
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 
Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 

 
 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν 

τα άρθρα 20(ε), 20(κδ), 75 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμου 112(I)/2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.  

  
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
Συνοπτικός τίτλος 1.  Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποιήσεως του περί Φορητότητας 

Αριθμών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) (Κ.Δ.Π. 64/2017),  Διάταγμα του 2018. 
  
Ερμηνεία 
 
 

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

  
Κ.Δ.Π. 64/2017 
 
 
 

Ν.112(Ι)/2004 
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 

«Διάταγμα» σημαίνει το περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διάταγμα του 
2017 ως εκάστοτε τροποποιείται. 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι οποίοι δεν ορίζονται 
διαφορετικά, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 
 

Πεδίο εφαρμογής 
Κ.Δ.Π. 64/2017 

3. Το παρόν Διάταγμα αφορά στην τροποποίηση του περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες), Διατάγματος. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Τροποποίηση 
Παραρτήματος 3 
Διατάγματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Δ.Π 92/2017 
Α.Δ.Π. 91/2017 

 
 
 
 
 
 
 

4.Το Παράρτημα 3, το οποίο αφορά στη Διαδικασία της Φορητότητας Αριθμών, τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

 
 

(α) Προστίθεται στην παράγραφο 1.1. η ακόλουθη πρόνοια: 

 

«Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση φορητότητας γίνεται σε συνδυασμό με την αίτηση 

για παροχή προϊόντων: 

           1. Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και 

           2. Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο,   

τα σχετικά έντυπα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως καθορίζεται στις Αποφάσεις σε σχέση με 
την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής 
κατανάλωσης (Αγορά 3β) (Α.Δ.Π. 92/2017) και Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης 
σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α) (Α.Δ.Π. 91/2017)» 
 

(β) Προστίθεται στην παράγραφο 1.6 η ακόλουθη πρόνοια: 

 

«Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν οποιαδήποτε διαδικασία που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1.6  έως 1.9 με αυτοματοποιημένο σύστημα που συμφωνούν 

μεταξύ τους». 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
(γ) Διαγράφεται Στο Μέρος Α ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ, η παράγραφος 2: 
 
«Αν το αίτηµα για ακύρωση γίνει µετά το πέρας της μίας  (1) εργάσιµης ημέρας  από την ηµέρα 
υποβολής της αίτησης τότε, ο Συνδροµητής δύναται θα επωµιστεί τέλος ακύρωσης του ύψους 
των ΕΥΡΩ» 

  
  
 Μέρος IΙΙ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
  
Έναρξη ισχύος 
 

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ: 
 
Οι τροποποιήσεις στο περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) εισάγονται με σκοπό την εισαγωγή 
πρόνοιας που αφορά την δυνατότητα των Υπόχρεων Οργανισμών να υλοποιούν οποιαδήποτε διαδικασία που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1.6 έως 1.9 του Παραρτήματος 3 (∆ιαδικασία Αποδοχής / Απόρριψης αίτησης 
Φορητότητας) με αυτοματοποιημένο σύστημα που συμφωνούν μεταξύ τους. 
 
Επιπλέον για την υποστήριξη του εκάστοτε αυτοματοποιημένου συστήματος των παροχέων και την αποφυγή 
καθυστερήσεων στην διαδικασία εισάγεται πρόνοια σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων 
που σχετίζονται με τις περιπτώσεις που η αίτηση φορητότητας γίνεται σε συνδυασμό με την αίτηση για παροχή 
προϊόντων Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Η πρόνοια αυτή 
εισάγεται με βάση τις πρόνοιες στις Αποφάσεις σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε 
Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3β) (Α.Δ.Π. 92/2017) και Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής 
Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α) (Α.Δ.Π. 91/2017). 
 


