο από το πρόσωπο.
(8) Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού κόστους και τα συµπεράσµατα
οποιουδήποτε ελέγχου ή εξέτασης που γίνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, θα
δηµοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου,
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την γνωστοποίησή τους στον Επίτροπο.
Χρηµατοδότηση των
υποχρεώσεων
καθολικής υπηρεσίας.

118. (1) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος, επί τη βάσει του υπολογισµού του καθαρού
κόστους που αναφέρεται στο Άρθρο 117 του παρόντος Νόµου, συµπεραίνει ότι το
καθαρό κόστος της συµµόρφωσης µε υποχρεώσεις δυνάµει των άρθρων 110-115 του
παρόντος Νόµου, συνιστά αθέµιτη επιβάρυνση για τα πρόσωπα, κατόπιν αιτήµατος
από τα καθορισµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 109 του παρόντος Νόµου πρόσωπα, θα
(α) εισάγει µηχανισµό αποζηµίωσης του εν λόγω προσώπου για το καθορισµένο
καθαρό κόστος υπό διαφανείς συνθήκες από δηµόσια κονδύλια, ή/και
(β) επιµερίσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας µεταξύ
των παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει να επιµερίσει το καθαρό κόστος
σύµφωνα µε το εδάφιο 1(β) του παρόντος Άρθρου, θα θεσπίσει µε ∆ιάταγµα
µηχανισµό επιµερισµού, τον οποίο θα διαχειρίζεται ο ίδιος, ή φορέας υπό την
επιτήρησή του ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τις καθορισµένες σύµφωνα µε τους
όρους του Άρθρου 109 του παρόντος Νόµου πρόσωπα. Μόνο το καθαρό κόστος,
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 117 του παρόντος Νόµου, των
υποχρεώσεων που θεσπίζονται µε τα άρθρα 110-115 µπορεί να χρηµατοδοτείται.
(3) Ο µηχανισµός επιµερισµού που θεσπίζεται βάσει του εδαφίου (2) πρέπει να
τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της µη διακριτικής µεταχείρισης και της
αναλογικότητας, και θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να επιφέρει την
ελάχιστη δυνατή στρέβλωση στην αγορά και στις συνήθειες ζήτησης των
καταναλωτών. Ο µηχανισµός επιµερισµού θα βασίζεται σε διάφανο και ουδέτερο
τρόπο συλλογής των συνεισφορών προκειµένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος
επιβολής διπλών εισφορών που εµπίπτουν τόσο στα έξοδα όσο και στα έσοδα του
προσώπου. Ο Επίτροπος δύναται να µην απαιτεί συνεισφορές από πρόσωπα των
οποίων ο ελεγµένος εθνικός τζίρος είναι κατώτερος ενός προσδιορισµένου ποσού το
οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από τον Επίτροπο. Το επίπεδο του εθνικού
τζίρου που δικαιολογεί εξαίρεση από τις απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου θα
δηµοσιεύεται από τον Επίτροπο.
(4) Κάθε επιβάρυνση που σχετίζεται µε τον επιµερισµό του κόστους Καθολικής
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, διαχωρίζεται και
προσδιορίζεται χωριστά για κάθε πρόσωπο.
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(5) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει χρεώσεις σύµφωνα µε το παρόν µέρος, σε πρόσωπα
που δεν παρέχουν υπηρεσίες εντός της γεωγραφικής περιοχής της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
(6) O Επίτροπος θα ενηµερώνει γραπτώς κάθε πρόσωπο που οφείλει να επιµερίζεται
το κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, για την υποχρέωσή του να συνεισφέρει σε αυτό το
κόστος, καθώς και για το ποσό, τρόπο, και χρόνο των οφειλόµενων πληρωµών.
(7) Πρόσωπο που έχει ενηµερωθεί σχετικά µε την υποχρέωσή του να συνεισφέρει
ένα ποσό που καθορίζεται από τον Επίτροπο θα καταβάλει το ανωτέρω ποσό κατά
το χρόνο και τρόπο που καθορίζονται από τον Επίτροπο.
(8) Ο Επίτροπος θα δηµοσιεύει και δηµοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες αναφορικά
µε τις αρχές που διέπουν τον επιµερισµό του κόστους και τις λεπτοµέρειες του
χρησιµοποιούµενου µηχανισµού. Ο Επίτροπος θα διατηρεί και αποδέχεται ως
εµπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που κατηγοριοποιούνται ως εµπιστευτικές ή ως
εµπεριέχουσες εµπορικό απόρρητο από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που
βάσιµα θεωρεί ότι σχετικά αιτήµατα δεν είναι θεµελιωµένα.
(9) Ο Επίτροπος, µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης πληροφοριών που κρίνονται
εµπιστευτικές ή του επιχειρηµατικού απορρήτου, θα δηµοσιεύει ετήσια έκθεση στην
οποία θα παρατίθεται το υπολογιζόµενο καθαρό κόστος των υποχρεώσεων
καθολικής υπηρεσίας. Η ανωτέρω ετήσια έκθεση θα προσδιορίζει τις συνεισφορές
όλων των ενδιαφεροµένων προσώπων, και το τυχόν αγοραίο όφελος που
αποκοµίζουν οι καθορισµένα πρόσωπα.
ΜΕΡΟΣ 16
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤ’ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ
Καθολική Υπηρεσία
Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών.
9(α) του 160(Ι) του
2013.

119.- (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας ταχυδροµικών
υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσµη ταχυδροµικών υπηρεσιών
καθορισµένης ποιότητας, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 119Β του παρόντος
Νόµου, και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιµη σε όλους τους χρήστες στην
Κύπρο, σε προσιτές τιµές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό
το φως των συγκεκριµένων συνθηκών στην Κύπρο.
(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η πυκνότητα των ταχυδροµείων και των σηµείων
πρόσβασης είναι ανάλογη µε τις ανάγκες των χρηστών

9(β) του 160(Ι) του
2013.

(3) Οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις ταχυδροµικών αντικειµένων, που κατά τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρου 119Β του παρόντος Νόµου αποτελούν την εκάστοτε
καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ρυθµίσεις
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης.

10 του 160(Ι) του
2013.
Ορισµός παροχέα
καθολικής υπηρεσίας.

119Α. Με διάταγµα του Υπουργού και αφού προηγουµένως ενηµερωθεί η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, ορίζεται ο δηµόσιος ή
ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της
∆ηµοκρατίας και ο οποίος επιλέγεται είτε µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
είτε µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί του
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των
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11(Ι) του 2006
39(Ι) του 2011
175(Ι) του 2011
112(Ι) του 2012.

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου. Η ανάθεση της
καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της
απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας.

10 του 160(Ι) του
2013.
Καθολική Υπηρεσία
Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών.

119Β. (1) Η ελάχιστη δέσµη των ταχυδροµικών υπηρεσιών που αποτελούν την
καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει:

(α) Ελάχιστα σηµεία πρόσβασης µε βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες·
(β) µια τουλάχιστον παράδοση, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων
γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιµη ηµέρα για τουλάχιστον πέντε ηµέρες
εβδοµαδιαίως, ταχυδροµικών αντικειµένων, περιλαµβανοµένων δεµάτων βάρους
µέχρι δύο και είκοσι χιλιογράµµων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε
προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σηµεία ή άλλως πως ως ο Επίτροπος
εγκρίνει από καιρού εις καιρό·
(γ) µια τουλάχιστον περισυλλογή, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων
γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιµη ηµέρα για τουλάχιστον πέντε ηµέρες
εβδοµαδιαίως, από κάθε σηµείο πρόσβασης ταχυδροµικών αντικειµένων και
δεµάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α):
Νοείται ότι τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις που αναγνωρίζονται από
τον Επίτροπο κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις
κανονιστικές αρχές µε επιµέλεια του Επιτρόπου·
(δ) παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, αποτελούµενων από την περισυλλογή,
διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων και δεµάτων που
αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), σε τιµές προσιτές και οµοιόµορφες
παντού στη ∆ηµοκρατία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 124 του
παρόντος Νόµου, µε τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθµίσεων µε απόφαση του
Επιτρόπου για την κατ’ οίκον διανοµή δεµάτων·
(ε) παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας συστηµένων και ασφαλισµένων ταχυδροµικών
αντικειµένων, σε οµοιόµορφες τιµές παντού στη ∆ηµοκρατία:
Νοείται ότι η καθολική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, περιλαµβάνει
τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.
(2) Η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα
όρασης παρέχεται δωρεάν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Παγκόσµιας
Ταχυδροµικής Ένωσης.
Παροχέας καθολικής
υπηρεσίας
ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
11 του 160(Ι) του 2013.

120.-(1) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά µε την ταυτότητα του
παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του
παρέχει πληροφορίες σε σχέση µε τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική
ταχυδροµική υπηρεσία.
(2) Περαιτέρω, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας
παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά µε τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει, οι
οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τους γενικούς όρους πρόσβασης στις
υπηρεσίες, τις τιµές των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς, επίσης, τις ποιοτικές
προδιαγραφές και τις σχετικές επιδόσεις του παροχέα σε σχέση µε τις εν λόγω
υπηρεσίες. Ο Επίτροπος δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
και στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω και αφορούν την
ενηµέρωση του κοινού.

Άδεια παροχέα

121.-(1) Ο Επίτροπος θέτει στην άδεια του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
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καθολικής
ταχυδροµικής
υπηρεσίας.

υπηρεσίας, τους όρους που απαιτείται όπως πληροί η καθολική υπηρεσία και οι
οποίοι θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
(α) συµµόρφωση της υπηρεσίας προς τις βασικές απαιτήσεις,
(β) παροχή των ίδιων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες υπό παρόµοιες συνθήκες,
(γ) διαθεσιµότητα της υπηρεσίας χωρίς οποιασδήποτε µορφή διάκρισης, και ειδικά
χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει πολιτικών, θρησκευτικών και/ή ιδεολογικών λόγων,
(δ) αδιάκοπη και συνεχή υπηρεσία, για κάθε εργάσιµη µέρα και όχι για λιγότερο
των πέντε ηµερών εβδοµαδιαίως, εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η καθολική υπηρεσία εξελίσσεται σύµφωνα µε
τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές και σύµφωνα µε τις ανάγκες των
χρηστών.

Υπηρεσίες που
ανατίθενται
κατ’αποκλειστικότητα
στον παροχέα
καθολικής
ταχυδροµικής
υπηρεσίας.
13 του 160(Ι) του 2013.
Υπολογισµός καθαρού
κόστους καθολικής
υπηρεσίας.
∆εύτερο Παράρτηµα.

122.- Καταργήθηκε µε το 12 του 160(Ι) του 2013.

123.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει µε διάταγµα τον τρόπο υπολογισµού του καθαρού
κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που
ορίζονται στο ∆εύτερο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, και αφού ενηµερωθεί
από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προκύπτει
από την υποχρέωση του για παροχή καθολικής υπηρεσίας προχωρεί σε έλεγχο και
επαλήθευση.
(2) Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει το φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
εντός της καθολικής υπηρεσίας - καθώς και τους φορείς παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών µε ειδική άδεια κατά το µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός
της καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη δραστηριοποίησης οποιουδήποτε
φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας τότε το
καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας θα καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό και κατατίθεται απευθείας στο ταµείο αποζηµίωσης που ιδρύεται
µε βάση το εδάφιο (5).
(3) Ο επιµερισµός κόστους γίνεται από τον Επίτροπο, µε τρόπο διαφανή,
αντικειµενικό και ουδέτερο, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ αναλογία, τα ακαθάριστα
έσοδα κάθε φορέα που δραστηριοποιείται εντός της καθολικής υπηρεσίας.
(4) Ο Επίτροπος είναι αρµόδιος για τον υπολογισµό και την εξατοµίκευση των
εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδροµικής
υπηρεσίας.
(5) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδρύεται από τον Επίτροπο
ταµείο αποζηµίωσης εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου,
το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώµα, του οποίου τα µέλη
διορίζονται από τον Επίτροπο και λειτουργούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες σχετικού
διατάγµατος που εκδίδει ο Επίτροπος.
(6) Το Ταµείο είναι αρµόδιο για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών µε την εξαίρεση
των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του
παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συµψηφίζει.
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(7) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας, της µη διάκρισης και της
αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη λειτουργία του ταµείου αποζηµίωσης και
ειδικά κατά τον υπολογισµό και καθορισµό του ύψους των χρηµατικών
συνεισφορών σε αυτό. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βασίζονται σε αντικειµενικά
και επαληθεύσιµα κριτήρια και δηµοσιεύονται.
(8) Το ταµείο αποζηµίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασµών του.
(9) Ο Επίτροπος δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ετησίως,
όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταµείο αποζηµίωσης.
Ταχυδροµικές τιµές και
τέλη.

124.-(1) Τηρουµένων των όσων προβλέπονται στα Άρθρα 20 (ιη), (23) και (24), ο
Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόµενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιµές–

14(α) του 160(Ι) του
2013.

(α) είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις
παρεχόµενες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και λαµβάνοντας υπόψη
τις ειδικές συνθήκες, εφόσον υπάρχουν·

14(α) του 160(Ι) του
2013.

(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσµατική
παροχή καθολικής υπηρεσίας·

14(α) του 160(Ι) του
2013.
14(α) του 160(Ι) του
2013.

(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων· και

14(β) του 160(Ι) του
2013.

(δ) είναι οµοιόµορφα παντού ανά την Κύπρο, αλλά και για τις διασυνοριακές
υπηρεσίες, όταν παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα ταχυδροµικού αντικειµένου.
(2) Η εφαρµογή οµοιόµορφων τελών και τιµών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο
(1)(δ), δεν θα αποκλείει το δικαίωµα του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας να συνάπτει ατοµικές συµφωνίες µε πελάτες σε ότι αφορά τις τιµές.

14(γ) του 160(Ι) του
2013.

(3) Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρµόζει ειδικά
τιµολόγια, σύµφωνα µε την αρχή του προσανατολισµού ως προς το κόστος, για
ορισµένες υπηρεσίες, ενδεικτικά περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που
παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας
χρηστών ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων
χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, τα τιµολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών
πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Επίσης,
πρέπει να εφαρµόζονται οµοίως, για ισοδύναµες υπηρεσίες, τόσο µεταξύ τρίτων
µερών όσο και µεταξύ τρίτων µερών και φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Κάθε τέτοιο τιµολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των
µεµονωµένων χρηστών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που
χρησιµοποιούν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό παρόµοιες συνθήκες.

Σύναψη συµφωνιών για
καταληκτικά τέλη.

125. Προκειµένου να διασφαλισθεί η παροχή διασυνοριακής καθολικής υπηρεσίας
ο Επίτροπος ενθαρρύνει τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας να
συνάπτει συµφωνίες όσον αφορά τα καταληκτικά τέλη για ταχυδροµεία από και
προς κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ισχύσουν γι’ αυτό το ζήτηµα οι
ακόλουθες αρχές:
(α) αντικατόπτριση κόστους στα καταληκτικά τέλη για τη διεκπεραίωση και
διανοµή της εισερχόµενης διασυνοριακής αλληλογραφίας,
(β) σύνδεση των τελών µε την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας,
(γ) διαφάνεια και αποχή από διακρίσεις στα καταληκτικά τέλη.

Λογιστικές
∆ιευθετήσεις.
15(α) του 160(Ι) του

126.- (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι λογιστικές διευθετήσεις παροχής
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διεξάγονται µε σαφή διάκριση µεταξύ
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2013.

υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν µέρος της καθολικής υπηρεσίας και
εκείνων που δεν αποτελούν µέρη της. Ο λογιστικός διαχωρισµός χρησιµοποιείται
ως δεδοµένο κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας.
Τα εσωτερικά λογιστικά συστήµατα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρµοζόµενων
και αντικειµενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

15(β) του 160(Ι) του
2013.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει µε διάταγµα τα λογιστικά συστήµατα και τον τρόπο µε
τον οποίο θα γίνεται η κατανοµή του κόστους.

15(γ) του 160(Ι) του
2013.

(3) Ο Επίτροπος τηρεί διαθέσιµες, επαρκείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά
συστήµατα που εφαρµόζει ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, οι
οποίες τίθενται εµπιστευτικά στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν
αιτήµατος της τελευταίας.
(4) Οι χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας καταρτίζονται, και υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή και
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε την σχετική Κοινοτική και Κυπριακή νοµοθεσία για τις
εµπορικές επιχειρήσεις.

16 του 160(Ι) του 2013.
Πρόσβαση στο
ταχυδροµικό δίκτυο.

126Α.-(1) Εφόσον, κατόπιν µελέτης, κριθεί απαραίτητο για την προστασία των
συµφερόντων των χρηστών ή/και την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισµού
και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ούτε περιορίζεται το
δικαίωµα του συµβάλλεσθαι, ο Επίτροπος εκδίδει διάταγµα µε το οποίο
εξασφαλίζονται οι συνθήκες πρόσβασης µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις στα
στοιχεία της ταχυδροµικής υποδοµής ή του δικτύου ή των υπηρεσιών που
παρέχονται στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας, όπως σύστηµα ταχυδροµικών
κωδικών, βάση δεδοµένων διευθύνσεων, ταχυδροµικές θυρίδες, γραµµατοκιβώτια
διανοµής, πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία
επαναπροώθησης και υπηρεσία επιστροής στον αποστολέα.
(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υποχρεούται µετά από σχετικό
αίτηµα αδειοδοτηµένου παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών να εισέλθει σε
διαπραγµάτευση µαζί του αναφορικά µε το ενδεχόµενο παροχής σε αυτόν
πρόσβασης σε δίκτυο ταχυδροµικών υπηρεσιών. Ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας
µπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση, εάν η επιχειρησιακή ικανότητα των
εγκαταστάσεων ή η λειτουργική αξιοπιστία του τίθεται σε κίνδυνο, ή εάν σε
συγκεκριµένη περίπτωση, δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό για την παροχή της
ζητούµενης υπηρεσίας.
(3) Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων ή παρέλευσης εύλογου
χρονικού διαστήµατος από την έναρξή τους χωρίς κατάληξη, ο Επίτροπος δύναται
να παρέµβει είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν γραπτού αιτήµατος ενός εκ των µερών,
µε σκοπό την έκδοση απόφασης για επίλυση της διαφοράς.
(4) Όλες οι συµφωνίες πρόσβασης, µετά τη σύναψή τους υποβάλλονται στον
Επίτροπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΩΝ

Υποχρέωση
εξασφάλισης άδειας.
17(α) του 160(Ι) του
2013.

127.- (1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδροµικό δίκτυο ή/και παρέχει
ταχυδροµικές υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτηµένος προς τούτο µε άδεια,
υπό τη µορφή Γενικής Εξουσιοδότησης ή/και Ειδικής Άδειας χορηγούµενης από
τον Επίτροπο, τηρουµένων, στην περίπτωση της ειδικής άδειας του παροχέα
καθολικής υπηρεσίας, των διατάξεων του άρθρου 119Α.
(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι ακόλουθες ταχυδροµικές υπηρεσίες δεν
υπόκεινται σε άδεια:
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(α) η µεταφορά και παράδοση ταχυδροµικών αντικειµένων προσωπικά από τον ίδιο
τον αποστολέα ή από φίλο ή γνωστό του αποστολέα ή από µη εµπορικό
αγγελιαφόρο χωρίς αµοιβή που δεν εµπλέκεται σε οποιαδήποτε εµπορική
δραστηριότητα, ή µε άλλα παρόµοια µέσα,
(β) η µεταφορά και παράδοση επίσηµων δικαστικών εγγράφων,
(γ) ∆ιαγράφηκε µε το 17(β) του 160(Ι) του 2013.
(3) Ο Επίτροπος δύναται µε διάταγµα να ορίσει και άλλες υπηρεσίες για την παροχή
των οποίων δεν θα απαιτείται άδεια, νοουµένου ότι δεν υπάγονται στην καθολική
υπηρεσία.
Χορήγηση ειδικών
αδειών.
18(α) του 160(Ι) του
2013.

128. (1) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδικές άδειες οι οποίες απαιτούνται για την παροχή
µέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 119Β του παρόντος
Νόµου, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν επαρκώς
εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση µε την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, χωρίς
απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η
καθηµερινή διανοµή ή η πλήρης κάλυψη της ∆ηµοκρατίας.

18(β)(γ) του 160(Ι) του
2013.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδροµικές
υπηρεσίες υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις περί εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και µε τους
σχετικούς όρους που ορίζονται σε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου.

Αρχές που διέπουν την
παροχή άδειας.

129. Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που διέπουν την παροχή αδειών
είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, αναλογικές και βασισµένες σε αντικειµενικά
κριτήρια.
(2) Σε περίπτωση µη έγκρισης αίτησης για παραχώρηση άδειας, ο Επίτροπος
οφείλει:
(α) να ενηµερώσει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο για τους λόγους απόρριψης,
(β) να παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία να δείξει λόγους για τους ποίους θα έπρεπε
να χορηγηθεί η άδεια,
(γ) να δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόµενους στην παράγραφο (β)
λόγους, να χορηγήσει την άδεια, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες
κρίνει αναγκαίες,
(δ) να δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο (β)
να επιβεβαιώσει την απόφασή του, περίπτωση κατά την οποία ο αιτούµενος έχει
δικαίωµα προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.
(3) Ο Επίτροπος δεν θέτει όρους σε οποιαδήποτε άδεια, άλλους από τους
καθοριζόµενους σε ∆ιάταγµα.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας, σε κάθε περίπτωση που
α) αυτό είναι προς το δηµόσιο συµφέρον, (β) αυτό είναι προς το συµφέρον της
εθνικής ασφάλειας (γ) η αίτηση για χορήγηση άδειας δεν πληροί τους όρους και
προϋποθέσεις που ορίζονται στις διαδικασίες για την χορήγηση αδειών.

19 του 160(Ι) του 2013.
Υποχρεώσεις φορέων
παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών.

130.-(1) Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες
οφείλουν(α) να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας·
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(β) να τηρούν τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.)
σε ό,τι αφορά τη µεταφορά επικίνδυνων ταχυδροµικών αντικειµένων·
(γ) να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των χρηστών·
(δ) να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µη διακυβεύεται η εθνική άµυνα και ασφάλεια·
(ε) να διασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής·
(στ) να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που προβλέπει ο Νόµος
και οι σχετικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας·
(ζ) να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της
χωροταξίας·
(η) να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών τους καθόλη
τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους·
(θ) να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγια τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς
ανταγωνισµού και τους κανόνες διαφάνειας και ότι δηµοσιεύονται καταλλήλως·
(ι) να παρέχουν στον Επίτροπο, σε χρονικά περιθώρια και λεπτοµέρειες που έχει
καθορίσει ο ίδιος, εµπιστευτικά και κατόπιν αιτήµατος του Επιτρόπου κάθε
απαραίτητη πληροφορία και στοιχεία για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Νόµου, την εκτέλεση των αποφάσεων του βάσει αυτού του νόµου, καθώς και για
σαφώς καθορισµένους στατιστικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών
πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά µε την παροχή της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, και
(ια) να καταβάλλουν στον Επίτροπο τα ετήσια διοικητικά τέλη, όπως αυτά
καθορίζονται κάθε φορά, καθώς και τα τέλη χρηµατοδότησης του ταµείου
αποζηµίωσης για κάλυψη του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας.
(2) Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν
ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον(α) να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς και να εφαρµόζουν λογιστικό διαχωρισµό,
ώστε να γίνεται σαφής διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι µέρος
της ειδικής άδειας και για αυτά που δεν είναι, και να κοινοποιούν τα τιµολόγια τους
στον Επίτροπο και
(β) να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζονται προς τούτο, σύµφωνα
µε το άρθρο 119Α.
(3) Όσοι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν να συνεισφέρουν στη
χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των διοικητικών και
λειτουργικών δαπανών του Επιτρόπου υποχρεούνται να εφαρµόζουν κατάλληλο
λογιστικό διαχωρισµό ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισµός των οικονοµικών
στοιχείων των υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση συνεισφοράς στη
χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και των διοικητικών και
λειτουργικών δαπανών του Επιτρόπου.
20 του 160(Ι) του 2013.
Προστασία Χρηστών
Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών.

130Α.-(1) Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν να διαθέτουν
διαφανείς, απλές και χαµηλού κόστους διαδικασίες για την αντιµετώπιση
καταγγελιών των χρηστών που αφορούν ιδίως σε απώλειες, κλοπές, καταστροφές
ταχυδροµικών αντικειµένων (συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών προσδιορισµού
ευθυνών, όταν παρεµβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), µε την επιφύλαξη
τήρησης των σχετικών διεθνών διατάξεων και της κυπριακής νοµοθεσίας για το

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 147 of 170

112(I)/2004
καθεστώς αποζηµιώσεων.
(2) Ο Επίτροπος λαµβάνει µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες του
εδαφίου (1) δίνουν τη δυνατότητα να επιλύονται οι διαφορές δίκαια και ταχέως,
προβλέποντας, όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήµατος επιστροφής
χρηµάτων ή/και αποζηµίωσης. Ο Επίτροπος ενθαρρύνει, επίσης, την ανάπτυξη
ανεξάρτητων εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών µεταξύ
παροχέων και χρηστών.
(3) Χωρίς να αίρεται η δυνατότητα δικαστικής επίλυσης των διαφορών, οι χρήστες
ατοµικά ή συλλογικά µπορούν να προσφεύγουν στον Επίτροπο για παράπονα που
αφορούν παροχείς ταχυδροµικών υπηρεσιών και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των όρων αδειοδότησης τους από τον Επίτροπο.
(4) Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθώς και οι φορείς
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας
δηµοσιεύουν, παράλληλα µε την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση των
επιδόσεών τους, πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των παραπόνων των χρηστών
των υπηρεσιών τους που αντιµετώπισαν και τον τρόπο που τα χειρίστηκαν.
∆ήλωση εγγραφής.

131. Ο Επίτροπος θα καθορίζει δια διατάγµατος διαδικασίες διά των οποίων
πρόσωπα δύνανται να αδειοδοτηθούν για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό
τη µορφή γενικής εξουσιοδότησης. Πρόσωπο, το οποίο επιζητεί εγγραφή, οφείλει
να προβεί σε δήλωση, διά της οποίας θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
(α) πλήρη προσωπικά και/ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας,
(β) τα ονόµατα των προσώπων που θα διαχειρίζονται τις προτεινόµενες
ταχυδροµικές δραστηριότητες,
(γ) την υπηρεσία που θα παρέχεται, την γεωγραφική περιοχή που θα καλύπτεται και
τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα καλύπτεται,
(δ) την διαδικασία διακανονισµού διαφορών µε πελάτες.

Τέλη άδειας.
21 του 160(Ι) του 2013.

132.- (1) Ο Επίτροπος καθορίζει µε διάταγµα τον τρόπο υπολογισµού των ετήσιων
διοικητικών τελών τόσο για τις γενικές εξουσιοδοτήσεις όσο και για τις ειδικές
άδειες.
(2) Τα τέλη άδειας καθορίζονται ώστε να καλύπτουν το διοικητικό κόστος που
προκύπτει από την έκδοση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή της
σχετικής άδειας.

Επιτήρηση και
διασφάλιση
συµµόρφωσης.
22 του 160(Ι) του 2013.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
25.7.2008.

133.-(1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης
της συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών.
(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι υπάρχει ενδεχόµενο
παράβασης όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και θέτει σε
εφαρµογή το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου
∆ιάταγµα.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος και ο αδειούχος, δεν συµφωνούν, εντός χρονικού
διαστήµατος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει µε ∆ιάταγµα, αναφορικά µε τις
διαδικασίες ακροάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίµων και άλλων
κυρώσεων, δε συµφωνούν ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει της παράβαση, ο
Επίτροπος δύναται να εκδώσει Απόφαση ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να
επωφελείται της άδειας ή / και να επιβάλει πρόστιµο σ’ αυτόν ή / και να ανακαλέσει
την άδεια.ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει την παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να
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εκδώσει Απόφαση ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή/και
να επιβάλει πρόστιµο σ΄ αυτόν ή/και να ανακαλέσει την άδεια.
Ανάκληση και
εκχώρηση αδειών.
23(α) του 160(Ι) του
2013.

134. (1) Ο Επίτροπος δύναται να ανακαλεί άδειες σε περιπτώσεις:

(α) σοβαρών ή συστηµατικών παραβιάσεων οποιασδήποτε άδειας ή των όρων της,
(β) παράλειψης καταβολής των καθορισµένων τελών αδειών, εντός τριών µηνών
από την χορήγηση της άδειας,
(γ) παράλειψης καταβολής των καθορισµένων ετήσιων τελών αδειών εντός τριών
µηνών από την ηµεροµηνία που αυτά καθίστανται πληρωτέα,
(δ) αφερεγγυότητας του αδειούχου.
23(β) του 160(Ι) του
2013.

(2) Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν υπόκεινται σε εκχώρηση ή παραχώρηση
δικαιωµάτων χρήσης τους, εν όλων ή εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση του Επιτρόπου, ο οποίος και µπορεί να την αρνηθεί κατ΄ απόλυτη
κρίση.
(3) Ο Επίτροπος διατηρεί µητρώο αδειών για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών που
είναι διαθέσιµο για δηµόσια επιθεώρηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εµπιστευτικότητα.

135.-(1) ∆εδοµένα ή και πληροφορίες αναφορικά µε την κυκλοφορία ταχυδροµείου
φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και το περιεχόµενο των ταχυδροµικών
αντικειµένων θα είναι απόρρητα
(2) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες ή βοηθά στην παροχή
τέτοιων υπηρεσιών, θα υποχρεούται να τηρεί απόρρητα οποιαδήποτε δεδοµένα
ή/και πληροφορίες στην κατοχή του αναφορικά µε τις ταχυδροµικές υπηρεσίες τις
οποίες παρέχει, ή στην παροχή των οποίων βοηθά. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει και
µετά από τον τερµατισµό ή λήξη εργοδότησης σε ταχυδροµική υπηρεσία.
(3) Οι απαγορεύσεις, που τίθενται δια των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος
άρθρου, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου –
(α) ∆ικαστήριο εκδίδει σχετικό διάταγµα,
(β) ο Επίτροπος απαιτεί πληροφορίες για την δέουσα ενάσκηση των ρυθµιστικών
καθηκόντων και εξουσιών και αρµοδιοτήτων του,
(γ) η αναγνώριση του παραλήπτη ή του αποστολέα απαράδοτου ταχυδροµικού
αντικειµένου δεν δύναται να επιτευχθεί µε άλλο τρόπο,
(δ) καθίσταται επιβεβληµένο, προς αποτροπή οποιουδήποτε φυσικού κινδύνου σε
πρόσωπα ή/και περιουσία.

Ποιότητα υπηρεσιών.
24 του 160(Ι) του 2013.

136.-(1) Προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητές του δυνάµει του άρθρου 20(δ)
του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος καθορίζει δια διαταγµάτων προδιαγραφές
ποιότητας υπηρεσιών για τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει
υπηρεσίες και να λειτουργεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας που
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καθορίζονται στα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) διατάγµατα.
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος(α) επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας για σκοπούς διακρίβωσης της συµµόρφωσής του, µε τις αναφερόµενες
στο εδάφιο (1), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών·
(β) διασφαλίζει, τουλάχιστον µία φορά ετησίως, τη διεξαγωγή ανεξάρτητου
ελέγχου από εξωτερικούς οργανισµούς που δεν συνδέονται καθόλου µε τους φορείς
καθολικής υπηρεσίας προς το σκοπό διακρίβωσης της συµµόρφωσης του παροχέα
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1)
προδιαγραφές ποιότητας, και
(γ) διασφαλίζει την ετοιµασία και δηµοσίευση εκθέσεων τουλάχιστον µια φορά
ετησίως για όσα έγιναν δυνάµει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών
συµπεράσµατα και τη λήψη από τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων.
(4) Όσον αφορά οποιονδήποτε άλλο φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
πέραν του φορέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ο Επίτροπος επιτηρεί τη
λειτουργία και τις υπηρεσίες αυτού και δύναται να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες
για σκοπούς διακρίβωσης της συµµόρφωσής του µε τις αναφερόµενες στο παρόν
άρθρο προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και να ετοιµάζει και να
δηµοσιεύει σχετικές εκθέσεις για ό,τι έγινε, περιέχουσες τα συµπεράσµατα αυτού
και τη λήψη των αναγκαίων, από µέρους του παροχέα διορθωτικών µέτρων.
(5) Οι προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σχετίζονται µε
την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών εσωτερικού καθορίζονται µε διάταγµα που
εκδίδεται από τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος, όταν ο εξαιρετικός χαρακτήρας της
υποδοµής ή των γεωγραφικών συνθηκών το επιβάλει, µπορεί να θεσπίσει
εξαιρέσεις από τις ποιοτικές προδιαγραφές του διασυνοριακού ταχυδροµείου.
(6) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) προδιαγραφές
ποιότητας και εξαιρέσεις στο εδάφιο (5) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΥΘΥΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τεχνικά Πρότυπα.

137. Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για το συµφέρον των χρηστών
και για σκοπούς παροχής πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 120(3),
θα προσφεύγει όπου καθίσταται αναγκαίο, σε τεχνικά πρότυπα συνταχθέντα από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τυποποίηση και δηµοσιευµένα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πρόσβαση σε ακίνητη
ιδιοκτησία.

138.-(1) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας δύναται να αποκτά
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις
δραστηριότητές του βάσει του παρόντος Νόµου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που
δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συµβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί
δυνάµει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόµου περί αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας .
(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο
δεόντως εξουσιοδοτηµένο εγγράφως από αυτόν, µπορεί κατά πάντα εύλογο χρόνο,
να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και, υπό τον όρο προηγούµενης εικοσιτετράωρης
γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να
προβαίνει σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς της
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επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς µε την άσκηση
οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί λειτουργία
του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
(3) Ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας θα καταβάλλει αποζηµίωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 89(11) για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή
ζηµιά προκληθείσα από την είσοδο ή από την διενέργεια των προαναφερόµενων
πράξεων ή έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2).
(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση µε οποιοδήποτε
ταχυδροµικό δίκτυο, ο παροχέας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και
πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο εγγράφως προς τούτο από αυτόν, δύναται,
κατόπιν εύλογης ειδοποίησης στις αρµόδιες τοπικές ή άλλες αρχές, να διανοίξει και
να ανασκάψει οποιοδήποτε δρόµο και να τοποθετήσει οποιοδήποτε ταχυδροµικό
γραµµατοκιβώτιο, σε δρόµο, δεδοµένου ότι συµµορφούται µε τις απαιτήσεις
οποιουδήποτε σχεδίου πυκνότητας για οποιαδήποτε σηµεία πρόσβασης, το οποίο
έχει συµφωνηθεί µε τον Επίτροπο.
(5) ∆ρόµος που διανοίγεται ή/και ανασκάπτεται σύµφωνα µε το εδάφιο (4),
επαναφέρεται µε εύλογη ταχύτητα στην προτέρα αυτού κατάσταση µε έξοδα και
δαπάνες του παροχέα, ο οποίος αποµακρύνει µε εύλογη ταχύτητα όλα τα
απορρίµµατα που έχουν προκύψει από την εκσκαφή ή/και διάνοιξη του δρόµου.
(6) Ταχυδροµικό γραµµατοκιβώτιο τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί
οποιουδήποτε δρόµου κατά τρόπο που δεν διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεµβαίνει
µε τη διέλευση στο δρόµο.
Απαγορεύσεις σε
πρόσωπα.
25 του 160(Ι) του 2013.

139.-(1) Το δικαίωµα τοποθέτησης ή κατασκευής οποιουδήποτε ταχυδροµικού
γραµµατοκιβωτίου το έχουν µόνο οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
(2) Ουδείς τοποθετεί ή/και µεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή/και
καλώδια µέσα, κατά µήκος, δια µέσου, κατά πλάτος, πάνω ή/και κάτω από
οποιοδήποτε δρόµο ή/και µέρος κατά τρόπο ο οποίος πιθανό να παρέµβει ή να
προκαλέσει ζηµιά σε οποιοδήποτε δηµόσιο ταχυδροµικό γραµµατοκιβώτιο.
(3) Πρόσωπο το οποίο µετακινεί, καταστρέφει ή/και προκαλεί ζηµιά είτε
εσκεµµένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε ταχυδροµικό γραµµατοκιβώτιο, είναι
ένοχο ποινικού αδικήµατος και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για
την προκληθείσα ζηµιά, η οποία ανακτάται µε πολιτική αγωγή στο αρµόδιο
∆ικαστήριο.
(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), το ∆ικαστήριο ενώπιον του
οποίου πρόσωπο κατηγορείται για αδίκηµα σύµφωνα µε το εδάφιο (3), δύναται να
υπολογίσει την αποζηµίωση, που είναι καταβλητέα δυνάµει αυτής, και να εκδώσει
διάταγµα για την καταβολή της. Τέτοιο διάταγµα εκτελείται ως να ήταν απόφαση
σε αστική αγωγή.

Συµβουλευτική
Επιτροπή
Ταχυδροµικών
Υπηρεσίων.
26 του 160(Ι) του 2013.

140.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να διορίζει πενταµελή Συµβουλευτική Επιτροπή
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, η οποία θα-

(α) του παρέχει πληροφορίες και θα τον συµβουλεύει γενικά σε θέµατα
ταχυδροµικών υπηρεσιών,
(β) θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των ταχυδροµικών χρηστών, και θα διαβιβάζει τις
απόψεις αυτών, και
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(γ) θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Υπουργό και/ ή τον Επίτροπο.
(2) Η Συµβουλευτική Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο
και στην έκταση που είναι δυνατό, θα ενηµερώνεται επί θεµάτων ταχυδροµικών
υπηρεσιών και επί των απόψεων των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.
(3) Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής
προέρχονται από ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγµα της Κυπριακής κοινωνίας. Ο
Επίτροπος ορίζει µεταξύ των µελών της Επιτροπής, τον Πρόεδρο αυτής.
(4) Ο Επίτροπος θα µεριµνά ώστε ένα µέλος του προσωπικού του Γραφείου του
παρέχει γραµµατειακές υπηρεσίες στην αναφερόµενη πιο πάνω Επιτροπή.
(5) Τα µέλη της Επιτροπής θα αποζηµιώνονται για τα εύλογα έξοδά τους.
Ευθύνη παροχέων
ταχυδροµικού δικτύου/
ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
27(α) του 160(Ι) του
2013.

141.-(1) ∆εν άρχεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε σχέση µε αστικό
αδίκηµα ή σύµβαση, εναντίον φορέα παροχής παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών,
αν η βάση της αγωγής σχετίζεται µε την περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και
διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο
εδάφιο (2).

27(β) του 160(Ι) του
2013.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες, εξουσιοδοτηµένος φορέας παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών προσφέρει συστηµένη ή/και ασφαλισµένη ταχυδροµική υπηρεσία, η
νοµική του ευθύνη διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της συµβάσεως
µεταξύ αυτού και του χρήστη, και ο εν λόγω παροχέας οφείλει να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για ενηµέρωση των χρηστών ως προς τους εν λόγω όρους και
προϋποθέσεις.

27(γ) του 160(Ι) του
2013.

(3) Η έκταση της ευθύνης του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για
ζητήµατα που εγείρονται βάσει του εδαφίου (2), πιο πάνω, θα περιορίζεται σε
απώλεια που προκαλείται απευθείας από τη σχετική παραβίαση της σύµβασης ή/και
παράνοµη ενέργεια. Ο χρήστης δεν δικαιούται να εγείρει θέµα παρεπόµενης
απώλειας ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου στην Κύπρο.

Έκδοση
γραµµατοσήµων.

142.-(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραµµατοσήµων από τον παροχέα
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε άλλα
γραµµατόσηµα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη «Κύπρος».

28(α) του 160(Ι) του
2013.

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει την χρήση γραµµατοσήµων για παροχή των ταχυδροµικών
υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.

28(β) του 160(Ι) του
2013.

(3) Ο Υπουργός αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στον φορέα παροχής καθολικής
υπηρεσίας τη φιλοτελική δραστηριότητα, η οποία είναι συναφής µε την έκδοση
γραµµατοσήµων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πλαστά γραµµατόσηµα,
απλήρωτα ταχυδροµικά
αντικείµενα, εφηµερίδες
και δέµατα.

143.-(1) Σε περίπτωση που ταχυδροµικό αντικείµενο το οποίο αποστέλλεται στην
Κύπρο από το εξωτερικό, φέρει πλαστό γραµµατόσηµο ή/και φέρεται ως
προπληρωθέν µε γραµµατόσηµο, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως, τότε
οποιοσδήποτε υπάλληλος παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών δικαιούται να το
ανοίξει, στην παρουσία του παραλήπτη, µε σκοπό την ανακάλυψη του ονόµατος και
της διεύθυνσης του αποστολέα και δικαιούται, είτε να το κρατήσει ή να το
παραδώσει στον αποστολέα ή να το χειριστεί ή διαθέσει µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ως ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Επίτροπο.
(2) Παροχέας ταχυδροµικών υπηρεσιών δικαιούται να ανοίξει όλα τα ταχυδροµικά
αντικείµενα, που ταχυδροµήθηκαν στην Κύπρο και παραµένουν αζήτητα ή
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απαράδοτα για περίοδο τριών µηνών, ή που έχουν επιστραφεί στην Κύπρο από
οποιαδήποτε άλλη χώρα ως µη ζητηθέντα, µε σκοπό την επιστροφή τους στους
αποστολείς και σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει αποστείλει τέτοιο
αντικείµενο είναι άγνωστο ή έχει αποβιώσει, ή η υπογραφή του είναι δυσανάγνωστη
ή αυτό έχει εγκαταλείψει την Κύπρο ή δεν έχει ζητήσει το ταχυδροµικό αντικείµενο
εντός δώδεκα µηνών το ανοιχθέν ταχυδροµικό αντικείµενο δύναται να
καταστραφεί.
29 του 160(Ι) του 2013.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ταχυδροµικό αντικείµενο που απευθύνεται σε
ξένη χώρα στην οποία η προπληρωµή είναι αναγκαία, έχει ταχυδροµηθεί µε
ανεπαρκή γραµµατόσηµα, ο παροχέας ταχυδροµικής υπηρεσίας δύναται να το
ανοίξει και να το επιστρέψει στον αποστολέα.
(4)(α) Ταχυδροµικό τέλος που δεν έχει προπληρωθεί, για ταχυδροµικό αντικείµενο
το οποίο επιστρέφεται ως αζήτητο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή το οποίο δεν
είναι αποδεκτό επί τω ότι απευθύνεται σε πρόσωπο που έχει αποβιώσει ή που δεν
δύναται να ανευρεθεί ή που έχει εγκαταλείψει την Κύπρο, καταβάλλεται από το
πρόσωπο που έγραψε την επιστολή ή από τον αποστολέα του αντικειµένου ανάλογα
µε την περίπτωση, και ο παροχέας ταχυδροµικών υπηρεσιών δύναται να ανοίξει
τέτοια ταχυδροµικά αντικείµενα καθ΄ οιονδήποτε χρόνο, µε σκοπό την εξακρίβωση
του προσώπου που έχει γράψει την επιστολή ή που έχει αποστείλει το αντικείµενο,
ανάλογα µε την περίπτωση.
(β) Ταχυδροµικά αντικείµενα υποκείµενα σε ταχυδροµικά τέλη, τα οποία δεν έχουν
πληρωθεί ή έχουν προπληρωθεί ανεπαρκώς και τα οποία για οποιοδήποτε λόγο
παραµένουν αζήτητα ή απαράδοτα για περίοδο δώδεκα µηνών δύνανται να
πωληθούν µε δηµοπρασία, οπότε το προϊόν της πωλήσεως κατατίθεται στο πάγιο
ταµείο της Κύπρου.

Εξέταση ταχυδροµικών
δεµάτων και δήλωση
του περιεχοµένου.

144. Εξαιρουµένων αντικειµένων αλληλογραφίας, οποιοδήποτε ταχυδροµικό
αντικείµενο, το οποίο φέρει τελωνειακή δήλωση και αποστέλλεται στην Κύπρο από
το εξωτερικό, δύναται να ανοιχτεί από υπαλλήλους των παροχέων ταχυδροµικών
υπηρεσιών παρουσία Τελωνειακού Λειτουργού, ο οποίος καθορίζει ανάλογα το
ποσό των τελωνειακών δασµών που θα του επιβληθούν.

Κατάσχεση.

145. Ταχυδροµικά αντικείµενα, στα οποία εξευρίσκεται οτιδήποτε του οποίου η
αποστολή ταχυδροµικώς είναι απαγορευµένη διά του παρόντος Νόµου ή/και
οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου ή/και διαταγµάτων, ως και
ταχυδροµικά αντικείµενα για το περιεχόµενο των οποίων έγινε σκόπιµα αναληθής
δήλωση από τον αποστολέα, δύναται να κατασχεθούν ως υποκείµενα σε δήµευση
µαζί µε όλο το περιεχόµενο αυτών, δυνάµει και σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ
τελωνειακή νοµοθεσία.

Τελωνειακοί δασµοί και
φόροι.

146.-(1) Στην περίπτωση κατά την οποία, ταχυδροµικό αντικείµενο, που
αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, περιλαµβάνει εµπορεύµατα, για τα
οποία καθορίζονται οι δασµοί ή και φόροι κατ’ αξία, ο αρµόδιος Τελωνειακός
Λειτουργός δύναται, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η δηλωµένη αξία είναι
ανεπαρκής, να εκτιµήσει την αξία για σκοπούς τελωνειακών δασµών ή/και φόρων
σε τέτοιο ποσό, ως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Σε τέτοια περίπτωση ο εισαγωγέας,
οφείλει εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης ή ταχυδρόµησης στην
διεύθυνση αυτού της εν λόγω εκτίµησης, να παρουσιασθεί στον αρµόδιο
Τελωνειακό Λειτουργό, και να καταβάλει τους τελωνειακούς δασµούς ή/ και
φόρους επί της αξίας που εκτιµήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό.
(2) Σε περίπτωση που εισαγωγέας ή δεόντως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
αυτού, δεν καταβάλλει στον αρµόδιο Τελωνειακό Λειτουργό εντός της προθεσµίας
των δέκα ηµερών, τους τελωνειακούς δασµούς ή/ και φόρους επί της αξίας που
εκτιµήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο
(1), το ταχυδροµικό αντικείµενο, θα τύχει χειρισµού ως να ήταν απαράδοτο.
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Κατακράτηση
ταχυδροµικών
αντικειµένων.

147.-(1) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδροµικών υπηρεσιών έχει λόγο να
πιστεύει ότι οποιοδήποτε ταχυδροµικό αντικείµενο το οποίο δεν φέρει τελωνειακή
δήλωση, εξαιρουµένων των αντικειµένων αλληλογραφίας, περιέχει οποιαδήποτε
εµπορεύµατα –
(α) σε σχέση µε τα οποία έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκηµα ή διαπράττεται ποινικό
αδίκηµα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως αδικήµατος,
(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωµή οποιονδήποτε τελωνειακών δασµών ή/ και
φόρων, ή/και
(γ) σε σχέση µε τα οποία υπάρχει, δυνάµει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου
ή/και διαταγµάτων ή/και δυνάµει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συµβάσεως ή
συµφωνίας, που δεσµεύει την Κύπρο, οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισµός, είτε
σε σχέση µε την εισαγωγή τους ή/και τη µεταφορά τους µέσω ταχυδροµείου, ή/και
άλλως πως,
τότε ο ανωτέρω παροχέας οφείλει να κατακρατήσει το ταχυδροµικό αντικείµενο στο
πλησιέστερο προς την διεύθυνση του παραλήπτη ταχυδροµείο, και να απαιτήσει µε
γραπτή ειδοποίηση την προσέλευση στο εν λόγω ταχυδροµείο σε καθορισµένο
χρόνο, του παραλήπτη ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του για
το άνοιγµα του εν λόγω ταχυδροµικού αντικειµένου στην παρουσία του.
(2) Ταχυδροµικό αντικείµενο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου,
θα ανοίγεται στον αναφερόµενο στην εν λόγω παράγραφο τόπο και χρόνο,
παρουσία λειτουργού του παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών και τελωνειακού
λειτουργού, από τον παραλήπτη ή το δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο
αυτού, ή σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού δεν
παρουσιάζεται ή αρνείται να ανοίξει το σχετικό ταχυδροµικό αντικείµενο, αυτό
ανοίγεται από τους εν λόγω λειτουργούς και επίσης από µέλος της αστυνοµίας, καθ΄
όσον αφορά τις περιπτώσεις του εδαφίου (1)(α) και (γ).
(3) Σε περίπτωση όπου ταχυδροµικό αντικείµενο εξευρίσκεται να περιέχει
οτιδήποτε –
(α) η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται ή/και περιορίζεται ή/και του οποίου η
µεταφορά µέσω ταχυδροµείου απαγορεύεται δυνάµει οποιουδήποτε εκάστοτε σε
ισχύ νόµου ή/και διαταγµάτων ή/και δυνάµει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης,
συµβάσεως ή συµφωνίας που δεσµεύει την Κύπρο, τότε το ταχυδροµικό
αντικείµενο υπόκειται σε δήµευση δυνάµει και σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ
τελωνειακή νοµοθεσία,
(β) το οποίο υπόκειται σε πληρωµή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασµών ή /και
φόρων, τότε το ταχυδροµικό αντικείµενο κατακρατείται στο ταχυδροµείο, µέχρις
ότου οι εν λόγω δασµοί καταβληθούν,
(γ) σε σχέση, µε το οποίο έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκηµα ή διαπράττεται ποινικό
αδίκηµα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως ποινικού αδικήµατος, ή σε σχέση µε το
οποίο υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισµός, άλλος από τους
αναφερόµενους στην παράγραφο (α) αµέσως πιο πάνω, τότε το ταχυδροµικό
αντικείµενο κατακρατείται για το σκοπό οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή/και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου
ή/και διαταγµάτων.

Τελωνειακή δήλωση
περιγραφής
ταχυδροµικού δέµατος.

148.-(1) Ο αποστολέας οποιουδήποτε ταχυδροµικού αντικειµένου, εξαιρουµένων
αντικειµένων αλληλογραφίας για µεταφορά µέσω ταχυδροµείου από την Κύπρο θα
συµπληρώνει προ της ταχυδρόµησης αυτού, τελωνειακή δήλωση, παρέχοντας
ακριβή περιγραφή του περιεχοµένου του, της αξίας του και της διευθύνσεως του

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 154 of 170

112(I)/2004
προσώπου στο οποίο θα αποσταλεί
(2) Σε περίπτωση που ο παροχέας ταχυδροµικών υπηρεσιών έχει λόγο να
υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του
παρόντος Άρθρου, σχετικά µε το περιεχόµενο ή/και την αξία οποιουδήποτε
ταχυδροµικού αντικειµένου είναι ανακριβής, δικαιούται να το ανοίξει και σε
περίπτωση που εξακριβώνεται ότι η εν λόγω δήλωση είναι όντως ανακριβής, τότε
το δέµα και το περιεχόµενο αυτού υπόκεινται σε δήµευση δυνάµει και σύµφωνα µε
την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία.
(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ταχυδροµικό δέµα περιέχει οποιοδήποτε
άλλο ταχυδροµικό αντικείµενο, το οποίο προορίζεται για παράδοση σε πρόσωπο
άλλο από τον παραλήπτη του δέµατος, τότε το ταχυδροµικό αντικείµενο, δύναται να
σταλεί ταχυδροµικώς στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, και να επιβαρυνθεί µε
ταχυδροµικό τέλος ίσο µε το τέλος που δεν πληρώθηκε και το οποίο θα ήτο
κανονικά πληρωτέο αν το αντικείµενο εταχυδροµείτο δεόντως από τον τόπο στον
οποίο ταχυδροµήθηκε το δέµα.
(4) Σε περίπτωση που ταχυδροµικό αντικείµενο προκαλεί ενόχληση ή είναι
επιβλαβές για οποιοδήποτε υπάλληλο παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών ή/και για
άλλο πρόσωπο, ή/και αν αυτό δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή ή ζηµία σε
άλλα ταχυδροµικά αντικείµενα, τότε δύναται να καταστραφεί, εάν αυτό είναι
εύλογο να γίνει, ή να τοποθετηθεί σε ασφαλές µέρος. Στην τελευταία περίπτωση ο
παραλήπτης, πληροφορείται περί τούτου όπου αυτό είναι δυνατόν, και καλείται να
παραλάβει το αντικείµενο. Εάν ο παραλήπτης δεν παρουσιαστεί, το αντικείµενο
ανοίγεται και, εάν καταστεί γνωστή µε αυτό τον τρόπο η ταυτότητα του
αποστολέα, καλείται ο τελευταίος να το παραλάβει. Εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε ο
αποστολέας παρουσιαστούν, το ταχυδροµικό αντικείµενο καταστρέφεται.
ΜΕΡΟΣ 17
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

88(α) του 51(Ι) του
2012.

149.-(1) Πρόσωπο που δηµιουργεί, ιδρύει ή/και παρέχει δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή/και υπηρεσία άνευ γενικής εξουσιοδότησης σύµφωνα µε το Μέρος
8 του παρόντος Νόµου ή/και που δηµιουργεί, ιδρύει ή/και παρέχει τέτοιο δίκτυο
ή/και υπηρεσία άλλως από τα όσα ορίζονται δυνάµει και σύµφωνα µε τον παρόντα
Νόµο ή µε οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόµο ή γενική εξουσιοδότηση
δυνάµει αυτού, ή δυνάµει και σύµφωνα µε ατοµικό δικαίωµα χρήσης που
χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή/και µε κανονισµούς
ή/και διατάγµατα που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάµει του παρόντος Νόµου
ή/και κανονισµών ή/και διαταγµάτων, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
ευρώ(€5.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

88(β) του 51(Ι) του
2012.

(2) Πρόσωπο, που διατάσσεται από τον Επίτροπο δυνάµει του Αρθρου,27 (1)(β) να
παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός δεκαπέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία της διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους
έξι µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (€3.400), ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή δικτύου ή/και
υπηρεσιών χωρίς άδεια
και άλλα αδικήµατα.

(3) Πρόσωπο, που δολίως, εξασφαλίζει υπηρεσία που παρέχεται από αδειοδοτηµένο
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε πρόθεση να αποφύγει την πληρωµή
οποιουδήποτε τέλους ή/και χρέωσης που υφίσταται για την παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
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88(γ) του 51(Ι) του
2012.

88(δ) του 51(Ι) του
2012.

88(ε) του 51(Ι) του
2012.

του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400), ή και στις δύο
αυτές ποινές.
(4) Πρόσωπο που έχει λόγο για να πιστεύει, ή γνωρίζει ότι, οποιοδήποτε δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει
ιδρυθεί, υφίσταται ή/και λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόµου, ή/και
κανονισµών, και µεταδίδει ή/και λαµβάνει οποιοδήποτε µήνυµα χρησιµοποιώντας
το εν λόγω δίκτυο ή/και υπηρεσία, ή/και εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι
συναφής µε την ίδρυση, ύπαρξη, λειτουργία ή/και παροχή του εν λόγω δικτύου
ή/και υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ
(€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(5) Πρόσωπο που ενεργεί µε οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους σε σχέση µε
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται
σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850),
ή και στις δύο αυτές ποινές:
(α) συµµετέχει στην διαχείριση, χρηµατοδότηση, λειτουργία ή/και λειτουργεί επί
καθηµερινής βάσης δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γνωρίζοντας ή έχοντας
λόγο για να πιστεύει ότι, το εν λόγω δίκτυο ή/και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που παρέχονται µε τη χρήση αυτού, δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να ήτο,
αδειοδοτηµένα σύµφωνα µε το Μέρος 8 του παρόντος Νόµου,
(β) προµηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει, ή/και συντηρεί, οποιοδήποτε δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και εξοπλισµό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και
οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι το
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και ο εξοπλισµός ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ή/και άλλο αντικείµενο ανάλογα µε την περίπτωση, χρησιµοποιείται
ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας ή/και επί
καθηµερινής βάσης λειτουργίας µη αδειοδοτηµένου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα έπρεπε να ήτο
αδειοδοτηµένα σύµφωνα µε το Μέρος 8 του παρόντος Νόµου,
(γ) παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας, ή
έχοντας λόγο για να πιστεύει, ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στο εν λόγω
πρόσωπο διευκολύνει τη λειτουργία ή/και την επί καθηµερινής βάσης λειτουργία µη
αδειοδοτηµένου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα έπρεπε να ήτο αδειοδοτηµένα σύµφωνα µε το
Μέρος 8 του παρόντος Νόµου.
(6) Πρόσωπο το οποίο(α) αποστέλλει δια δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών, µήνυµα ή οτιδήποτε άλλο, το
οποίο είναι κατάφωρα προσβλητικό ή/και άσεµνου ή αισχρού ή απειλητικού
χαρακτήρα, ή
(β) αποστέλλει δια δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών, µε σκοπό την πρόκληση
ενόχλησης, παρενόχλησης ή/και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, µήνυµα, το
οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή/και χρησιµοποιεί επίµονα για τον πιο πάνω σκοπό
δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών,

88(στ) του 51(Ι) του
2012.

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).
(7) Πρόσωπο, που χρησιµοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, είτε αυτή είναι συσκευή
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88(ζ) του 51(Ι) του
2012.

88(η) του 51(Ι) του
2012.

ραδιοεπικοινωνιών είτε όχι, για σκοπούς παρεµβολής σε οποιαδήποτε άλλη
συσκευή, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(8) Πρόσωπο που είναι αδειοδοτηµένη επιχείρηση, ή εργοδοτούµενο από
αδειοδοτηµένη επιχείρηση, ή που απασχολείται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από
οποιαδήποτε αδειοδοτηµένη επιχείρηση, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ
(€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές αν κατά παράβαση του καθήκοντος αυτού,
(α) παρεµποδίζει ή/και παρακωλύει την αποστολή, µεταφορά ή/και παράδοση
οποιουδήποτε µηνύµατος σύµφωνα µε το Άρθρο 98 του παρόντος Νόµου,
(β) εσκεµµένα τροποποιεί ή/και παρεµβαίνει στο περιεχόµενο οποιουδήποτε
µηνύµατος σύµφωνα µε το Άρθρο 99 του παρόντος Νόµου, ή/και
(γ) εσκεµµένα αναχαιτίζει οποιοδήποτε µήνυµα ή/και εσκεµµένα αποκαλύπτει ή/και
χρησιµοποιεί το περιεχόµενο οποιουδήποτε µηνύµατος, ή οποιασδήποτε
πληροφορίας ή/και εγγράφου που σχετίζεται µε το περιεχόµενο οποιουδήποτε
µηνύµατος, ή/και µε ζητήµατα δηµοσίας φύσης ή/και τα προσωπικά στοιχεία
οποιουδήποτε προσώπου σύµφωνα µε το Άρθρο 99 του παρόντος Νόµου.
(9) (α) Πρόσωπο που εγκαθιστά ή εµπορεύεται στην Κυπριακή αγορά οιονδήποτε
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί,
εκτός εάν ο τερµατικός εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 78, σύµφωνα µε το
Άρθρο 77, διαπράττει ποινικό αδίκηµα.

88(θ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Σε πρόσωπο που καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήµατος σύµφωνα µε
την παράγραφο (2), δύναται να επιβληθεί φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή αµφότερα.
(10) Πρόσωπο που αφαιρεί, καταστρέφει και/ή προκαλεί βλάβη είτε µε δόλο είτε
άλλως, σε οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και/ή εγκαταστάσεις και/ή
εξοπλισµό διαπράττει ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε το Άρθρο 95 του παρόντος
Νόµου.

88(ι) του 51(Ι) του
2012.

(11) Πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί µε τους
όρους ∆ιατάγµατος ή Απόφασης που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάµει του
παρόντος Νόµου είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση
καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή καις τις
δύο αυτές ποινές σύµφωνα µε το Άρθρο 29 του παρόντος Νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή δικτύου ή/και
υπηρεσιών χωρίς άδεια
και άλλα αδικήµατα.

89(α) του 51(Ι) του
2012.

150.-(1) Πρόσωπο που ιδρύει, λειτουργεί ή/και παρέχει ταχυδροµικό δίκυτο ή/και
ταχυδροµικές υπηρεσίες άνευ ειδικής άδειας χορηγούµενης από τον Επίτροπο, ή
άνευ γενικής εξουσιοδότησης σύµφωνα µε το Άρθρο 127, εκτός δυνάµει και
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, ή/και µε οποιοδήποτε άλλο νόµο, ή/και µε άδεια
που εκδίδεται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόµου, ή/και κανονισµών, ή/και
διαταγµάτων, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση
καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ή και στις
δύο αυτές ποινές.
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(2) Πρόσωπο που άνευ αδείας µεταφέρει ταχυδροµικό αντικείµενο, το οποίο δεν
εµπίπτει στις εξαιρέσεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 127 του παρόντος
Νόµου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για
κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο που µεταφέρει.

30(α) του 160(Ι) του
2013.

(3) Πρόσωπο που συστηµατικά µεταφέρει άνευ αδείας ταχυδροµικό αντικείµενο,
το οποίο δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), είναι ένοχο ποινικού
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική ποινή χιλίων
επτακοσίων ευρώ (€1.700) σε σχέση µε κάθε εβδοµάδα ή µέρος αυτής κατά την
οποία η εν λόγω µεταφορά συνεχίζει.

30(α) του 160(Ι) του
2013.

(4) Πρόσωπο που εκτελεί άλλως πως δια των ταχυδροµικών υπηρεσιών,
οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναφείς προς τη µεταφορά ταχυδροµικών αντικειµένων
από µέρος σε µέρος, είτε δια της παραλαβής ή αποδοχής ή περισυλλογής ή δια
παραγγελίας ή δια αποστολής ή δια µεταφοράς ή επαναµεταφοράς ή παράδοσης
ταχυδροµικού αντικειµένου, το οποίο δεν εξαιρείται όπως ορίζεται στο εδάφιο (2),
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), για κάθε
ταχυδροµικό αντικείµενο που µεταφέρει.

30(β) του 160(Ι) του
2013.
89(ε) του 51(Ι) του
2012.

(5) Πρόσωπο που συστηµατικά παρέχει υπηρεσίες όπως περιγράφεται στο εδάφιο
(4), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε
χρηµατική ποινή χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1.700).

30(γ) του 160(Ι) του
2013.

(6) Πρόσωπο που αποστέλλει ταχυδροµικό αντικείµενο το οποίο δεν εξαιρείται
σύµφωνα µε το εδάφιο (2), άλλως πως δια των ταχυδροµικών υπηρεσιών ή που
προκαλεί την αποστολή ή τη µεταφορά τέτοιου αντικειµένου άλλως πως δια των
ταχυδροµικών υπηρεσιών, ή που προσφέρει ή παραδίδει τέτοιο αντικείµενο για
αποστολή αυτού άλλως πως δια των ταχυδροµικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού
αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για κάθε αντικείµενο.

89(στ) του 51(Ι) του
2012.

89(ζ) του 51(Ι) του
2012.
30(δ) του 160(Ι) του
2013.

89(η) του 51(Ι) του
2012.

89(θ) του 51(Ι) του
2012.

30(ε) του 160(Ι) του
2013.

(7) Οποιοσδήποτε διαπράττει συστηµατικά οποιαδήποτε από τις πράξεις, που
αναφέρονται στο εδάφιο (6) είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700).
(8) Πρόσωπο που ήθελε περισυλλέξει ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν εµπίπτουν
στις εξαιρέσεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 127 του παρόντος Νόµου, µε
σκοπό τη µεταφορά ή/και αποστολή τους άλλως πως δια των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) για
κάθε αντικείµενο.
(9) Πρόσωπο που συστηµατικά ενεργεί ως αναφέρεται στο εδάφιο (8) διαπράττει
ποινικό αδίκηµα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).
(10) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος όπως ορίζεται στο εδάφιο (4), του παρόντος
άρθρου, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην αναφερόµενη στο εν λόγω
εδάφιο ποινή ανεξάρτητα από το κατά πόσο το σχετικό αντικείµενο αποστέλλεται
µόνο του ή µαζί µε οτιδήποτε άλλο, ή κατά πόσο η σχετική συναφής υπηρεσία
εκτελείται σε σχέση µε αντικείµενο το οποίο αποστέλλεται ή θα αποσταλεί µόνο
του ή µαζί µε κάποιο άλλο αντικείµενο ή πράγµα, και σε οποιαδήποτε ποινική
δίωξη ο κατηγορούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πράξη που συνιστά το
ισχυριζόµενο ποινικό αδίκηµα εναντίον αυτού έγινε σύµφωνα µε τον παρόντα
Νόµο.
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89(ι) του 51(Ι) του
2012.

(11) Πρόσωπο που δολίως ή εν γνώσει του χρησιµοποιεί, ενώνει, επιθέτει ή/και
τοποθετεί µαζί ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδροµικό αντικείµενο ή κάλυµµα ή σε
οποιοδήποτε χαρτί ή άλλη ουσία οποιοδήποτε γραµµατόσηµο, που έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση
καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια (€1.700)
ευρώ.
(12)(α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω
περιπτώσεων:
(i) αν εν γνώσει του εσωκλείει, προκαλεί ή/και συντελεί όπως εσωκλειστεί σε
οποιαδήποτε εφηµερίδα προοριζόµενη να σταλεί δια ταχυδροµικών υπηρεσιών ή
υπό την κάλυψη αυτής οποιοδήποτε αντικείµενο ή χαρτί ή/και πράγµα, ή
(ii) αν εν γνώσει του αποστέλλει, ή προκαλεί την αποστολή δια ταχυδροµικών
υπηρεσιών, εφηµερίδας εντός της οποίας εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείµενο
αλληλογραφίας ή πράγµα ή χαρτί ή αντικείµενο, εκτός όπου ρητά τούτο επιτρέπεται

89(ια) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο
(α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) σε σχέση µε κάθε εφηµερίδα.
(γ) Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), η
εφηµερίδα µε τυχόν εσώκλειστα των οποίων η αποστολή δια ταχυδροµικών
υπηρεσιών δεν είναι απαγορευµένη, παραδίδεται ως κανονικό και πληρωθέν
αντικείµενο αλληλογραφίας, ενώ τα απαγορευµένα εσώκλειστα, κατάσχονται.
(13)(α) Πρόσωπο, εργοδοτούµενο, συνεργαζόµενο ή απασχολούµενο σε παροχέα
ταχυδροµικής υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, σε περίπτωση που άνευ
νοµίµου αιτίας:
(i) ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδροµικό αντικείµενο, ή/και
(ii) εσκεµµένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή
καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου.

89(ιβ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδίκηµατος κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο (α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.
Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν τυγχάνουν εφαρµογής καθ΄όσον αφορά(i) στο άνοιγµα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδροµικού δέµατος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόµου
που αφορά στη λειτουργία της ταχυδροµικής επιχείρησης στην Κύπρο, και
(ii) στο άνοιγµα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδροµικού δέµατος σύµφωνα
µε ρητή εντολή του Επιτρόπου.
(14) Πρόσωπο, που παρακινεί ή προκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή που
αποπειράται να προκαλέσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να διαπράξει αδίκηµα,
κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως και (13), είναι ένοχο ποινικού
αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στις ίδιες ποινές που
υπόκειται και το πρόσωπο που εξετέλεσε το αδίκηµα.
(15) Για ανάκτηση των χρηµατικών ποινών που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που καταδικάζεται για ποινικό αδίκηµα κατά παράβαση των εδαφίων (1)
έως και (14), δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή, εντός ενός έτους από την επιβολή
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της ποινής.

89(ιγ) του 51(Ι) του
2012.

89(ιδ) του 51(Ι) του
2012.

(16) Πρόσωπο που δόλια κατακρατεί ή εσκεµµένως κρατεί, ή εξασφαλίζει ή
κατακρατεί ή που αµελεί ή αρνείται κατόπιν απαίτησης παροχέα ταχυδροµικών
υπηρεσιών, να παραδώσει ταχυδροµικό αντικείµενο που του έχει παραδοθεί κατά
λάθος και το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο, ή/και ταχυδροµείο,
ή/και ταχυδροµικό αντικείµενο που έχει ανευρεθεί είτε από το ίδιο ή από άλλο
πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(17) Πρόσωπο που ταχυδροµεί ή προκαλεί την ταχυδρόµηση ή/και αποστέλλει ή/και
προκαλεί την αποστολή ή/και που προσφέρει ή παραδίνει για να αποσταλεί µε το
ταχυδροµείο οποιοδήποτε ταχυδροµικό αντικείµενο το οποίο περιέχει οποιοδήποτε
εκρηκτικό ή/και άλλο επικίνδυνο υλικό ή ουσία, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος
και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια
ευρώ (€1.700), ενώ το εν λόγω ταχυδροµικό αντικείµενο δύναται να καταστραφεί ή
να κατακρατηθεί ή να τύχει άλλου χειρισµού.
(18)(α) Πρόσωπο που εργοδοτείται για τη µεταφορά ή/και παράδοση οποιουδήποτε
ταχυδροµικού αντικείµενου, το οποίο βρίσκεται υπό τη φύλαξη, φροντίδα ή κατοχή
του κατά την εργοδότηση αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, σε οποιαδήποτε
εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:
(i) σε περίπτωση που εγκαταλείπει το αντικείµενο,
(ii) σε περίπτωση που είναι ένοχο οποιασδήποτε πράξης µέθης, απροσεξίας,
αµέλειας ή/και άλλης ανάρµοστης συµπεριφοράς δια της οποίας τίθεται σε κίνδυνο
η ασφάλεια του ταχυδροµικού αντικειµένου,

30(στ) του 160(Ι) του
2013.

(iii) σε περίπτωση που περισυλλέγει, παραλαµβάνει, µεταφέρει ή/και παραδίνει
ταχυδροµικό αντικείµενο µε άλλο τρόπο από τον συνηθισµένο τρόπο του
ταχυδροµείου,
(iv) σε περίπτωση που εσκεµµένα διαθέται το χρόνο του για να επιβραδύνει ή/και
καθυστερήσει την πρόοδο ή/και άφιξη ταχυδροµικού αντικειµένου,
(v) Σε περίπτωση που δεν ασκεί δέουσα φροντίδα και επιµέλεια, για την ασφαλή
µεταφορά ταχυδροµικού αντικειµένου.

89(ιε) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκηµα κατά παράβαση της παραγράφου (α)
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
χίλια ευρώ (€1.000).
(19)(α) Πρόσωπο που εργοδοτείται από παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών,
διαπράττει ποινικό αδίκηµα σε περίπτωση που, σε αντίθεση µε τα καθήκοντά του
(i) ανοίγει, προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδροµικό αντικείµενο, ή
(ii) εσκεµµένα κατακρατεί, καθυστερεί, προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή
καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου.

89(ιστ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο (α), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ
(€1.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) πιο πάνω, δεν τυγχάνουν εφαρµογής καθ΄όσον
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αφορά(i) στο άνοιγµα, κατακράτηση, και καθυστέρηση ταχυδροµικού αντικειµένου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε
ισχύ νόµου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδροµικής επιχείρησης στην Κύπρο,
(ii) στο άνοιγµα, κατακράτηση και καθυστέρηση ταχυδροµικού αντικειµένου προς
τον σκοπό συµµόρφωσης µε ρητή εντολή του Επιτρόπου.

89(ιζ) του 51(Ι) του
2012.

(20) Πρόσωπο που θέτει ή αποπειράται να θέσει εντός ή πάνω σε οποιοδήποτε
ταχυδροµικό γραµµατοκιβώτιο, οποιαδήποτε φωτιά, φλόγα, σπίρτα, ή οποιαδήποτε
εκρηκτική ή/και επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή οποιαδήποτε
επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή οποιοδήποτε υγρό, ή που πράττει ή αποπειράται
να πράξει οτιδήποτε το οποίο δυνατό να παραβλάψει το κιβώτιο ή τα εξαρτήµατα ή
το περιεχόµενο αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), ή και στις
δύο αυτές ποινές.
(21)(α) Ουδείς θα αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει ταχυδροµικό
αντικείµενο–
(i) στο οποίο εσωκλείεται οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή
οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή επιβλαβής ή δηλητηριώδης ουσία, ή οποιοδήποτε
αιχµηρό όργανο το οποίο δεν είναι κατάλληλα προστατευµένο, ή οποιοδήποτε
ζωντανό ον το οποίο είναι είτε επιβλαβές είτε ενδέχεται να παραβλάψει άλλα
ταχυδροµικά αντικείµενα, ή
(ii) στο οποίο εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείµενο ή/και πράγµα το οποίο
ενδέχεται να παραβλάψει είτε άλλα ταχυδροµικά αντικείµενα κατά τη µεταφορά ή
οποιοδήποτε λειτουργό του παροχέαυ ταχυδροµικών υπηρεσιών, ή
(iii) πάνω στο οποίο θέτει ή εντός του οποίου εσωκλείει οποιεσδήποτε λέξεις,
σηµεία, σχέδια, ή εικόνες, στασιακού, υβριστικού, απειλητικού, άσεµνου, αισχρού ή
έκδηλα ενοχλητικού χαρακτήρα

89(ιη) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (α), είναι ένοχο
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, καθ΄ όσον αφορά
παράβαση της υποπαραγράφου (i), σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές και καθ΄ όσον αφορά παράβαση των παραγράφων (ii) και
(iii), σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).
(γ) Ταχυδροµικό αντικείµενο το οποίο αποστέλλεται κατά παράβαση της
παραγράφου (α), δύναται να κατακρατηθεί στο γραφείο του παροχέαυ
ταχυδροµικών υπηρεσιών.

89(ιθ) του 51(Ι) του
2012.

(22) Πρόσωπο το οποίο χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση επικολλά ή αποπειράται να
επικολλήσει οποιαδήποτε προκήρυξη, διαφήµιση, ανακοίνωση, κατάλογο, έγγραφο,
πινακίδα ή πράγµα πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο παροχέα ταχυδροµικών
υπηρεσιών ή σε ταχυδροµείο ή ταχυδροµικό γραµµατοκιβώτιο, ή βάφει, πισσώνει ή
µε οποιοδήποτε τρόπο παραµορφώνει οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο, ταχυδροµείο ή
κιβώτιο είναι ένοχο ποινικού αδίκηµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες
ευρώ (€342.000).
(23)(α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, σε περίπτωση που, χωρίς
δέουσα εξουσιοδότηση:
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(i) κατασκευάζει, εκδίδει, αποστέλλει ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε
φάκελο, περιτύλιγµα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί κατ’ αποµίµηση ενός που εκδόθηκε
από ή δυνάµει εξουσιοδότησης του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή
από οποιαδήποτε ταχυδροµική αρχή του εξωτερικού ή το οποίο έχει επί αυτού
οποιεσδήποτε λέξεις, γράµµατα ή σηµεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή
δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι ταχυδροµική
επιστολή η οποία φέρει αυτά αποστέλλεται εκ µέρους της Κυβερνήσεως της
Κύπρου, ή
(ii) σχηµατίζει πάνω σε οποιοδήποτε φάκελο περιτύλιγµα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί
µε σκοπό την έκδοση ή αποστολή του δια ταχυδροµείου ή µε άλλο τρόπο, ή τη
χρησιµοποίησή του διαφορετικά, οποιοδήποτε σηµείο, κατ’ αποµίµηση ή όµοιο ή µε
ή το οποίο προβάλλεται ως αποµίµηση ή ως όµοιο ή ως να είναι γραµµατόσηµο ή
σήµα του παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε
ταχυδροµικής αρχής του εξωτερικού ή σχηµατίζει οποιεσδήποτε λέξεις, γράµµατα ή
σηµεία τα οποία υποδεικνύουν η υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν
τον παραλήπτη να πιστέψει ότι η ταχυδροµική επιστολή που φέρει αυτά,
αποστέλλεται εκ µέρους της Κυβέρνησης της Κύπρου, ή
(iii) εκδίδει ή/και αποστέλλει ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο οποιοδήποτε φάκελο,
περιτύλιγµα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί σεσηµασµένο µε τον αναφερόµενο στην
προηγούµενες παραγράφους τρόπο.

89(κ) του 51(Ι) του
2012.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο (α), υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια
πενήντα ευρώ (€850).
(24) Είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, πρόσωπο που µε πρόθεση να εξαπατήσει:
(α) κατασκευάζει, ή εν γνώσει του αλλοιώνει, ή πωλεί ή ασχολείται µε ή διανέµει,
(i) οποιοδήποτε πλαστό γραµµατόσηµο, είτε σφραγιστό είτε επικολληµένο,
(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο διεθνές ένσηµο απάντησης,
(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωµα σφραγιστικής µηχανής, ή/και
(iv) οποιοδήποτε αποτύπωµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε ήδη, νοουµένου ότι τέτοιο
αποτύπωµα είναι πλαστογραφηµένο ή είναι αποµίµηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
δύναται να εκληφθεί ως σφραγιστό ή κινητό γραµµατόσηµο το οποίο εκδόθηκε από
τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε ταχυδροµική
αρχή του εξωτερικού,
(β) κατασκευάζει ή/και κυκλοφορεί οποιαδήποτε πλαστή ταχυδροµική ταυτότητα,
ή/και
(γ) κατασκευάζει ή/και εκτός αν προβάλει νόµιµη δικαιολογία, έχει στην κατοχή
του οποιαδήποτε µήτρα, πλάκα, όργανο ή υλικά για την κατασκευή:
(i) οποιουδήποτε πλαστού γραµµατοσήµου,
(ii) οποιουδήποτε κίβδηλου ∆ιεθνούς ενσήµου απάντησης,
(iii) oποιουδήποτε κίβδηλου αποτυπώµατος σφραγιστικής µηχανής ή/και
(iv) oποιασδήποτε πλαστής ταχυδροµικής ταυτότητας.
(25) Υπό τον όρο του εδαφίου (26), πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος
κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (24), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε
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89(κα) του 51(Ι) του
2012.

89(κβ) του 51(Ι) του
2012.

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(26) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (24), χωρίς
πρόθεση να εξαπατήσει, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700). Νοείται ότι ο κατηγορούµενος φέρει το βάρος απόδειξης
της απουσίας πρόθεσης για εξαπάτηση.
(27) Οποιοδήποτε γραµµατόσηµο, ένσηµο απάντησης, αποτύπωµα, ταχυδροµική
ταυτότητα, µήτρα, πλάκα, όργανο, ή υλικά τα οποία έχουν εξευρεθεί στην κατοχή
προσώπου κατά παράβαση της παραγράφου (24), δύναται να κατασχεθούν και
δηµευθούν.
(28) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, σε περίπτωση που –
(α) εν γνώσει του χρησιµοποιεί για οποιοδήποτε ταχυδροµικό σκοπό,
(i) οποιοδήποτε πλαστό γραµµατόσηµο,
(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο ∆ιεθνές ένσηµο απάντησης,
(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωµα σφραγιστικής µηχανής, ή/και
(iv) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωµα το οποίο ήδη χρησιµοποιήθηκε, ή/και
(β) έχει στην κατοχή του, εκτός εάν προβάλει νόµιµη δικαιολογία,
(i) οποιοδήποτε πλαστό γραµµατόσηµο,
(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο ∆ιεθνές ένσηµο απάντησης, ή/και
(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωµα σφραγιστικής µηχανής.

89(κγ) του 51(Ι) του
2012.

(29) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο
(28) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια
επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.
(30) Ουδείς δύναται άνευ δέουσας εξουσιοδότησης να τοποθετεί, ή διατηρεί επί
οποιασδήποτε οικείας, τοίχου, θύρας, παράθυρου, κιβώτιου, ταχυδροµικού
πασσάλου, ή επί άλλου µέρους το οποίο του ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του,
οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις, γράµµατα ή σηµεία σύµφωνα µε το Άρθρο
139 του παρόντος Νόµου:
(α) τις λέξεις «Ταχυδροµείο»,
(β) τις λέξεις "γραµµατοκιβώτιο" οι οποίες συνοδεύονται µε λέξεις, γράµµατα ή
σηµεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το
κοινό να πιστεύει ότι αυτό είναι γραµµατοκιβώτιο του ταχυδροµείου, ή
(γ) οποιεσδήποτε λέξεις, γράµµατα ή/και σηµεία τα οποία υποδεικνύουν ή
υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι
οποιαδήποτε οικία ή χώρος είναι ταχυδροµείο ή/και ότι οποιοδήποτε κιβώτιο είναι
γραµµατοκιβώτιο του ταχυδροµείου.
(31) Πρόσωπο το οποίο καλείται µε ειδοποίηση η οποία του δίδεται από παροχέα
ταχυδροµικών υπηρεσιών, να αφαιρέσει ή εξαλείψει οποιεσδήποτε λέξεις,
γράµµατα ή/και σηµεία που αναφέρονται στην παράγραφο (30) ή/και να
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µετακινήσει ή κλείσει αποτελεσµατικά οποιοδήποτε γραµµατοκιβώτιο, το οποίο του
ανήκει ή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του και το οποίο υπήρξε γραµµατοκιβώτιο
του ταχυδροµείου οφείλει να συµµορφώνεται µε την ειδοποίηση εντός δεκαπέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία αυτής.

89(κδ) του 51(Ι) του
2012.

30(ζ) του 160(Ι) του
2013.
89(κε) του 51(Ι) του
2012.

89(κστ) του 51(Ι) του
2012.

89(κζ) του 51(Ι) του
2012.

(32) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (31), είναι ένοχο
ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), και σε περίπτωση που κατόπιν
καταδίκης συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήµατος αυτό υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε µέρα κατά την οποία
συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήµατος.
(33) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση σχετικά µε το
περιεχόµενο ή την αξία οποιουδήποτε ταχυδροµικού αντικειµένου που
αποστέλλεται από αυτό για µεταφορά ταχυδροµικώς από την Κύπρο, είναι ένοχο
ποινικού αδίκηµατος, και υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για το
αδίκηµα, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ
(€850), και σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης καταδίκης του
για το αυτό αδίκηµα, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ
(€1.000).
(34) Πρόσωπο που εσκεµµένα παρεµποδίζει ή/και προτρέπει οποιοδήποτε άλλο, να
παρεµποδίσει λειτουργό οποιουδήποτε παροχέα ταχυδροµικών υπηρεσιών στην
εκτέλεση του καθήκοντός του, ή/και το οποίο ενώ βρίσκεται σε οποιοδήποτε
ταχυδροµείο, παρεµποδίζει τη διεξαγωγή της εργασίας του ταχυδροµείου είναι
ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).
(35) Πρόσωπο που εκδίδει, αναπαραγάγει ή/και αντιγράφει γραµµατόσηµα χωρίς
ρητή εξουσιοδότηση ή έγκριση από τον Υπουργό ή/και που προκαλεί άλλους να το
πράξουν, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.
ΜΕΡΟΣ 18
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 του 37(Ι) του 2006.
7 του 84(Ι) του 2005.
Έκδοση Κανονισµών
από τον Επίτροπο.

99 του 1989
227 του 1990
27(Ι) του 1992.

151.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει
Κανονισµούς, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συµβούλιο, και οι οποίοι αφορούν θέµατα του
προσωπικού του Γραφείου του.
(2) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την ίδρυση Ταµείου
Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, µε βάση την υποπαράγραφο (i), της παραγράφου
(γ), του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόµου, οι οποίοι, µετά την
έγκρισή τους από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για έγκριση µε βάση τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή
των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου,
Νόµου.
(3) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Έκδοση ∆ιαταγµάτων
από τον Επίτροπο.

152. (1) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ο
Επίτροπος δύναται να αναλάβει την ευθύνη σύνταξης και έκδοσης ∆ιαταγµάτων.
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(α) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος
δύναται να εκδίδει διατάγµατα που αποσκοπούν πρωτίστως στην αποσαφήνιση των
διαδικασιών, των µεθόδων, των χρονοδιαγραµµάτων και του ύψους των τελών που
αναφέρονται στον παρόντα Νόµο.
(β) Οι εξουσίες του Επιτρόπου βάσει του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου
βασίζονται στην άσκηση από τον Επίτροπο των εξουσιών αυτών που του
παρέχονται από τον παρόντα Νόµο και οιουσδήποτε άλλους νόµους.
(γ) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διατάγµατα αναφορικά µε οποιοδήποτε άλλο
ζήτηµα προβλέπει ο παρών Νόµος, ή το οποίο αναγκαία σχετίζεται µε τις εξουσίες
που ασκούνται από τον Επίτροπο βάσει του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε άλλων
νόµων, και ιδίως αναφορικά µε την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών ή των
κατευθυντήριων γραµµών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε
την εφαρµογή του Κοινοτικού δικαίου.
(2) ∆ιατάγµατα του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από
καθορισµένο στο κάθε σχετικό ∆ιάταγµα χρόνο έναρξης, ή σε περίπτωση µη
καθορισµού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης
του σχετικού διατάγµατος.
(3) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να εφαρµόζει µε ∆ιάταγµα Κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών και να καθορίζει και/ή διαµορφώνει µε ∆ιατάγµατα
ποινές και ποινικά αδικήµατα για κολασµό, διοικητικά πρόστιµα και/ή άλλες
διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα του Νόµου.
Νοείται ότι ποινές για ποινικά αδικήµατα, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ανώτατο χρηµατικό πρόστιµο και την ανώτατη ποινή φυλάκισης
που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί µε ∆ιάταγµα το περιεχόµενο του Πρώτου
Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόµου
και των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Προϋπολογισµός.
6 του 134(Ι) του 2007.

153. (1)(α) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων για το
Γραφείο του, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων λειτουργίας της
Συµβουλευτικής Επιτροπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 14
και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόµου.
(β) Οι διατάξεις του προϋπολογισµού που αφορούν τα έξοδα λειτουργίας της
Συµβουλευτικής Επιτροπής καταρτίζονται από το Γραφείο, υποκείµενο στον
Επίτροπο κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου,
αφού ο Επίτροπος λάβει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου της Συµβουλευτικής
Επιτροπής.
(2) Ο εν λόγω προϋπολογισµός θα υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό
Συµβούλιο µέχρι 1ης Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο Προϋπολογισµός ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο,
κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ης Σεπτεµβρίου
εκάστου έτους.
(3) Ο προϋπολογισµός θα καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Γραφείου του
Επιτρόπου για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει στην 1η Ιανουαρίου και λήγει
την 31η ∆εκεµβρίου.
(4) Ο τρόπος µε τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισµός και εµφανίζεται η
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ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όµοιος µε τον τρόπο
καταρτισµού του προϋπολογισµού του Κράτους.
(5) Το Γραφείο µεριµνά για την αναφερόµενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση
προϋπολογισµού και για την κατάρτιση του αναφερόµενου στο εδάφιο (3)
οικονοµικού προγράµµατος, υποκείµενο στον Επίτροπο κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 10(6) του παρόντος Νόµου.
(6) Εν περιπτώσει µη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισµού, το Γραφείο
λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρµογή των περί δωδεκατηµορίων διατάξεων του
Συντάγµατος για τον Κρατικό προϋπολογισµό, χωρίς όµως το χρονικό περιορισµό
των δύο µηνών.
Τήρηση βιβλίων.

154. (1) Ο Επίτροπος θα τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασµούς για τις
δραστηριότητες του Γραφείου, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της
∆ηµοκρατίας.
(2) Σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση κάθε οικονοµικού έτους, συντάσσεται µε
µέριµνα του Επιτρόπου απολογισµός κατά τρόπο που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός
Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας.
(3) Οι λογαριασµοί του Γραφείου, θα ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της
∆ηµοκρατίας.
(4) Μέσα σε ένα µήνα από τον έλεγχο των λογαριασµών, ο Επίτροπος θα υποβάλλει
στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενηµέρωση τον
απολογισµό οικονοµικής διαχείρισης.
(5) Το Γραφείο του Επιτρόπου µεριµνά για την αναφερόµενη στα εδάφια (1), (2),
και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασµών και σύνταξη απολογισµού, υποκείµενο
στον Επίτροπο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9(6).

Έκθεση.

155. -(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως, εντός πέντε µηνών από
την ηµεροµηνία λήξης εκάστου οικονοµικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες
του ιδίου και του Γραφείου.
(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συµβούλιο και
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δηµοσιεύει.

Εργοδότηση του
προσωπικού σε
περίπτωση που παύει να
υφίσταται το Γραφείο
του Επιτρόπου.

156. (1) Σε περίπτωση, που το Γραφείο παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται,
το προσωπικό του διορίζεται σε κατάλληλο Υπουργείο, Τµήµα ή Υπηρεσία της
Κυβέρνησης, σε περίπτωση δε που οι δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιότητες,
εξουσίες και καθήκοντα του Γραφείου περιέρχονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλο
νοµικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισµό, το προσωπικό του Γραφείου θα παρέχει
υπηρεσίες στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισµό χωρίς οποιαδήποτε
αλλαγή status ή όρων υπηρεσίας του.

Περιουσιακά στοιχεία
του Γραφείου σε
περίπτωση που παύει να
υφίσταται Επίτροπος.

157. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται το Γραφείο του
Επιτρόπου Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, όλα τα
περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου περιέρχονται στο Κράτος.

Προσφυγή στο
Ανώτατο ∆ικαστήριο
εναντίον πράξεων του
Επιτρόπου.

158.—(1) Οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση ή διάταγµα του Επιτρόπου θα υπόκειται
σε δικαστικό έλεγχο µε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το Άρθρο
146 του Συντάγµατος.

90 του 51(Ι) του 2012.

(2) Ο Επίτροπος διατηρεί αρχείο σχετικά µε το εν γένει θέµα των προσφυγών, τη
διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής και τον αριθµό των αποφάσεων για λήψη
προσωρινών µέτρων, και παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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ή/και τον BEREC, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος.
Ευθύνη Επιτρόπου,
Βοηθού Επιτρόπου και
προσωπικού του
Γραφείου.

159. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή/και των δυνάµει αυτού
εκδοθέντων Αποφάσεων ή/και ∆ιαταγµάτων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και
τα µέλη του προσωπικού του Γραφείου, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή
παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώµη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση
ή άλλο έγγραφο που ετοίµασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των καθηκόντων τους,
και των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάµει του παρόντος Νόµου ή/και των
δυνάµει αυτού διαταγµάτων.

Ευθύνη νοµικών
προσώπων.

160.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στον
παρόντα Νόµο ή/και διατάγµατα ποινικά αδικήµατα, διαπράττεται από νοµικό
πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκηµα φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νοµικά
πρόσωπα–
(α) όλα τα µέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συµβουλίου ή της επιτροπής που
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νοµικού προσώπου, και
(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύµβουλος του νοµικού
προσώπου.
Η ποινική δίωξη δύναται να εγερθεί κατά του νοµικού προσώπου ή/και κατά των
φυσικών προσώπων.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, πράξη ή παράλειψη νοµικού προσώπου που
επιφέρει κατά τα οριζόµενα στον παρόντα Νόµο ή/και διατάγµατα που εκδίδονται
δυνάµει αυτού επιβολή διοικητικού προστίµου ή άλλου χρηµατικού προστίµου από
τον Επίτροπο, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του
διοικητικού προστίµου, φέρουν εκτός από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο (1).

91 του 51(Ι) του 2012.
Μεταβατικές διατάξεις.

161.-(1) Όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα που παρέχουν
δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσίες όσον αφορά την
πρόσβαση και τη διασύνδεση, οι οποίες ίσχυαν πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2009,
διατηρούνται έως ότου οι υποχρεώσεις αυτές αναθεωρηθούν από τον Επίτροπο
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Ο Επίτροπος διατηρεί όλες τις υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί πριν την 31η
∆εκεµβρίου 2009 από τον Επίτροπο, όσον αφορά:
(α) τα τιµολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του δηµόσιου
τηλεφωνικού δικτύου·
(β) την επιλογή ή προεπιλογή φορέα· και
(γ) τις µισθωµένες γραµµές.
(3) Ο Επίτροπος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να
ευθυγραµµιστούν όλες οι γενικές εξουσιοδοτήσεις και τα µεµονωµένα δικαιώµατα
χρήσης που υπήρχαν πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2009, όπως απαιτείται ανά
περίπτωση, σύµφωνα µε τους όρους του Μέρους 8 του παρόντος Νόµου.
(4) Εφόσον η εφαρµογή του εδαφίου (5) επιφέρει περιορισµό των δικαιωµάτων ή
επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφισταµένων γενικών εξουσιοδοτήσεων και
µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης, ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει την ισχύ
αυτών των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 το
αργότερο, υπό τον όρο ότι, µε τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώµατα άλλων
προσώπων βάσει του δικαίου της Ένωσης. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές και δηλώνει τους σχετικούς λόγους.
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(5) Όταν ο Επίτροπος αποδεικνύει ότι η κατάργηση ενός όρου άδειας σχετικά µε
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ίσχυε πριν από την
ηµεροµηνία ενάρξεως του παρόντος Νόµου, δηµιουργεί υπερβολικές δυσκολίες για
επιχειρήσεις που είχαν άδεια πρόσβασης σε άλλο δίκτυο, και όταν οι επιχειρήσεις
αυτές δεν µπορούν να διαπραγµατευθούν νέες συµφωνίες µε εύλογους εµπορικούς
όρους πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος
δύναται να ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσωρινή παράταση των
σχετικών όρων. Η αίτηση αυτή διευκρινίζει τον ή τους όρους και την περίοδο για
την οποία ζητείται η προσωρινή παράταση.
(6) Πρόσωπο που έχει καταβάλει, πριν την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος
Νόµου, οποιοδήποτε διοικητικό τέλος ή χρέωση σε αρχή αρµόδια για την ρύθµιση
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών, επί τη βάσει
καθεστώτος αδειοδότησης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόµου, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής διοικητικών χρεώσεων ή τελών για το
υπόλοιπο της περιόδου για την οποία κατεβλήθη η προηγούµενη καταβολή.
31 του 160(Ι) του 2013.

(7) Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία παραµένουν φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2027. Πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, ο Υπουργός
ορίζει τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για την περίοδο µετά την
31η ∆εκεµβρίου 2027, σύµφωνα µε το άρθρο 119Α του παρόντος Νόµου.
92 του 51(Ι) του 2012.
Πρώτο Παράρτηµα
(Άρθρο 152(4))
Ποινικά αδικήµατα τα οποία εφαρµόζονται σε περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος έχει
εξουσία να εφαρµόζει Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
Πρόσωπο, που διατάσσεται από τον Επίτροπο να παράσχει οποιαδήποτε
πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός προκαθορισµένης ηµεροµηνίας, και
πάντως όχι µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, από την ηµεροµηνία της
διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης
του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξη (6) µήνες, ή σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400), ή και στις
δύο (2) αυτές ποινές.
Χωρίς περιορισµό άλλων κυρώσεων που µπορεί να προβλέπει ο Νόµος και τα
δυνάµει αυτού εκδιδόµενα ∆ιατάγµατα, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικά
πρόστιµα και/ή άλλες διοικητικές κυρώσεις σε κάθε περίπτωση όπου καθορίζονται
στον παρόντα Νόµο και/ή σε ∆ιατάγµατα και/ή σε Αποφάσεις και/ή σε
Κανονισµούς της της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε σχέση µε µη συµµόρφωση προς
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και/ή ∆ιαταγµάτων και/ή Αποφάσεων και να
καθορίζει µε ∆ιάταγµα το ύψος αυτών των προστίµων και κυρώσεων και τη
διαδικασία επιβολής τους πρόστιµα για να εφαρµόζει Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας:
∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι τριακόσιες χιλιάδες τετρακόσια (€300.400) ευρώ και σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης ύψους µέχρι 200,000 σε κάθε πρόσωπο που
παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του.
32 του 160(Ι) του 2013.
∆εύτερο Παράρτηµα
[Άρθρο 123(1)]
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Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό οποιουδήποτε καθαρού κόστους
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Μέρος Α: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας.
Η κατά το άρθρο 119Β καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει ενιαίες τιµές
σε ολόκληρη τη ∆ηµοκρατία. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα
εξής:
(i) περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 119Β·
(ii) ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, έτσι ώστε να ικανοποιούνται
οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας·
(iii) προσιτές τιµές για την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία·
(iv) οµοιόµορφες τιµές για την καθολική υπηρεσία σε όλη την Κυπριακή
∆ηµοκρατία, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 124·
(v) παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά
προβλήµατα όρασης.
Μέρος Β: Υπολογισµός καθαρού κόστους.
Ο Επίτροπος εξετάζει όλα τα µέσα για την εξασφάλιση κατάλληλων κινήτρων
ώστε οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών (καθορισµένοι ή µη) να είναι σε
θέση να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας αποτελεσµατικά σε
σχέση µε το κόστος.
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους
της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε
υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους
λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που
αποκοµίζει φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η
παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη
και των κινήτρων της αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος.
Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίµηση των στοιχείων κόστους
τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισµένος φορέας παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισµένος µε την υποχρέωση παροχής
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους
θα πρέπει να συνεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:
(i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες µπορούν να παρέχονται µόνο
µε ζηµιά ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά
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πρότυπα. Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαµβάνει στοιχεία υπηρεσιών
όπως οι οριζόµενες στο Μέρος Α·
(ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν να εξυπηρετούνται µόνο µε
ζηµιά ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα,
λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων
και ενδεχοµένων οµοιόµορφων τιµών, που επιβάλλονται από τον Επίτροπο.
Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει τους χρήστες ή οµάδες χρηστών που δεν θα
εξυπηρετούνταν από εµπορικό φορέα εκµετάλλευσης χωρίς υποχρέωση παροχής
καθολικής υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να µην
υπολογίζονται διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή έµµεσα οφέλη και στοιχεία κόστους. Το
συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
για οποιονδήποτε καθορισµένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
υπολογίζεται ως άθροισµα του καθαρού κόστους, που προκύπτει από τις επί µέρους
συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, λαµβανοµένων
υπόψη ενδεχόµενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού
κόστους ανήκει στον Επίτροπο. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας οφείλει να συνεργαστεί κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.
Μέρος Γ: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των
υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ενδέχεται να συνεπάγεται την
αποζηµίωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τις
προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχει από µη εµπορικές συνθήκες.
∆εδοµένου ότι η αποζηµίωση συνεπάγεται µεταφορές κεφαλαίων, ο Επίτροπος
πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτές διεξάγονται µε αντικειµενικότητα, διαφάνεια,
αµεροληψία και αναλογικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεταφορές κεφαλαίων θα
πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και
στη ζήτηση των χρηστών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 123 του παρόντος Νόµου, κάθε µηχανισµός επιµερισµού
µέσω του ταµείου αποζηµίωσης θα πρέπει να χρησιµοποιεί διαφανή και ουδέτερα
µέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής
καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων.
Το ταµείο αποζηµίωσης είναι αρµόδιο για την είσπραξη των εισφορών από τους
παροχείς που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη χρηµατοδότηση του
καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και εποπτεύει τη
µεταφορά των οφειλόµενων ποσών προς τον παροχέα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας που δικαιούται πληρωµών από το εν λόγω ταµείο.».
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