Κ.Δ.Π. 61/2018
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5071, 2.3.2018
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 38(2), 40 και 152
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.112(1)/2004,
Αρ.
3850 της
30ης
Απριλίου 2004, Παρ.
Πρώτο, Μέρος
Ν.84(I)/2005
Ν.149(I)/2005
Ν.67(I)/2006
Ν.113(I)/2007
Ν.134(I)/2007
Ν.46(I)/2008
Ν.103(I)/2009
Ν.94(Ι)/2011
Ν.51(Ι)/2012
Ν.160(Ι)/2013
Ν.77(Ι)/2014.
N. 104(I)/2016
N.112(I)/2016
N.76(I)/2017

1. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 (ιε), 38(2), 40 και 152 του περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 και το περί
Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος του 2004, Κ.Δ.Π. 851/2004, εκδίδει
το ακόλουθο Διάταγμα:

2. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης του περί Αδειοδότησης
(Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος Κ.Δ.Π. 851/2004 ως έχει τροποποιηθεί, Διάταγμα
του 2018.

Κ.Δ.Π. 851/2004, Αρ.
3935,της
17ης
Δεκεμβρίου
2004
Παρ. Τρίτο, Μέρος
Συνοπτικός τίτλος

Ερμηνεία

3. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Κ.Δ.Π. 851/2004,
Αρ. 3935 της
17ης Δεκεμβρίου
2004, Παρ. Τρίτο,
Μέρος Ι

«Διάταγμα» σημαίνει το περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, Κ.Δ.Π.
851/2004, όπως δυνατό να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

Ν.112(Ι)/2004
Αρ. 3850 της
30ης
Απριλίου 2004, Παρ.
Πρώτο, Μέρος Ι
Ν.84(I)/2005
Ν.149(I)/2005
Ν.67(I)/2006
Ν.113(I)/2007
Ν.134(I)/2007
Ν.46(I)/2008
Ν.103(I)/2009
Ν.94(Ι)/2011
Ν.51(Ι)/2012
Ν.160(Ι)/2013
Ν.77(Ι)/2014.
N. 104(I)/2016
N.112(I)/2016
N.76(I)/2017

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμου του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιλαμβάνονται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται
διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος και το
Διάταγμα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τροποποίηση
Άρθρου 15
Διατάγματος

4.Το άρθρο 15 του Διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη της παραγράφου (3), ως
ακολούθως:

«Σε περίπτωση όπου παροχέας τερματίσει τις δραστηριότητες του ως περιγράφεται στην
παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου ή διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου ο
Επίτροπος ανακαλεί δικαιώματα χρήσης αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί και δύναται, με
αιτιολογημένη απόφασή του, να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των ατομικών δικαιωμάτων
χρήσης αριθμών που είναι εκχωρημένοι στον εν λόγω παροχέα σε άλλο παροχέα ή και
παροχείς για λόγους που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών.
Τροποποίηση
Άρθρου 20
Διατάγματος

5. Το άρθρο 20 του Διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την διαγραφή της φράσης «ή/και να κρατήσει» στην πρώτη γραμμή του άρθρου
20(1)(α), στην πρώτη γραμμή και της φράσης «ή/και κράτηση» στην τρίτη γραμμή.
(β) με τη διαγραφή της φράσης «ή/και κράτηση» στην δεύτερη γραμμή του άρθρου 20(2).
(γ) με την διαγραφή της φράσης «ή/και κράτηση» στην πρώτη γραμμή του άρθρο 20(3) ,
(δ) με την κατάργηση του άρθρου 20(3)(ε),
(ε) με την διαγραφή της φράσης «ή/και κράτηση» στην πρώτη γραμμή του άρθρο 20(3)(στ)

Τροποποίηση
Άρθρου 21
Διατάγματος

6. Το άρθρο 21 του Διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του άρθρου 21(1) του Διατάγματος, με το ακόλουθο άρθρο:
«Οι Δικαιούχοι Χρήστες που δέχονται πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από τον
Επίτροπο οφείλουν να καταβάλουν το αργότερο εντός μιας (1) εβδομάδας από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Απόφασης του Επιτρόπου τα τέλη που
προσδιορίζονται από το περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ως
αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Το τέλος αφορά δικαίωμα χρήσης για το έτος
εντός του οποίου γίνεται εκχώρηση.
(β) με την διαγραφή της φράσης «ή κράτηση» στην δεύτερη και εντεκάτη γραμμή του άρθρου
21(2), και της φράσης «ή κράτησης» στην πέμπτη γραμμή του ίδιου άρθρου,
(γ) με την διαγραφή της φράσης «ή κράτηση» στην πρώτη γραμμή του άρθρου 21(3) και την
φράση «ή τον δικαιούχο υπέρ του οποίου γίνεται η κράτηση» στο ίδιο άρθρο,
(δ) με την διαγραφή του άρθρου 21(6).
(ε) με την προσθήκη της φράσης «κάθε επόμενο» μετά την λέξη «το» και πριν την λέξη
«ετήσιο» στο άρθρο 21(7).
Τροποποίηση άρθρου
23 Διατάγματος

7. Το άρθρο 23 του Διατάγματος τροποποιείται με την διαγραφή της φράσης «ή οι οποίοι
έχουν κρατηθεί υπέρ αυτού» στην έκτη γραμμή.

Τροποποίηση
Παραρτήματος ΙΙ

8. Το Παράρτημα ΙΙ τροποποιείται με την διαγραφή του πρώτου Μέρους στη σελίδα 4 που
Παραρτήματος ΙΙ, «Προσδιορίστε ……………..για την κράτηση αυτή».

Τροποποίηση
Παραρτήματος ΙΙΙ
Διατάγματος

9. Το Παράρτημα ΙΙΙ του Διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την διαγραφή της φράσης «/Κράτησης» στον τίτλο
(β) με την διαγραφή της φράσης «/Κράτηση» στα σημεία 1 (τίτλος πίνακα), (τίτλος πίνακα), 3
(Τρίτη γραμμή), 4 (Τρίτη, όγδοη, δωδέκατη και δέκατη έβδομη γραμμή), 5 (έκτη γραμμή και 9
(έβδομη γραμμή).
(γ) με την διαγραφή της φράσης «/κρατηθέντων» στα σημεία 3(τέταρτη γραμμή), 4(τέταρτη και
δέκατη τρίτη γραμμή), με την διαγραφή της φράσης «/κρατήθηκαν» στο σημείο 6 (πίνακας)
και τη διαγραφή της φράσης «/κρατηθέντες» στο σημείο 8 (δεύτερη γραμμή.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Διατάγματος

10. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

