
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

--------------------------------------- 
 

Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλους: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 91, 7.4.1999,  

σ.10. 

«Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό 

και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 

αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 108, 24.4.2002,  

σ.21. 

«Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 108, 24.4.2002,  

σ.7. 

«Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 

με τη διασύνδεση τους (οδηγία για την πρόσβαση)», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 201, 31.7.2002,  

σ.37. 

«Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», και 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 113, 30.4.2002, 

σ. 1 

για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των «Κανονισμών 

733/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου 

επιπέδου  και των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 13 του 
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Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L 162, 30.4.2004,  

σ.40. 

Κανονισμού  874/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004 για 

τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την 

υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και 

τις αρχές που διέπουν την καταχώριση»,  

  

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005  

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμους του 2004 μέχρι 2006 (οι οποίοι στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμοι 

του 2004 μέχρι 2007. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους:  

  

 “κοινοποιημένος οργανισμός” σημαίνει οργανισμό που δύναται να 

εκτελεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαδικασία εκτίμησης 

της συμμόρφωσης τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις∙ 

και 

  

 “φορέας εκμετάλλευσης” σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή που του 

επιτρέπεται να παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μια 

συναφή ευκολία∙». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) αυτού, με 

κόμμα,  και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (η),  των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 

«(θ) όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται ως διοικητικό 

πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται από το  

Γραφείο του Επιτρόπου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,   

  

 (ι) όλα τα χρηματικά ποσά που το Γραφείο του Επιτρόπου έχει 

υποχρέωση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του 

παρόντος Νόμου να καταβάλλει ως αποζημιώσεις δυνάμει 

οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων ή εξώδικων  συμβιβασμών, 

καταβάλλονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «εύλογο χρόνο» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «χωρίς 

υποχρέωση οποιασδήποτε προειδοποίησης»∙ και 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ια) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

 

«(ια) σε περίπτωση που κατά την άσκηση των εξουσιών τους 

δυνάμει των παραγράφων (ζ) και (η),  ο Επίτροπος ή υπάλληλος 

ή αντιπρόσωπος του Γραφείου του ή αρμόδιος λειτουργός του 

Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή της Πολιτικής Αεροπορίας 

παρεμποδίζεται ως προς την άσκηση του δικαιώματος εισόδου 

του σε οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους,  τηρουμένων 
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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.  

 

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 ικανοποιηθεί ότι- 

  (Α) οποιοσδήποτε σταθμός ή συσκευή ή πληροφορίες σε σχέση 

με αυτά, για τα οποία εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο 

λειτουργός έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να 

επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή 

μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα και ότι η 

επιθεώρησή τους είναι πιθανό να αποκαλύψει αποδεικτικά 

στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος 

Νόμου,  ή  

   

  (Β) ότι τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει 

χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά ή σε οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και 
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 (ii)   αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι- 

   

  (Α) η είσοδος στα υποστατικά  ή σε μεταφορικό μέσο ξηράς, 

θάλασσας ή αέρα έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανό να εμποδιστεί 

και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της 

προθέσεως για αίτηση εξασφάλισης τέτοιου διατάγματος, ή  

   

  (Β) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα 

ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή 

   

  (Γ) τα υποστατικά ή τα κτίρια ή το όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος 

είναι κενά κατοχής, 

 δύναται να εκδώσει δικαστικό διάταγμα, με ισχύ δύο μηνών, που να 

παραχωρεί εξουσία σε εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο λειτουργό 

να εισέλθει στα κτίρια ή υποστατικά ή μεταφορικά μέσα ξηράς, 

θάλασσας ή αέρα για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.». 

   

Τροποποίηση 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου 

5. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου 

(1) αυτού, σε παράγραφο (α) του εδαφίου (1), και την  προσθήκη 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   «(β) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους της 

γενικής εξουσιοδότησης μόνο σε αντικειμενικά 

αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο. Η 

πρόθεση της διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων  

γνωστοποιείται από τον Επίτροπο με τρόπο που ο ίδιος 

κρίνει κατάλληλο και  παρέχεται στους ενδιαφερομένους, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των 
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καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο, εκτός 

εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τεσσάρων 

εβδομάδων, για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.». 

και 

   

  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ιη)  του 

εδαφίου (2) αυτού, της τελείας με κόμμα και την προσθήκη 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   «(ιθ) ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το 

πρόσωπο το οποίο αποκτά δικαιώματα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή 

συγκριτικής επιλογής.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 41 του 

βασικού νόμου.  

6. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   «(12) Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 733/2002/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Απριλίου 2002 για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου 

επιπέδου και του Κανονισμού 874/2004/ΕΚ της Επιτροπής,   της 

28ης Απριλίου 2004,  για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου 

συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του 

.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την 

καταχώριση, ο Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες φορέα 

επικύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9,10 και 13 

του Κανονισμού 874/2002/ΕΚ αναφορικά με τα ονόματα .eu 

τομέα ανωτάτου επιπέδου που αφορούν δημόσιους φορείς.».   

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 56 

7. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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του βασικού 

νόμου. 

 

 «Υποχρέωση 

διαφάνειας.  

56.- (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 49 και 55 του παρόντος 

Νόμου, να επιβάλλει σε φορείς εκμετάλλευσης 

υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά στη 

διασύνδεση και/ή στην πρόσβαση, βάσει των 

οποίων απαιτείται από τους φορείς 

εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες 

πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής 

φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά 

δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και 

χρήσης καθώς και τιμές. 

   

  (2) Ειδικότερα σε περίπτωση που ένας φορέας 

εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση αμεροληψίας, ο 

Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον εν λόγω 

φορέα εκμετάλλευσης να δημοσιεύει υπόδειγμα 

προσφοράς υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να είναι 

επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές 

προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο καθώς 

και τους όρους πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου 

να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα δεν 

υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες που 

δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. 

   

  (3) Εφόσον ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 

υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης 

πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω στρεπτού 

ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετικών 
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διευκολύνσεων, ο Επίτροπος διασφαλίζει τη 

δημοσίευση υποδείγματος προσφοράς 

αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, 

η  οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου,  της 7ης Μαρτίου 2002,  σχετικά 

με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και 

με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την 

πρόσβαση),  όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας. 

   

  (4) Ο Επίτροπος δύναται με απόφασή του να-  

   (α) καθορίζει περαιτέρω και αναλυτικά τις 

πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται και τις 

απαιτούμενες λεπτομέρειες που πρέπει να 

περιλαμβάνει το υπόδειγμα προσφοράς 

υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3), καθώς και 

τον τρόπο δημοσίευσής του από το φορέα 

εκμετάλλευσης∙ 

    

   (β) επιβάλλει τροποποιήσεις στο περιεχόμενο 

του υποδείγματος προσφοράς υπηρεσίας των 

εδαφίων (2) και (3) με στόχο την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

   

  (5) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγμα με το οποίο 

καθορίζει τη διαδικασία επιβολής 

τροποποιήσεων στο υπόδειγμα προσφοράς 
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υπηρεσίας.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 57 του 

βασικού νόμου.  

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων και του αριθμού «του άρθρου 

49» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις και τους αριθμούς «των άρθρων 49 

και 55».  

  

Τροποποίηση 

άρθρου 78 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού, της 

λέξης «κανονισμούς» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «διάταγμα του 

Επιτρόπου». και  

   

  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) αυτού, της 

λέξης «κανονισμούς» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «διάταγμα 

του Επιτρόπου».  

   

Τροποποίηση 

άρθρου 79 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 79 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 

 «Υποχρέωση 

συμμόρφωσης 

τηλεπικοινωνιακού 

τερματικού 

εξοπλισμού με τις 

βασικές  

απαιτήσεις.  

79.-(1) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά οφείλει 

να πληροί τις βασικές απαιτήσεις των άρθρων 

80 και 81 και να συμμορφώνεται προς τις 

υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

όταν εγκαθίσταται και συντηρείται κατάλληλα 

και χρησιμοποιείται για τον προορισμό του.  

   

  

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

διάθεση στην αγορά έχει την έννοια που 
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30(Ι) του 2002 

29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 

89(Ι) του 2005.  

αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των 

Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 

Προϊόντων Νόμο.».  

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 83 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
  

 

 «Έγκριση 

κυπριακών 

κοινοποιημένων 

οργανισμών.  

83Α. Ο Επίτροπος εγκρίνει οργανισμούς που 

βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Κύπρο,  οι 

οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται σε διάταγμα 

που εκδίδει, ως κοινοποιημένους οργανισμούς 

που δύνανται να εκτελούν διαδικασία 

εκτίμησης της συμμόρφωσης 

τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με 

τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον 

παρόντα Νόμο.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 86 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 86 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  

  

 «Καθορισμός τελών 

για την εξέταση 

αίτησης έγκρισης 

κοινοποιημένου 

οργανισμού.  

86. Ο Επίτροπος με διάταγμά του καθορίζει τα 

τέλη για την υποβολή και εξέταση αίτησης για 

έγκριση κυπριακού κοινοποιημένου 

οργανισμού, καθώς και τα τέλη για την 

αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης των 

κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών και 
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την επιτήρησή τους.». 

  

Τροποποίηση 

άρθρου 87 του 

βασικού νόμου. 

 

13.   Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1), και την προσθήκη 

αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων:   

  «(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού 

τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις, 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 τερματικό εξοπλισμό 

προοριζόμενο για σύνδεση, είτε άμεσα είτε έμμεσα με το 

τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου,   

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.  

   

  (3) 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 προϊόντος και τους 

καταναλωτές να συμβάλουν στην εφαρμογή των μέτρων που 

λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.».   

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

  

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 87 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:  
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 «Εξουσίες  

Επιτρόπου για 

κατάσχεση 

τηλεπικοινωνιακού 

τερματικού  

εξοπλισμού και 

διαδικασίες  

δήμευσης.  

87Α.-(1) Όπου εξουσιοδοτημένος από τον 

Επίτροπο λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες 

του άρθρου 27 διαπιστώνει, κατά τον έλεγχο 

οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού τερματικού 

εξοπλισμού, ότι τέτοιος εξοπλισμός δεν 

πληροί τους όρους, τις προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 

78 του παρόντος Νόμου, δύναται να κατάσχει 

οποιοδήποτε τέτοιο τηλεπικοινωνιακό 

τερματικό εξοπλισμό.  

   

  (2) Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, η διαδικασία, οι όροι 

φύλαξης, διατήρησης ή απόδοσης 

τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

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 τηλεπικοινωνιακός 

τερματικός εξοπλισμός, ενημερώνοντάς το 

ταυτόχρονα για το δικαίωμα του τελευταίου 

να υποβάλει ένσταση εναντίον της 

κατάσχεσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου  (4) καθώς και για την προθεσμία 

εντός της οποίας  δύναται  να  ασκηθεί το εν 

λόγω δικαίωμα, η οποία σε κάθε περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα 
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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 
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επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο 

πρόσωπο. 

   

  (7) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του 

αναφερόμενου στο εδάφιο (6) διατάγματος, 

μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι -  

    

   (α) ποινική διαδικασία για αδίκημα 

αναφορικά με παράβαση του παρόντος 

Νόμου σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία 

δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, 

εάν έχει εγερθεί,  αυτή έχει περατωθεί 

χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να 

καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο· 

    

   (β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία 

δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα πέραν των τριών μηνών αφότου 

το προϊόν κατασχέθηκε. 

   

  (8) Ανεξάρτητα από την έγερση 

οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα 

αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 77, ο Επίτροπος δύναται σε 

περίπτωση κατάσχεσης που γίνεται δυνάμει 

του παρόντος άρθρου, και τηρουμένων των 

εκάστοτε εν ισχύ θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο 

δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση 

διατάγματος για τη δήμευση των 

κατασχεθέντων για τους λόγους που 
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αναφέρονται στο εδάφιο (1).  

   

  (9) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του 

αιτούμενου δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου  

διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε 

κατασχεθέντος προϊόντος,  μόνο εάν 

ικανοποιηθεί ότι - 

 

   (α) πράγματι τα κατασχεθέντα προϊόντα 

δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών· ή 

    

   (β) κανένα λογικό μέσο δεν είναι 

διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη 

συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου 

προσώπου με τις διατάξεις του άρθρου 77 

του παρόντος Νόμου.  

   

  (10) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (6), τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός που δημεύεται με διάταγμα 

δικαστηρίου, δύναται να καταστραφεί 

σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο: 

 

          Νοείται ότι εάν το δικαστήριο το κρίνει 

σκόπιμο, δύναται να διατάξει όπως ο εν λόγω 

εξοπλισμός, αντί να καταστραφεί, παραδοθεί 

από τον Επίτροπο σε πρόσωπο που ο ίδιος 

επιλέγει, με αντικειμενικά κριτήρια και 

διαδικασίες,  υπό τον όρο ότι το πρόσωπο  
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αυτό- 

 

   (α) δε θα το διαθέσει στην αγορά ή δε θα 

το θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς 

διάθεσής του ως άχρηστου υλικού, και 

    

   (β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε 

διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών 

που εκδόθηκε εναντίον του, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος 

για τη δήμευση του εξοπλισμού. 

    

 Εξουσίες  

Επιτρόπου για 

δειγματοληπτικούς 

ελέγχους.  

87Β-(1) Για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει 

διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του 

άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, ο 

Επίτροπος έχει εξουσία να προβαίνει σε 

οποιαδήποτε δειγματοληψία ή αγορά 

τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 

για σκοπούς δοκιμών και ελέγχων. 

   

  (2) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός 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 
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ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 77∙ ή/και  

    

   (β) σε διαδικασία κατάσχεσης ή δήμευσης 

του σχετικού προϊόντος δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 87Α∙ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη  

Εφημερίδα  

της Δημοκρατίας, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι):  

24.4.2003 

(3) Ο Επίτροπος επιτρέπει στο πρόσωπο 

από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα ή έχει 

αγοραστεί τηλεπικοινωνιακός τερματικός 

εξοπλισμός 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 τηλεπικοινωνιακού τερματικού 

εξοπλισμού δυνάμει των περί 

Τηλεπικοινωνιακού Τερματισμού Εξοπλισμού 

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

   

 Κάλυψη των  

εξόδων του 

Επιτρόπου.   

87Γ.-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο 

καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από 

τα αδικήματα του άρθρου 77 ή ο Επίτροπος 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση με 

οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό τερματικό 

εξοπλισμό, το δικαστήριο ή ο Επίτροπος, 
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ανάλογα με την περίπτωση, έχει εξουσία, 

επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή 

για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το πιο 

πάνω πρόσωπο ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 

συμφέρον επί του εξοπλισμού, να 

αποζημιώσει τον Επίτροπο για οποιαδήποτε 

δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατόν 

να υποβληθεί- 

 

   (α) σε σχέση με κατάσχεση ή 

κατακράτηση 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.».  

  

Τροποποίηση 

άρθρου 89 του 

βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

”’έγκρισης” (τέταρτη γραμμή), των λέξεων “ή άδειας” και την 

αντικατάσταση των λέξεων «οποιαδήποτε τοπική αρχή» (τέταρτη 

γραμμή), με τις λέξεις «αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος ή 

οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, ». και 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
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  «(9) Δρόμος που διανοίγεται ή σκάπτεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (8), επαναφέρεται προσωρινά άμεσα 

από τον παροχέα και αποκαθίσταται από την αρμόδια αρχή 

ή/και τον παροχέα στην προτέρα αυτού κατάσταση,  

σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις των αδειών 

που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 96, με έξοδα και 

δαπάνες του παροχέα, ο οποίος έχει επίσης υποχρέωση να  

απομακρύνει άμεσα όλα τα απορρίμματα που δυνατόν να 

έχουν προκύψει από την εκσκαφή και διάνοιξη του 

δρόμου.». 

  

Τροποποίηση 

άρθρου 99 του 

βασικού νόμου. 

138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003. 

 

 

16. Το εδάφιο (5) του άρθρου 99 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «μεταξύ άλλων» (τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και ειδικότερα».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 101 του 

βασικού νόμου. 

17. Το εδάφιο (3) του άρθρου 101 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ’  αυτό της λέξης «πέραν» (πρώτη γραμμή) με 

τη λέξη «εκτός».  

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 101 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Υποχρέωση 

παροχέων για 

διάθεση 

πληροφοριών  

101Α. Οι παροχείς δικτύων ή και υπηρεσιών 

σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών υποχρεούνται όπως διαθέτουν 

πληροφορίες προς τις αρμόδιες δυνάμει 
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σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης.  

οποιουδήποτε νόμου αρχές, για την 

αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, 

για τον εντοπισμό του καλούντος.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 103 του 

βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«παροχέας» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «σταθερού και 

κινητού»∙ και  

   

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«(β) της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας της 

καλούσας γραμμής και της προσωρινής άρνησης ή έλλειψης 

συγκατάθεσης ενός συνδρομητή ή χρήστη για την 

επεξεργασία δεδομένων θέσης ανά γραμμή, για καθορισμένα 

πρόσωπα που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης 

επέμβασης, όπως οι αστυνομικές αρχές, οι υπηρεσίες 

πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες 

άμεσης επέμβασης απαντώνται και διεκπεραιώνονται 

δεόντως.».   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 105 του 

βασικού νόμου. 

 

20.    Το άρθρο 105 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

  «(1Α) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου οφείλουν 
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να ενημερώνουν τους συνδρομητές ατελώς και πριν οι 

συνδρομητές περιληφθούν στον κατάλογο, σχετικά με τους 

σκοπούς έντυπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδρομητών 

που διατίθενται στο κοινό ή μπορεί να αποκτηθούν μέσω 

υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, στους οποίους μπορεί να 

περιλαμβάνονται τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και 

σχετικά με τις περαιτέρω δυνατότητες χρήσης που βασίζονται 

σε λειτουργίες αναζήτησης ενσωματωμένες σε ηλεκτρονικές 

εκδόσεις καταλόγων.». και 

  

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  «(3Α) Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων των 

συνδρομητών αναφορικά με μεταγενέστερες 

εκδόσεις τηλεφωνικών καταλόγων, οι διατάξεις 

των εδαφίων (1), (1Α), (2) και (3)  δεν 

εφαρμόζονται σε εκδόσεις καταλόγων που έχουν 

ήδη παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή πριν να τεθεί σε ισχύ ο 

παρών Νόμος. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

19(Ι) του 2002 

105(Ι) του 2002. 

(3Β) Όταν τα προσωπικά δεδομένα συνδρομητών 

σε υπηρεσίες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας 

έχουν περιληφθεί σε τηλεφωνικό κατάλογο 

συνδρομητών, συμπεριλαμβανομένων των 

μορφών που διαθέτουν/επιτρέπουν λειτουργίες 

αντίστροφης ή πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμου, και το άρθρο 110 του περί 

Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
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 Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος έχει καταργηθεί, τα 

προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών αυτών 

δύνανται να εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 

στον εν λόγω κατάλογο, αν ο συνδρομητής: 

   

  (α) έχει ενημερωθεί πλήρως και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, και 

    

  (β) δεν έχει ζητήσει την απόσυρση των 

προσωπικών του δεδομένων από τον εν 

λόγω κατάλογο.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 106 του 

βασικού νόμου. 

21. Το εδάφιο (4) του άρθρου 106 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση των λέξεων «προϊόντων των ιδίων δικών του 

προϊόντων» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «των δικών του 

παρόμοιων προϊόντων».  

  

 

 

Αρ. φακ.:  23.01.048.154-2007 

 
ΜΚΝ/ΜΑΧ/23.01.048.154-2007 
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