
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

  

 Διάταγμα δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004 

 

 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις 

εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 20(ια) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004, εκδίδει το 

ακόλουθο Διάταγμα. 

 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός Τίτλος 

 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποιήσεως του περί Εθνικής 

Περιαγωγής Διατάγματος του 2013, Διάταγμα του 2019. 

 

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

 

 

ΚΔΠ 335/2013 
«Διάταγμα» σημαίνει το περί Εθνικής Περιαγωγής Διάταγμα του 2013, ως εκάστοτε 

τροποποιείται ή  αντικαθίσταται. 

 

Ν.112(Ι)/2004,   

Αρ. 3850 της 30ης Απριλίου 

2004, Παρ. Πρώτο, Μέρος Ι 

 

Ν.112(Ι)/2004 

N.84(I)/2005 

N.149(I)/2005 

N.67(I)/2006 

N.113(I)/2007 

N.134(I)/2007 

N.46(I)/2008 

N.103(I)/2009 

Ν. 94(Ι)/2011 

Ν.51(Ι)/2012 

Ν.160(Ι)/2013 

Ν.77(Ι)/2014 

Ν.104(Ι)/2016 

Ν.112(Ι)/2016 

Ν.76(I)/2017 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμο του 2004, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

 (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 3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των παροχέων κινητών δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως 

προς την υπηρεσία εθνικής περιαγωγής.  

 

 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τροποποίηση άρθρου 2  

του Διατάγματος 
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) με την αντικατάσταση του ορισμού «Υπόχρεος Οργανισμός» με τον ακόλουθο ορισμό  

«σημαίνει τον αδειοδοτημένο παροχέα δικτύου κινητής τηλεφωνίας».  

 

 

  

Τροποποίηση άρθρου 4 

του Διατάγματος 

 

5. Το άρθρο 4 τροποποιείται με τη διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (2).   

 

Τροποποίηση άρθρου 5 

του Διατάγματος 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5  τροποποιείται ως ακολούθως: 

 



 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

 

Το ΓΕΡΗΕΤ, με γνώμονα τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, προχωρεί στην 

τροποποίηση των όρων που αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει πρόσωπο 

που αποκτά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.   

 

 

 

(α) με την αντικατάσταση των λέξεων «Υποχρέου Οργανισμού» με τις λέξεις «Υπόχρεου 

Οργανισμού» (τέλος της πρότασης).  

 

Διαγραφή Μέρους ΙΙΙ του 

Διατάγματος 

7. Το Μέρος ΙΙΙ του Διατάγματος, καθώς και το άρθρο 10 που περιλαμβάνεται σε αυτό 

διαγράφονται.  

 

 

Τροποποίηση Μέρους 

IV του Διατάγματος 

8. Ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ  IV – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» του Διατάγματος μετονομάζεται σε 

«ΜΕΡΟΣ  IΙΙ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» 

 

 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Έναρξη ισχύος  10. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 


