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ΜΕΡΟΣ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ν.112(Ι)/2004 

Ν.84(Ι)/  2005 

Ν.149(Ι) / 2005 

Ν.67(Ι) /2006 

Ν.113(Ι)/ 2007 

Ν.134(Ι)/ 2007 

Ν.46(Ι)/2008 

Ν.103(Ι)/2009 

Ν.94(Ι)/2011 

Ν.51(Ι)/2012 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 ως  2015.   

 

 
 
 
 
 
  

 Ν.160(Ι)/2013 
Ν. 77(Ι)/2014 

 

 

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,  

  

 (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(α) του 51(Ι) 

του 

2012. 

(γ)  προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και διασφαλίζει τη μη 

κατάχρηση θέσεως σημαντικής ισχύος στην αγορά, 

  

2(α) του 51(Ι) 

του 
(δ) περιγράφει τη διάρθρωση, το ρόλο και τις διαδικασίες του Γραφείου του 
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2012. 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(α) 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 Δικαίου, 
  

2(α) του 160(Ι) 

του 

2013 

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

ασφάλειας και 

  

2(α) του 160(Ι) 

του 

2013 

 

2(α) του 160(Ι) 

του 

2013 

2(α) του 160(Ι) 

του 

2013 

(ια)   διασφαλίζει και προωθεί την ανάπτυξη ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της ποιότητας προσφοράς τους.  

 

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

 

 

        (ιγ) ρυθμίζει την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της     

Δημοκρατίας, 

2(γ) του 160(Ι) 

του 

2013. 

2(γ) του 160(Ι) 

του 

2013. 

 

2(γ) του 160(Ι) 

του 

2013. 

 

2(γ) του 160(Ι) 

του 

2013. 

 

(ιδ) ρυθμίζει τη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών υπό 

προϋποθέσεις που εγγυώνται τη μόνιμη προσφορά των υπηρεσιών αυτών, 

 

(ιε) θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν τις αρχές τιμολόγησης και τη 

διαφάνεια των λογαριασμών για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, 

 

(ιστ) καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας για την παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας και την εγκαθίδρυση συστήματος που διασφαλίζει την τήρησή 

τους, 

       Και 

 

        (ιζ) εναρμονίζει τις τεχνικές προδιαγραφές 

 

       (κ) διασφαλίζει  και προωθεί τον ανταγωνισμό   στις αγορές εξοπλισμού       

τηλεπικοινωνιακών τερματικών  
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(λ) θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού  

στην αγορά και την θέση του σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, σύμφωνα 

με τις αρμοδιότητες του στον παρόντα Νόμο 

 

(μ) εξασφαλίζει την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες ή 

κλάσεις ραδιοεξοπλισμού, με σκοπό την διαλειτουργικότητα του μέσω δικτύων 

με άλλο  ραδιοεξοπλισμό,  την διασφάλιση σύνδεσης του με διεπαφές 

κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ένωση, την διασφάλιση μη βλάβης του 

δικτύου ή την λειτουργία του με αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων που οδηγούν 

στην 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, την διευκόλυνση της χρήσης από χρήστες με 

αναπηρία και την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον 

ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδεικτεί   ότι η συμμόρφωση του 

συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού      

 
 

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 

Δημοκρατίας. 
  

 (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 του 160(Ι) 

του 

2013. 

 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 

ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση του περιεχομένου στον 

οπτικοακουστικό τομέα. 

(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 
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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 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. 
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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. 

 

 

 «αγορά λιανικής» σημαίνει την αγορά για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται 

σε τελικούς χρήστες, 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(α) του 160(Ι) 

του 

2013. 

«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 

(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. 

 

  

 «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» Διαγράφηκε με το 4(β) του 160(Ι) του 2013.

 

 

«ανάκληση» κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ραδιοεξοπλισμού που 

έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον τελικό χρήστη, 

  

  

 «αντικείμενο αλληλογραφίας» σημαίνει επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε 

οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που 
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υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμα 

του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δεν θεωρούνται ως αντικείμενα 

αλληλογραφίας, 

 

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης»  σημαίνει διεργασία αξιολόγησης με την οποία 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 

αφορούν ραδιοεξοπλισμό, 

  

 «αποστολέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται 

ταχυδρομικά αντικείμενα, 

 

«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, 

  

 «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 Διευθυντή 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 
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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, 

 
3(α) του 51(Ι) 

του 

2012. 

«BEREC» σημαίνει το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών που ιδρύεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25
ης

 Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του 

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(BEREC) και της Υπηρεσίας.  

  

 «Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει το Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (2) του 

άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, 

  
 

 

 

 

 

 

3(γ) του 51(Ι) 

του 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(γ) του 160(Ι) 

του 

2013. 

  

«γενική εξουσιοδότηση» σημαίνει  

 

(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, 

 

  
3(δ) του 51(Ι) 

του 

2012 

«γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει αριθμό από το Σχέδιο Τηλεφωνικής 

Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέρος της ψηφιακής δομής του 

οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση 

κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού του δικτύου, 

  

 «Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 10(1) του 

παρόντος Νόμου, 

  
 

 

4(δ) του 160(Ι) 

 

«δεδομένα κίνησης» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα καθίστανται αντικείμενο 
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του 

2013 
επεξεργασίας για το σκοπό μετάδοσης μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για τη χρέωση αυτής,  

 

 
3(ε) του 51(Ι) 

του 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(στ) του 

160(Ι) του 

2013 

 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται 

σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή, σύμφωνα με τον περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμο. Δε 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, 

 

«δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει Δημόσιο 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(α) του 51(Ι) 

του 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

3(δ) 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 Δημοκρατίας ή σε διεθνές 

σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης.  

 

«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,  
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«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει προσφορά ραδιοεξοπλισμού για διανομή, 

κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά  στο πλαίσιο εμπορικής 

δραστηριότητας , είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,  

 

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία 

ραδιοεξοπλισμός διατίθεται  στην ενωσιακή αγορά, 

  

  

  
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 κράτη μέλη, 

  

 «διανομή» σημαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο διανομής 

μέχρι την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες, 

 

«διανομέας» 
 

σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά 

διαθέσιμο στην αγορά    

  

 «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,  

 
 

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 
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μηνύματα δεν θεωρούνται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα αντικείμενα 

διαφημιστικού ταχυδρομείου θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας, 

 

 «Διάταγμα» σημαίνει Διάταγμα εκδιδόμενο από τον Επίτροπο σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο, 

  

  

  

  
3(α) του 51(Ι) 

του 

2012. 

 

 

 

 

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 ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ 

ραδιοεξοπλισμού και των τεχνικών του προδιαγραφών, 

 

«Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής» ή «ΔΠΕ» 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, 

  

 «Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή 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 Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο 

χορηγείται το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, 
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 «Δικαστήριο» 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 Διαδικτύου) 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, 

 

«διαπίστευση» σημαίνει   την 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, για να εκτελεί μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης,  

  

  

«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, 

 

2 του 

103(Ι)/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 Δημοκρατίας και που επιτρέπει στους 

συνδρομητές του δευτέρου 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, 
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«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει ο μόνος οργανισμός κράτους 

μέλους που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το 

κράτος αυτό,  

  

 «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  

 

«ειδικά δικαιώματα»: το δικαιώματα που χορηγεί ο Επίτροπος σε περιορισμένο 

αριθμό επιχειρήσεων μέσω όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

μηχανισμών, οι οποίοι, σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή: 

(α)περιορίζουν, σε δύο ή περισσότερες, τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών βάσει 

κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα, ή 

(β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από αυτά που αναφέρονται στο 

σημείο α), περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ή 

(γ)αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων διαφορετικών 

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. 

 

«εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 

Ένωση  που εισάγει στην ενωσιακή αγορά ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από 

τρίτη χώρα, 

  

 «εκπομπή» σημαίνει εκπομπή, ενσύρματη ή ασύρματη, άμεση ή μέσω 
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δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει εκπομπή με οποιοδήποτε τρόπο ενός 

ραδιοσήματος ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται για λήψη από το κοινό, 

  

 «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει  το ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης 

της Ένωσης,  

 

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»  σημαίνει την κάθε νομοθεσία της Ένωσης 

η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων, 

  

 «εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση με βάση το πλαίσιο γενικής 

εξουσιοδότησης που πιθανόν να περιλαμβάνει και ατομικά δικαιώματα χρήσης, 

 

«εξοπλισμός τερματικών» σημαίνει είτε  ο κάθε εξοπλισμός 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, μπορεί 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·  είτε ο εξοπλισμός επίγειων 

δορυφορικών σταθμών· 

 

«εξοπλισμός επίγειων σταθμών» σημαίνει ο εξοπλισμός 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· 

 

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να 

ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων,    

 

 «επιβλαβής  παρεμβολή » σημαίνει  επιβλαβής παρεμβολή όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 στοιχείο ιη) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου  

    

 «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, 
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 «επικοινωνία» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία ανταλλάσσεται ή 

μεταφέρεται μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού μερών μέσω δημόσια διαθέσιμης 

υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που 

μεταφέρονται ως τμήμα μιας υπηρεσίας μετάδοσης στο 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, 

  

 «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 τη χρήση των πολυσυχνικών τηλεφώνων τόνου 

επιλογής για σημαδοτοσία στους τόνους Χ που χρησιμοποιούνται στη 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 

Δημοκρατίας όσο και σε άλλες χώρες, 

  

 

13(Ι)/2008 

«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 Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα|» σημαίνει τον 

Επίτροπο που διορίζεται δυνάμει του Άρθρου 18 των περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων 2001 και 

2003,  

 «επιχειρήσεις» για σκοπούς ανταγωνισμού στην αγορά εξοπλισμού τερματικών 
σημαίνει οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους το κράτος εκχωρεί ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής, εμπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία ή 
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συντήρησης εξοπλισμού τερματικών τηλεπικοινωνιών· 
 

«ειδικά δικαιώματα»: το δικαιώματα που χορηγεί ο Επίτροπος σε περιορισμένο 

αριθμό επιχειρήσεων μέσω όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

μηχανισμών, οι οποίοι, σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή: 
α) περιορίζουν, σε δύο ή περισσότερες, τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών βάσει 

κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα, ή 
β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από αυτά που 

αναφέρονται στο σημείο α), περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ή 
γ) αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων διαφορετικών 

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. 

 
3(β) του 51(Ι) 

του 

2012 

«Ευρωπαϊκά Δικαστήρια» σημαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

το Γενικό Δικαστήριο, 

  
3(β) του 51(Ι) 

του 

2012 

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

  

 

 

 

 
3(α) του 51(Ι) 

του 

2012 

 

«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), 

 

«Ε.Χ.Τ.Α.» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αρίθμησης, 

 

 «ηλεκτρομαγνητική διαταραχή» ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να 

υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού· μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί 

να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή 

του ιδίου του μέσου διά του οποίου γίνεται η διάδοση, 

 

 «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,  
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 «ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο 

Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, 

  

 «ITU» σημαίνει Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, 

 

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει  την πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισμού στην 

Ένωση, από τον τελικό χρήστη 

 
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, 
  

«κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει 
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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, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, 

δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού, 

  

 «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, 

 

 «κλάση ραδιοεξοπλισμού» σημαίνει  την κλάση που προσδιορίζει συγκεκριμένες 

κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες βάσει της παρούσας 

οδηγίας και τις ραδιοεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο 

ραδιοεξοπλισμός,  

 
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 

«κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την παροχή σε 

δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-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 του113(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, 
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 «Κυπριακό Ταχυδρομείο» Διαγράφηκε με το 4(θ) του 160(Ι) του 2013 

 

 

 

  

 «Κύπρος» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία, 

  

 «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, 

  
3(β) του 51(Ι) 

του 

2012. 

«μη γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 

τηλεφωνικής αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι 

γεωγραφικός αριθμός. Συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αριθμοούς 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), 

 

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας, 

  

 «ουσιώδες απαιτήσεις» σημαίνει τις ουσιώδες απαιτήσεις ραδιοεξοπλισμού που 

περιγράφονται στο άρθρο 39 του Νόμου· 

 «Οργανισμός» σημαίνει δημόσιο παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ή/και δημόσιο παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

 

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»  σημαίνει  ο οργανισμός ο οποίος 

πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,  

  
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 κατά την 

παροχή δημόσια διαθέσιμης  ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών,   

 

«παροχέας» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει 
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δίκτυο και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή 

συναφείς διευκολύνσεις προς το κοινό, 
 

 

 

 

 

 

2 του 103(Ι) 

του 2009. 

 

 

 

2 του 103(Ι) 

του 2009 

«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 Δημοκρατία, 
 

«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 
 

«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 την εγκατάσταση, 

λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση ενός τέτοιου δικτύου,  

  
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 υπο-βρόχο 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 Δημοκρατίας, 

  
3(β) 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,  

  
3(ια) του 51(Ι) 

του 

2012 

«πρόσβαση» σημαίνει τη διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, 

βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

που οι ευκολίες ή και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της 
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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,  

  

 «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, 

 

 

«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)·  

 

 

  «ραδιοδιαπεφή» σημαίνει προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης του 

ραδιοφάσματος , 

 

 «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 π.χ. κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ ή να 

λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή 

ραδιοπροσδιορισμού,   

«ραδιοεπικοινωνία» σημαίνει  επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων , 

  

  

«ραδιοπροσδιορισμός» σημαίνει  προσδιορισμός της θέσης, ταχύτητας και/ ή 

άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή απόκτηση πληροφοριών σε σχέση 
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με αυτές τις παραμέτρους  μέσω των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων,  

  

  
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,  

 

 
 

 

3(α) του 51(Ι) 

του 

2012 

 

 

 

 

 

3(α) του 51(Ι) 

του 

2012 

 

«σημείο τερματισμού δικτύου (ΣΤΔ)» 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 ΣΤΔ χαρακτηρίζεται από ειδική διεύθυνση δικτύου η οποία 

δυνατόν να συνδέεται με αριθμό ή όνομα συνδρομητή, 

 

«συγκατάθεση» σημαίνει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, 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, 

 

 «σήμανση CE»  σημαίνει την 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, 

 
 

 

 

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 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 
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και κυτία σύνδεσης, 

 

«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, 

  

 «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, 

  

 «συνδρομητής» σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση 

με παροχέα δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

  

 «συνεγκατάσταση» σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών 

εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη 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 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, 

  

 «Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας» 

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 
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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 το 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» σημαίνει τερματικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/και επίγειο δορυφορικό σταθμό που προορίζεται να συνδεθεί με το 

δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα  

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού, 
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3(ιδ) του 51(Ι) 

του 

2012. 

«τοπικός βρόχος» σημαίνει το φυσικό κύκλωμα στρεπτού ζεύγους μεταλλικών 

καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου με τον κατανεμητή ή 

με αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών,  

  
3(ιε) του 51(Ι) 

του 

2012. 

«τοπικός υπο-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,  

 
 

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 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, 

  

Deleted: «τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός» σημαίνει ένα προϊόν που επιτρέπει την 

επικοινωνία ή ένα αντίστοιχο εξάρτημα του, σκοπός 

του οποίου είναι να συνδεθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα 
με οποιαδήποτε μέσα με διεπαφές δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δηλαδή δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται, 
είτε ολικώς είτε μερικώς, για την παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών),
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 «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 των Περί της διαδικασίας 

Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμων του 2003 έως 2004, οι 

οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  
4(ιε) του 160(Ι) 

του 

2013 

«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, 

  
 

 

 

 

 

 

 

4(ιε) του 160(Ι) 

του 

2013 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, 

 

«φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο το οποίο 

παρέχει μια ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες 
 

«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 Δημοκρατία, και του 

οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) του άρθρου 119Α του παρόντος Νόμου, 

 

113(Ι) του 

2007 

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή που του επιτρέπεται 

να παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μια συναφή ευκολία. 

  

 «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 

 

 

4(ιε) του 160(Ι) 

του 

 

«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 σ’ αυτή 

την υπηρεσία, 

«χρήστης ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
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2013 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 Δίκαιο έχουν στον παρόντα 

Νόμο, εκτός όπου άλλως προκύπτει από το παρόν κείμενο και τα συμφραζόμενα, 

το ίδιο νόημα που έχουν στο δεσμευτικό Κοινοτικό Δίκαιο. 

  

 (3)    Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Πράξη του Κοινοτικού 

Δικαίου 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 Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο. 

  

 

 ΜΕΡΟΣ 2 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  

  

 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, 
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εξουσιών και καθηκόντων του, κατά τρόπο, ως ήθελε εκάστοτε αποφασίζει ο 

Επίτροπος, και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, τα οποία ανατίθενται σε 

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 Δημοκρατίας, 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 
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συμβουλίου, είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή για 

οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 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 Δικαστικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, ή ως ανεξάρτητος αξιωματούχος αυτής από τους αναφερόμενους στο 

Μέρος VΙ του Συντάγματος της Δημοκρατίας δεν συνιστά από μόνο του κώλυμα 
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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 τον 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 του Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) 

του παρόντος Άρθρου, ή  

   

  (δ) λόγω αποκαλύψεως γεγονότος, που θα παρεμπόδιζε το διορισμό του 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 ο 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 
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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 

Δημοκρατίας, 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 
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μορφής, ή υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η 

καταβολή αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι. 

  

΄Ασκηση 

καθηκόντων 

σε περίπτωση 

μόνιμης ή 

προσωρινής 

ανικανότητας 

του Επιτρόπου 

ή του 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 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. 
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Απολαβές 

κ.λ.π.  

Επιτρόπου   

και Βοηθού  

Επιτρόπου και  

Φιλοδώρημα  

κατά την    

αποχώρηση. 

8. (1) Οι απολαβές του Επιτρόπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων 

ωφελημάτων και επιδομάτων, είναι οι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας. 

 

(2) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και 

φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το 

φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δεν 

θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως 

επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος. 

  

 (3) Οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

άλλων ωφελημάτων και επιδομάτων, είναι οι ίδιες με αυτές του Βοηθού Γενικού 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας. 

 

 (4) ΄Οταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Βοηθός Επίτροπος δικαιούται σε 

σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η 

σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας. 

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 

4(α) 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, ομόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε 
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να κατέχουν  

το αξίωμα τους. 

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 ένοχο ποινικού αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, 

που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή με πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις οχτώ 

χιλιάδες πεντακόσια (8500) Ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

  

 MΕΡΟΣ 3 

ΙΔΡΥΣΗ 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.  

 

 (2) 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.  

  

 (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 
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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. 

(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.  

  

Εξουσίες  

του Γραφείου  

του Επιτρόπου  

σε σχέση με  

απόκτηση,  

διάθεση και  

επένδυση  

περιουσίας. 

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, 

  (ii) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου, 

    

  (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, 
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  (δ) να μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής 

περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου και του 

Επιτρόπου,  

   

  (ε) με την έγκριση του Επιτρόπου, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς 

υλοποίηση οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο 

πάνω,  

   

  (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. 

 

Καταβολή από 

την κυβέρνηση 

στο Γραφείο 

των μισθών 

κλπ. του 

προσωπικού 

του Γραφείου. 

 

13. Καταργήθηκε με το Ν.51(Ι)/2012 
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Πληρωμές  

από το Ταμείο  

του Γραφείου  

του Επιτρόπου. 

14. Από το Ταμείο του Γραφείου, καταβάλλονται-  

 

 (α) όλα τα τρέχοντα  έξοδα λειτουργίας του Γραφείου,  

  

 

 

 

 

 

 

5 του 84(Ι) 

του 2005 

 

(β) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι 

πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου και όλα τα ποσά 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. 

  

 (γ) 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,  

  

 (δ) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το Γραφείο, 

δυνάμει του Άρθρου 11(ε) του παρόντος Νόμου, 

  

 (ε) 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, 

  

 (στ) 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, 
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 (ζ) 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 Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού,  

  

3 του 113(Ι) 

του 2007 

(η)  όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται ως διοικητικό πρόστιμο δυνάμει 

του παρόντος Νόμου καταβάλλονται από το Γραφείο του Επιτρόπου στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

  

3 του 113(Ι) 

του 2007 

(θ)  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 Δημοκρατίας. 

  

Εξασφάλιση  

υπηρεσιών  

από τον   

Επίτροπο. 

15. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου, 

Κανονισμών Διαταγμάτων 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:  

   

  (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 
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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 του Γραφείου, τα 

οποία κατέχουν μόνιμη θέση και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων 

προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί 

Συντάξεων Νόμων.  

  

6 του 84(Ι) 

του 2005. 

(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 εξαρτημένων 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.  
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 (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. 

  

 (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. 

  

 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: 

 

  (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,   
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  (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.  

  

 (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 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, 

  

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

  

 (στ) διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ασφάλειας των πληροφοριών 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, 

 

 (ζ) ενισχύοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να 

κοινοποιούν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της 

επιλογής τους, 

 

(η) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή περιορισμός του 

ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάδοσης περιεχομένου, 

 

(θ) υποστηρίζοντας ενεργά τους στόχους του BEREC για την προώθηση 

μεγαλύτερου ρυθμιστικού συντονισμού και συνέπειας, 

 

(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 

Δημοκρατίας,  

 

(ια) ενθαρρύνοντας την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των αριθμοδοτικών 

πόρων, 

 

(ιβ) ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δικτύων και 

υπηρεσιών, 

(ιγ)  ενθαρρύνοντας   την εναρμόνιση  των τεχνικών  προδιαγραφών συγκεκριμένου 

τύπου ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών και κλάσεων του άρθρου ο οποίος 

υπάγεται στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου,  

 

 (ιδ) διασφαλίζοντας  και προωθώντας  τον ανταγωνισμό  στις αγορές εξοπλισμού       

τερματικών  

 

(ιε) θεσπίζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για την διαθεσιμότητα του 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την θέση του σε λειτουργία στην Ένωση, 
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(ιστ) εξασφαλίζοντας  την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες 

ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 81 

 

 (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) το συνυπολογισμό των συνθηκών που επικρατούν όσον αφορά τον 

ανταγωνισμό και τους καταναλωτές στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ιδίου 

κράτους μέλους,  

(στ) την επιβολή ex ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον εφόσον δεν υφίσταται 

αποτελεσματικός και βιώσιμός 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. 
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 (2) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και 

διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή αναθεωρεί το πλαίσιο γενικής 

πολιτικής, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο 

Υπουργός οφείλει να δημοσιεύει το αναθεωρημένο και τροποποιημένο πλαίσιο 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 

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 λαμβάνει την γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από 

την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που 

αναφέρονται στο άρθρο 20, με εξαίρεση: 

 

(i) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στις παραγράφους (γ), 

(ε), (ζ), (ι), (ιδ), (κ) και (κα)(ii) του άρθρου 20, 

(ii) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (στ) 

του άρθρου 20, εκτός αυτών που αφορούν την ετοιμασία, τον 

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 
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λάβει υπόψη την άποψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

  

 ΜΕΡΟΣ 5 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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),  

   

  (γ) να διασφαλίζει ότι:  

Ι. ο  ραδιοεξοπλισμός  ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων του άρθρου 81 

κατασκευάζεται κατά τρόπο που πληροί τις ουσιώδεις προϋποθέσεις αυτού. 

Προς αυτό τον σκοπό ο Επίτροπος μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις 

αρμόδιες αρχές για την εποπτεία και  επιτήρηση του. 

  

ΙΙ. 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, 

   

  (ε) να εγγράφει πρόσωπο, το οποίο του κοινοποιεί δραστηριοποίησή του στον 

τομέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να χορηγεί 
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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 Δημοκρατίας 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, 

   

  (ζ) να ρυθμίζει δια διατάγματος ή απόφασης ζητήματα σχετικά με ονόματα  

χώρου στο διαδίκτυο που τυγχάνουν διαχείρισης από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» και 

οποιαδήποτε άλλα ονόματα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή αφορούν 

την Κυπριακή Δημοκρατία, 

   

  (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 το 

σκοπό αυτό, ο Επίτροπος εκδίδει διάταγμα το οποίο 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 το σκοπό αυτό,  
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  (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.  

   

  (ια) να ρυθμίζει με διάταγμα ή απόφαση την πρόσβαση και τη διασύνδεση σε 

δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση και η διασύνδεση 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. Προς το 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 το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να συνεργάζεται και 

διαβουλεύεται με τις αρμόδιες οργανώσεις για καταναλωτές, με χρήστες και 

με παροχείς υπηρεσιών, 

   

  (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, 

Deleted: ν

Deleted: ,

Deleted: ν

Deleted:  



    47 

 

Formatted: Left, Tab stops:  13.56 cm, Left + 

15.92 cm, Right

κάθε σχετικών τεχνικών, οικονομικών και νομικών πληροφοριών, 

τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, 

   

  (ιε) να εκδίδει κάθε Απόφαση και Διάταγμα, 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, 
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  (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,  

   

  (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 Κυπριακού 

Ταχυδρομείου, ως του 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,  
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Ν.46(Ι)/2008  (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 Κοινότητας, σε σχέση με μη 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των διαταγμάτων 

και/ή αποφάσεων, και/ή κοινοτικών κανονισμών και/ή κοινοτικών 

αποφάσεων κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον 

περί Εφαρμογής των κοινοτικών κανονισμών και/ή κοινοτικών αποφάσεων 

Νόμο του 2007,  να καθορίζει με διάταγμα το ύψος αυτών των προστίμων και 

κυρώσεων και τη διαδικασία επιβολής τους,  

 
   

4 του 134(Ι) του 

2007 

 (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 

επικοινωνιών και ταχυδρομείων, 

   

  (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, 
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  (κε) να συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών 

Μελών, καθώς επίσης και με διεθνείς οργανισμούς, να συμμετέχει στον BEREC 

και να εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις σε 

θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, με την επιφύλαξη των όσων 

ορίζονται διαφορετικά σε διεθνείς συμφωνίες,  
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  (κστ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα 

οποία του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει 

των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 

 (κζ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εργαζόμενος από κοινού 

με την 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. 

 

 

Γενική Υποχρέωση. 

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, 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 το 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. 
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 (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. 

23. (α) Προς το 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. 

  

 (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.  

  

 (γ) Ο Επίτροπος δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζει, κατόπιν εξέτασης των 

αναφερόμενων στην παράγραφο (β), 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 

ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τιμών τους, συμπεριλαμβανομένου 

κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών. . 
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Περιπτώσεις όπου 

απαιτούνται δημόσιες 

ακροάσεις. 

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 Κυπριακού Ταχυδρομείου, 

ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 20(ιζ) και (ιη)  

   

  (ii) Σε σχέση με την απόφαση εάν τα προβλεπόμενα τέλη σε συμφωνίες 

διασύνδεσης, χρήσης εγκαταστάσεων και πρόσβασης στα δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 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) Δια 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 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
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Εξασφάλιση 

πληροφοριών. 

25. (1) Προς το 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, δύναται 

με αιτιολογημένο αίτημά του, 

  

 (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 ζητηθεισών πληροφοριών και του 

επιπέδου λεπτομέρειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις πληροφορίες προς 

υποβολή. Οι ζητούμενες πληροφορίες, περιλαμβανομένων πληροφοριών 

νομικής, τεχνικής, οικονομικής και εμπορικής φύσεως, θα 

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 Διαταγμάτων και Αποφάσεων 

του Επιτρόπου που εκδίδονται προς εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
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(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 θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρει σε 

άλλους παροχείς. Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από πρόσωπα που έχουν 

καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ στη σχετική χονδρική αγορά, να 

υποβάλλουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις λιανικές αγορές οι οποίες  

σχετίζονται με τις αντίστοιχες  χονδρικές αγορές στις οποίες έχουν 

καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ. 

 

(γ) να διατάσσει  οποιοδήποτε πρόσωπο 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 προσφέρει 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.  

 

  (2) (α) Πρόσωπα από τα οποία ζητείται να υποβάλουν πληροφορίες 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα 

και στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται από τον Επίτροπο. 

   

  (β) Κάθε παροχέας δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

ταχυδρομικών υπηρεσιών θα παρέχει στον Επίτροπο κάθε πληροφορία 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 
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διατάξεις του  Νόμου περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με 

την άρνηση παροχής πληροφοριών/στοιχείων. 

   

  (δ) Ο Επίτροπος, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, θα παράσχει σε αυτήν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

την ενάσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τη Συνθήκη. 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 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την πρόσβαση του 

κοινού σε πληροφορίες, με την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών 
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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 Δημοκρατίας. 

   

  (3) (α) Ο Επίτροπος θα διαφυλάττει και δέχεται ως εμπιστευτική κάθε 

πληροφορία που παρέχεται από πρόσωπο και κατηγοριοποιείται 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 το 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 που 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 τα 

επιχειρήματα που έχουν εκφρασθεί σε αυτόν, κατά την διακριτική του 

ευχέρεια, να υποβάλει ένα ρητό και αιτιολογημένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή προκειμένου να μη διαθέσει τις πληροφορίες που υποβάλλονται 

σύμφωνα με την παράγραφο (ε) σε οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή άλλου 

Κράτους Μέλους. 

  

 (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 κρίνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν 

κατηγοριοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σε συμφωνία με τους κανόνες περί 

επιχειρηματικού απορρήτου του Κοινοτικού Δικαίου ή με τους κανόνες του 

Κράτους Μέλους από το οποίο προήλθαν, ανάλογα με την περίπτωση, θα 

διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών. 

  

 (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. 

  

Διαβουλεύσεις. 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. 

  

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 άδειες 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. 
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  (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 

Διάταγμα 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 Διατάγματα 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 Διατάγματα 

και τις Αποφάσεις του Επιτρόπου, με τα οποία ορίζονται δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, 

 

   

4(α) του 113(Ι) του 

2007 
 (ζ) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο 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 το άρθρο 81 του παρόντος Νόμου καθώς επίσης και να 
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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 Διατάγματα 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 στην 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 

Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνίων μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στον Επίτροπο πληροφοριών που 

λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από τον Διευθυντή του Τμήματος 

Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εμπορεύματα που 

εισάγονται από τρίτες χώρες ή/και διακινούνται μεταξύ της 

Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους. 

 (ii) Η αποκάλυψη πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.  

(iii) Ο Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνίων 

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 το άρθρο 81 του 

παρόντος Νόμου, 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 
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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 ο 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 ή 

αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή 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 Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός 

Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία-, 

 

(i)  αφού κοινοποιηθεί 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, 

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  
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(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 ότι 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 ποιά διαδικασία ήθελε ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιθυμεί να 

ακολουθηθεί. 

   

Έκδοση Αποφάσεων. 28. (1) (α) Πριν την έκδοση Απόφασης και/ή Διατάγματος 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 Διάταγμα, και θα παρέχεται σε αυτό η ευκαιρία να 

ακουστεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση περί της έκδοσης  

Απόφασης και/ή Διατάγματος: 

  

 Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της έκδοσης 

Απόφασης και/ή Διατάγματος, 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 το Διάταγμα  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 Διάταγμα.  
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 (2) Ο Επίτροπος δε ζητεί τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 

περιπτώσεις έκδοσης Αποφάσεων και/ή Διαταγμάτων για επιβολή συμμόρφωσης, 

προσωρινών Αποφάσεων και/ή Διαταγμάτων για θέματα επειγούσης φύσης ή/και 

επιβολής διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων. 

  

Παράβαση 

Διατάγματος ή 

Απόφασης.   

29. Πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί με τους 

όρους Διατάγματος 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 οχτακόσια πενήντα (850) Ευρώ ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 

  

Διεξαγωγή Έρευνας. 30. (1) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία, να διεξάγει έρευνες 

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 

Διάταγμα 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 προσαγάγει, παρουσιάσει ή 

καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο, 
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  (β) ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε 

οποιοδήποτε ερώτημα του υποβάλλεται. 

   

  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  (850) Ευρώ, 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 Διατάγματα 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 
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ικανοποιητικά. 

  

 (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 προ 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 

τη θέση του με την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Υπουργικό 
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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 
 (η) Καταργήθηκε 

   

5(δ)(i) του 134(Ι) του 

2007 

5(δ)(ii) του 134(Ι) 

του 2007 

 (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. 

   

5(ε) του 134(Ι) του 

2007 

  

 (ι) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, στα πλαίσια της άσκησης των 

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. 

 

 5(ε) του 134(Ι) του 

2007 
 (ια)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητεί ενημέρωση από τον 

Deleted:  

Deleted:  



    67 

 

Formatted: Left, Tab stops:  13.56 cm, Left + 

15.92 cm, Right

 

 

 

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 12 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η΄ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Πεδίο εφαρμογής Εξοπλισμού 

 Τερματικών  

και ραδιοεξοπλισμού   

                                      76. (1) Τηρουμένων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος Άρθρου, οι διατάξεις 

αυτού του Μέρους εφαρμόζονται στον εξοπλισμό τερματικών   και σε  ραδιοεξοπλισμό 

ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν  

τις  ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 81  

 

          (2) Ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων, που υπάγεται  στις κατηγορίες του 

άρθρου 81 και  ο οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή,  και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι 

διατάξεις αυτού του Μέρους, υπόκειται επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ 

νόμου, που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες .   

 

   

       (3) Οι διατάξεις αυτού του Μέρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής  στον 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 
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διατάξεις του παρόντος Μέρους 

       (5) Οι διατάξεις αυτού του Μέρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής   σε ραδιοεξοπλισμό  που  

κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

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 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ, όσον αφορά 

τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης· 

β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/30/ΕΕ. 
 

 

        γ) Σε ραδιοεξοπλισμό που 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 και για τον οποίο είναι αρμόδιος ο 

Διευθυντής. 

Εξουσίες 

 του Επιτρόπου 

77. (1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του Άρθρου 20(γ) του παρόντος 

Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, δια Διατάγματος, 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 

Δημοκρατία.  

 

(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 πρόνοιες των άρθρων78, 79,81  ή εξοπλισμό τερματικών  

που δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των άρθρων παρόντος Νόμου , είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, 

εκτός αν, συμμορφώνεται με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές  που καθορίζονται 

στα άρθρα  αυτά.  

 

(3)Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για την διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση 

του εδαφίου(2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε 

χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες Ευρώ(€ 5.000), ή και στις δύο αυτές 
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ποινές.   

 

 Συμμόρφωση   

  78. Οι προϋποθέσεις προς συμμόρφωση είναι:         (α)Η πλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται 

στα άρθρα 79
 
 και 81, και σε οποιουσδήποτε σχετικά Διατάγματα θα εκδώσει ο Επίτροπος κατ’ 

επιταγή και εφαρμογή του παρόντα  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 στο άρθρο 81 του παρόντος Νόμου ,με τις βασικές απαιτήσεις, αλλά και σύμφωνα 

με διάταγμα του Επιτρόπου , 

     (, 

            (δ) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον ραδιοεξοπλισμό, 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 το άρθρο 84
 
Α(1).  

  

       (ε) η  επίθεση σήμανσης πιστότητας CE και  η σύνταξη της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ     

σύμφωνα με το άρθρο 84
 
Α 

 

(στ) συμμόρφωση με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9
ης

 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.  

 

Υποχρέωση συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις   

      79.  Ο ραδιοεξοπλισμός του άρθρου 81 που διατίθεται στην αγορά οφείλει να πληροί τις  ουσιώδεις  

απαιτήσεις του άρθρου 81,  και τις πρόνοιες που περιέχονται άρθρο 78 …….. αλλά και να 

συμμορφώνεται προς τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος νόμου, όταν εγκαθίσταται και 

συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για τον προορισμό του. 

 

 80.Ουσιώδεις απαιτήσεις και αρμοδιότητες άλλων αρχών  
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Deleted: (1)Τηλεπικοινωνιακός τερματικός

Deleted: εξοπλισμός 

Deleted: βασικές

Deleted: των άρθρων 

Deleted: 80 και 81

Deleted:  

Deleted: (2) Για τους σκοπούς του παρόντος 
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 (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 της οδηγίας 

2014/35/ΕΕ η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του περί των Βασικών Απαιτήσεων για Καθορισμένες Κατηγορίες 

Προϊόντων Νόμου  του  2002, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή 

ορίου τάσης 

(β)επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/30/ΕΕ 

η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται από τους   εκάστοτε  σε  ισχύ  Κανονισμούς που 

εκδίδονται για το εν λόγω φαινόμενο, δυνάμει του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) πιο 

πάνω  Νόμου. 

 

Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τους εκάστοτε  σε  ισχύ  

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) και (β) του πιο 

πάνω Νόμου. 

 

(2) Σε ραδιοεξοπλισμό που 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. 

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή. 

 

81. 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 βασικές απαιτήσεις: 

 

 α) ο ραδιοεξοπλισμός  να διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου φορτιστές· 

β) ο ραδιοεξοπλισμός να  διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό· 

γ) ο ραδιοεξοπλισμός  να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την 

Ένωση· 

 δ) ο ραδιοεξοπλισμός  να μην βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να  κάνει κατάχρηση 
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των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας· 

ε) ο ραδιοεξοπλισμός να  ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή· 

     στ) ο ραδιοεξοπλισμός να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

προστασία από απάτη· 

    ζ) ο ραδιοεξοπλισμός να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 

     η) ο ραδιοεξοπλισμός να  υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση 

του από χρήστες με αναπηρία· 

      θ)ο ραδιοεξοπλισμός 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.  

 

         

       82. Καταργείται  

       

       83. Κοινοποιούσες αρχές και απαιτήσεις σχετικά με αυτές 

         (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. 

Προς τούτο, ο Επίτροπος εγκρίνει ένα ή περισσότερους οργανισμούς,  οι οποίοι πληρούν τα 

κριτήρια  που καθορίζονται σε Διάταγμα του, ως οργανισμούς που δύνανται να εκτελούν 

διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης  του ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 81 σύμφωνα  με τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο. 

 

     83.(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οργανισμούς του εδαφίου (1) που έχουν λάβει έγκριση να 

εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι δυνάμει του παρόντος Νόμου 

και εκδιδόμενου Διατάγματος υπό αυτού. 

 

     83. (3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο είναι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 

έγκυρη μόνο εάν διενεργείται: 

Deleted:  

Deleted: που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην 

Κύπρο

Deleted: και τις προϋποθέσεις 
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    (α) από οργανισμό που εγκρίνεται από τον Επίτροπο με σκοπό την εφαρμογή του ραδιοεξοπλισμού 

που εμπίπτει στο 81. 

 

    (β) από οργανισμό ο οποίος επιλέγεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμός 

που δύναται να εκτελεί την διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού 

ουσιώδεις απαιτήσεις, και του οποίου την  επιλογή  το  εν λόγω κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βάσει της πράξης της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας με τίτλο  «Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και 

την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

 

83.Α  Καθήκοντα Επιτρόπου  

(1)Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 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, 

(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 Διάταγμα . 
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    (3)Ο Επίτροπος καθορίζει σε Διάταγμα, θέματα απαιτήσεων και συμμόρφωσης των κοινοποιημένων 

οργανισμών, των θυγατρικών και υπεργολάβων των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και 

συναφή θέματα.    

    (4)Ο Επίτροπος υποβάλλει στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου ως τις 12 Ιουνίου 2017 και τουλάχιστον κάθε δύο έτη στην συνέχεια. Οι εκθέσεις 

περιέχουν παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν 

από τα κράτη μέλη και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό έχει 

επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων 

ιδίως των απαιτήσεων σχετικά με την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων.     

 

    84. Σήμανση πιστότητας CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

       (1) Η σήμανση πιστότητας CE, υποδηλώνει συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 81 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 Διάταγμα 

του Επιτρόπου . 

 

(3) Ο Επίτροπος καθορίζει  με Διάταγμα τις διαδικασίες, τον τύπο, τη μορφή και κάθε άλλο θέμα που 

αφορά τη σήμανση πιστότητας CE 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 στο άρθρο 78 , 80 ,83 του παρόντος  Νόμου. 

 

     (5) Η δομή και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η 

απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωση καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου. 

   

      84Α. Διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για  την διάθεση στην αγορά 

ραδιοεξοπλισμού 

Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για  την διάθεση στην αγορά 
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ραδιοεξοπλισμού  του άρθρου 81  τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να εκπληρώσει καθορίζονται 

με  Διάταγμα του Επιτρόπου. 

 

     85. Δημοσίευση πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές 

(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

 

     (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: 

 

   (α) τον σχεδιασμό ραδιοεξοπλισμού και  εξοπλισμού τερματικών που να μπορεί να 

χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών, και 

 

    (β) στους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού και  εξοπλισμού τερματικών  να διεξάγουν, κατ’ 

επιλογή  τους, τις σχετικές δοκιμές των βασικών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στον 

ραδιοεξοπλισμό που υπάγεται στο άρθρο 81  και εξοπλισμό τερματικών  του παρόντος Νόμου.  

      

    (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. 

 

    85 Α. Τεκμήριο συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού  

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 στα άρθρα, 78,79, 81,84,84Α του Νόμου που αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη 

προτύπων. 
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           85Β.  Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων  

      Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα που εκδίδει από καιρού εις καιρό , τις υποχρεώσεις των 

κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων 

ραδιοεξοπλισμού, καθώς την δομή , το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου, και τα στοιχεία που 

πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευμένη δήλωση 

συμμόρφωσης. Στόχος του Επιτρόπου είναι  η υλοποίηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των 

προαναφερόμενων οικονομικών φορέων  και  η συμμόρφωση τους με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, του σχετικού προς αυτό τον σκοπό Διατάγματος,  και την εφαρμογή των 

άρθρων 10 ως 15  του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 765/2008. 

  85 Γ. Κοινοποιήσεις Επιτρόπου  και εκτελεστικές πράξεις της Επιτρόπης  

Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στον  

ραδιοεξοπλισμό του Άρθρο 81 με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ, τις 

ραδιοδιεπαφές που προτίθενται να ρυθμίσει, με εξαίρεση: 

 (α) των ραδιοδιεπαφών οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με τις 

αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που 

θεσπίζονται δυνάμει της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, και 

   (β) των ραδιοδιεπαφών οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο οποίος μπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς εντός της Ένωσης. 

 

(2) Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της ισοδυναμίας 

μεταξύ των κοινοποιημένων ραδιοδιεπαφών και ορίζει μια κλάση ραδιοεξοπλισμού, λεπτομερή 

στοιχεία της οποίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που θα ρυθμιστεί με σχετικό 

Διάταγμα του Επιτρόπου.  

 

 

85Δ. Θέση σε λειτουργία και χρήση ραδιοεξοπλισμού  
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 Ο Επίτροπος κατά το μέρος που είναι αρμόδιος επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση 

ραδιοεξοπλισμού εφόσον συμμορφώνεται προς το Μέρος του παρόντος Νόμου, όταν έχει 

εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του δυνάμει της απόφασης αριθ. 

676/2002/ΕΚ και των όρων που καθορίζονται σε άδειες για τη χρήση των συχνοτήτων σύμφωνα 

με το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ  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. 

 

      85. Ε. Διαθεσιμότητα στην αγορά  

        (1) Ο Επίτροπος δεν εμποδίζει, για λόγους που αφορούν θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα Νόμο, τη διαθεσιμότητα στην  κυπριακή αγορά, ραδιοεξοπλισμό που πληροί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο. 

 

     (2)Σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, ο Επίτροπος  δεν 

παρεμποδίζει την επίδειξη ραδιοεξοπλισμού ο οποίος δεν συμμορφώνεται προς το παρόν 

Μέρος του Νόμου 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 προς το παρόν Μέρος του Νόμου. Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού μπορεί να 

πραγματοποιείται μόνον με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά 

ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, 

ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή 

κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία. 

 

 

 

 

 

            

 

  

Formatted: Font: Not Bold, Highlight

Formatted: Indent: Left:  0 cm



    77 

 

Formatted: Left, Tab stops:  13.56 cm, Left + 

15.92 cm, Right

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Calibri

Formatted: Indent: Left:  0 cm



    78 

 

Formatted: Left, Tab stops:  13.56 cm, Left + 

15.92 cm, Right

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

86. Καθορισμός τελών για την εξέταση αίτησης έγκρισης κοινοποιημένου οργανισμού  

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.  

 

         87 Επιτήρηση αγοράς από τον Επίτροπο του ραδιοεξοπλισμού και ειδοποίηση της Επιτροπής  

       (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 Διατάγματος, εφαρμόζοντας το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 ως 29 του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 765/2008. 

       (2) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά ραδιοεξοπλισμού που υπάγεται στο άρθρο 81  και όπου 

διαπιστώνει ότι, αυτός δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του 
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παρόντος Μέρους  , λαμβάνει τα δέοντα 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. Ο Επίτροπος με Διάταγμα 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 του άρθρου 81 με τις ουσιώδεις  

απαιτήσεις  και με τις πρόνοιες των άρθρων 78 έως 84 του παρόντος Νόμου ή παραβίασης του 

άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 9
ης

 Ιουλίου 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 ραδιοεξοπλισμού 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 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, Ευρωπαϊκού Κανονισμού ή 

Οδηγίας . 

       (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 τον παρόντα Νόμο  

ραδιοεξοπλισμού και τους καταναλωτές, ώστε να συμβάλλουν στην εφαρμογή των μέτρων που 

λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

 

      (6) Ο Επίτροπος ειδοποιεί την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναφορικά με το 

ραδιοεξοπλισμό 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 τον παρόντα Νόμο. 

 

       87
Α
.Εξουσίες Επιτρόπου προς κατάσχεση  

       (1)  Όπου εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες του άρθρου 27 

διαπιστώνει, κατά τον έλεγχο οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 81 , ότι τέτοιος 
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εξοπλισμός δεν πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στα 

άρθρα 78,79, 81,84,84Α  του παρόντος Νόμου, δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο 

ραδιοεξοπλισμό  

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διαδικασία, οι όροι φύλαξης, 

διατήρησης ή απόδοσης ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 81 που υπάγεται στην ρύθμιση του 

παρόντος Νόμου  και που κατάσχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται 

να καθοριστούν με Διάταγμα του Επιτρόπου. 

 

(3)   Εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός οφείλει να πληροφορεί με γνωστοποίηση 

κατάσχεσης το πρόσωπο από το οποίο έχει κατασχεθεί ραδιοεξοπλισμός  , ενημερώνοντας 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. 

 

    (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 άλλο πρόσωπο. 
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       (7)  Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (6) του διατάγματος, 

μόνο εάν ικανοποιεί 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 

Δικονομίας, να αποταθεί δια 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 εκδιδομένων 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. 

 

     (10)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (6), ραδιοεξοπλισμός  ή  που δημεύεται με 

διάταγμα δικαστηρίου, δύναται να καταστραφεί σύμφωνα με τις 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, υπο τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό: 

 

     (α)δεν θα το διαθέσει στην αγορά ή δεν θα το θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής του 

ως άχρηστου υλικού, και 

Deleted:  

Deleted: 77

Deleted: ε

Deleted: τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός

Deleted:  



    82 

 

Formatted: Left, Tab stops:  13.56 cm, Left + 

15.92 cm, Right

 

    (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. 

 

      87Β Εξουσίες Επιτρόπου  για δειγματολογικούς ελέγχους  

       (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. 

 

     (2) Ραδιοεξοπλισμός ή εξοπλισμός τερματικών    που λαμβάνεται ως δείγμα ή που αγοράζεται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε 

Διάταγμα του Επιτρόπου, σε δοκιμή η οποία, αναλόγως του αποτελέσματος και άνευ 

επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 87 του παρόντος Νόμου, δύναται να οδηγήσει- 

 

     (α) στην έγερση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 

και 88
Α
-88ΣΤ    ή/και 

 

  (β) σε διαδικασία κατάσχεσης ή δήμευσης του σχετικού προϊόντος όσον αφορά μόνο 

ραδιοεξοπλισμού που υπάγεται στο άρθρο 81 του παρόντος Νόμου δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 87A 

 

(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 σχετικών Διαταγμάτων 

που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος προς σκοπό εφαρμογής του παρόντος Νόμου    και όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό. 

 

87Γ.Κάλυψη των εξόδων του Επιτρόπου  

 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 
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άρθρων 88
Α
-88 ΣΤ  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 επιβληθεί- 

 

(α)  Σε ότι αφορά τον ραδιοεξοπλισμό  την  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. 

 

     88. Κοινοποίηση του Επιτρόπου στην Επιτροπή  

     Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οποιαδήποτε ενέργειά του που      

αναφέρεται στο Άρθρο 87,  σε σχέση με ραδιοεξοπλισμό υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν 

στην απόφασή του και τους λόγους μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού.    

    88 Α.  Κατάργηση  χορηγούμενων  ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 

     Ο Επίτροπος που 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 ή περισσότερες τις επιχειρήσεις, βάσει των κριτηρίων που δεν είναι 

αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα, ή 

(β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα αναφερόμενα στο στοιχείο α), περισσότερες 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 

Ανακοινώνει  στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει και τα σχέδια που έχει  καταθέσει προς το 

σκοπό αυτό. 

88Β. Εξουσίες Επιτρόπου σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού 

τηλεπικοινωνιακών τερματικών 

Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν το δικαίωμα εισαγωγής, εμπορίας, σύνδεσης,  

θέσης σε λειτουργία και συντήρησης του εξοπλισμού τερματικών ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 88Γ 
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του παρόντος Νόμου.  

 

Ο Επίτροπος μπορεί ωστόσο: 

 

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 βάσει της Οδηγίας 1999/05/ΕΚ ή, ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις  

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας αυτής· 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 Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 

98/34/ΕΚ στην περίπτωση όπου αυτή προβλέπει κάτι τέτοιο·  

 

β) για άλλου είδους τερματικό εξοπλισμό, να αρνηθεί τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών εφόσον ο εξοπλισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κοινούς 

τεχνικούς κανόνες που ισχύουν βάσει της οδηγίας1999/5/ΕΚ ή, ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας· 

 

γ) να απαιτήσει από τους επιχειρηματίες την κατάλληλη τεχνική ειδίκευση για τη σύνδεση, 

θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού τερματικών· η εν λόγω ειδίκευση 

εκτιμάται βάσει δημοσιευμένων αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία δεν πρέπει να δημιουργούν 

διακρίσεις. 

 

 88 Γ.  Πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις και υποχρέωση δημοσίευσης  

Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις 

του δημόσιου δικτύου και ακόμη τα φυσικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα να δημοσιευτούν 

από τους επενδυτές των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

  

88 Δ. Συστηματοποίηση και δημοσίευση προδιαγραφών εξοπλισμού τερματικών 

 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. Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα σχέδια των εν λόγω 

προδιαγραφών, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ. 
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88
 
Ε. έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών 

 Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, ο έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών που αναφέρονται 

στο άρθρο 88Δ, πραγματοποιείται από φορέα ανεξάρτητο από τις δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

 

 88 ΣΤ. Υποβολή  έκθεσης από τον Επίτροπο 

Στο τέλος κάθε έτους ο Επίτροπος υποβάλλει έκθεση, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να 

εκτιμήσει αν τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 88
Α
 έως 88ΣΤ. Ο Επίτροπος σε σχετικό 

Διάταγμα του θα συμπεριλάβει το πρότυπο έκθεσης που πρέπει να υποβάλλει ως πιο πάνω στην 

Επιτροπή. 
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