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Αξηζκόο 244 

 
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 
_______________ 

Απφθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ζ), 20(ηζ) θαη 108 (2)   
 

 O Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρεη ν πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 
ηνπ 2004, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Απφθαζε.  

  
 Μέξνο Η. Δηζαγσγηθέο δηαηάμεηο 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Καζνξηζµνχ ηνπ πεδίνπ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Απφθαζε ηνπ 2014. 

  
Οξηζκνί. 2. (1) ηελ παξνχζα Απφθαζε, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 
  
 «∆ηθαηνχρνο Φνξέαο» ζεµαίλεη ηνλ δεφλησο αδεηνδνηεµέλν παξνρέα  δεκφζησλ δηθηχσλ ή/θαη 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειεθσλίαο, ζηελ Κππξηαθή ∆εµνθξαηία. 
 
«θχξηα ή ζπλήζεο θαηνηθία» ζεκαίλεη ηνλ ηφπν φπνπ έλα πξφζσπν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή γηα 
185 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, ιφγσ πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ, ζε 
πεξίπησζε δε πνπ νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ ηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ηνπ δεζκνχο θαη γηα ην ιφγν απηφ ππνρξενχηαη λα δηακέλεη δηαδνρηθά ζηνπο 
δηαθνξεηηθνχο απηνχο ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, σο ζπλήζεο δηακνλή 
ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ βξίζθνληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί, λννπκέλνπ φηη ην πξφζσπν 
επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν απηφ ηαθηηθά, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή άιιε ζρνιή 
δε ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ζηνλ ηφπν θνίηεζεο. 
 

 «Τπφρξενο Οξγαληζµφο» ζεµαίλεη ηνλ εθάζηνηε νξηζκέλν απφ ηνλ Δπίηξνπν παξνρέα Καζνιηθήο 
Τπεξεζίαο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε παξνρήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
Οκάδσλ ππεξεζηψλ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 
 
«Υξήζηεο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ή αηηείηαη γηα ηδησηηθνχο ή θαη 
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, δηαζέζηκε ζην θνηλφ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ρσξίο 
απαξαηηήησο λα είλαη ζπλδξνκεηήο ζε απηή ηελ ππεξεζία 

  
 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά ζε απηνχο ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
  
θνπφο. 3. Ζ παξνχζα Απφθαζε πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ.  
 Μέξνο ΗΗ. Πεξηερφκελν Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

 
Πεξηερφκελν θαη 
επηκέξνπο 
Οκάδεο. 

4. Ζ Καζνιηθή Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πεξηιαµβάλεη ηελ παξνρή: 

(α) ζχλδεζεο ζε ζηαζεξή ζέζε κε ην δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη πξφζβαζεο ζηηο ζπλαθείο 
ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηεµα I ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο (Οκάδα Α), 

(β) ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ θαη παξνρή θαηαιφγσλ ζπλδξνµεηψλ ζε 
ειεθηξνληθή µνξθή ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηε µα IIֹ ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο (Οκάδα Β), 

(γ) ππεξεζηψλ ή επθνιηψλ γηα άηνκα µε εηδηθέο αλάγθεο, ρακεινχ εηζνδήκαηνο  ή/θαη κε εηδηθέο 
θνηλσληθέο αλάγθεο , ζχµθσλα µε ηα  νξηδφκελα ζην Παξάξηεµα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο 
(Οκάδα Γ), 

 
 
 
 
 

 (δ) δσξεάλ πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη εηδηθφηεξα 
ζην Παξάξηεµα ΗV ηεο παξνχζαο Απφθαζεο (Οκάδα Γ). 

  
Δπαλεμέηαζε. 5. Ο Δπίηξνπνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δχλαηαη λα επαλεμεηάδεη ην πεξηερφκελν ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.  
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Πξνυπνζέζεηο.  6. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, νη ππεξεζίεο θαη 

επθνιίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο 
πξέπεη λα παξέρνληαη: 
 
(α) ζε πξνζηηέο ηηµέο φπσο απηέο ζα θξίλνληαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ιαµβάλνληαο ππφςε θαη ηα 
εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπησζεο,  
 
(β) ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ηεο µε δηάθξηζεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαη  
 
(γ) ζε πνηφηεηα πνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ν Δπίηξνπνο.  

  
Δθαξκνγή. 7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο εθαξκφδνληαη ρσξίο πεξηνξηζµφ ησλ νπνησλδήπνηε άιισλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ην Νφκν, ηε δπλάκεη απηνχ 
εθδνζείζα δεπηεξνγελή λνκνζεζία θαζψο θαη ηε Γεληθή ηνπ Δμνπζηνδφηεζε. 

 Μέξνο ΗΗΗ. πκκφξθσζε 
  
 8. (1) Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Δπηηξφπνπ, ν Τπφρξενο Οξγαληζκφο νθείιεη λα ππνβάιεη έθζεζε 

ζηνλ Δπίηξνπν, εληφο ρξνληθψλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη πνπ δελ ππεξβαίλνπλ 
ηνπ ηξεηο (3) µήλεο, σο πξνο ηα µέηξα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπµµφξθσζήο ηνπ µε 
ηελ παξνχζα Απφθαζε, ζηε µνξθή πνπ απαηηεί θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηνπ ν Δπίηξνπνο. 

  
 (2) Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα δεµνζηεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε έθζεζε. 
  
Κπξψζεηο. 9. ∆πλάµεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφµνπ, θαη ρσξίο πεξηνξηζµφ ησλ ηπρφλ 

απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ πνπ µπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφµνο, νη δπλάµεη απηνχ εθδηδφµελνη 
Καλνληζµνί ∆ηαηάγµαηα θαη Απνθάζεηο ή ε άδεηα ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη 
λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηµν θαη‘έθαξκνγήλ ησλ Καλνληζκψλ ή/θαη Γηαηάγκαηνο ησλ πεξί 
πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηβνιήο ∆ηνηθεηηθνχ Πξνζηίµνπ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη,   ζε θάζε 
Τπφρξεν Οξγαληζκφ πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα Απφθαζε. 

  
Έθδνζε 
Γηαηαγκάησλ ή 
Απνθάζεσλ. 

10. (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρεη ν Νφµνο θαη ηα δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφµελα ∆ηαηάγµαηα θαη Απνθάζεηο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε Γεκφζηεο 
Γηαβνπιεχζεηο ή Αθξνάζεηο θαη λα εθδίδεη νπνηαδήπνηε ∆ηαηάγµαηα ή Απνθάζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξαθηηθή εθαξµνγή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

  
 (2) Υσξίο πεξηνξηζµφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Δπίηξνπνο δχλαηαη κε έθδνζε 

αηηηνινγεκέλνπ Γηαηάγκαηνο ή Απφθαζεο λα αλαθέξεηαη µεηαμχ άιισλ: 
  
 (α) ζηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε ππεξεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ, 
  
 (β) ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ παξνρήο µηαο νξηζµέλεο ππεξεζίαο πνπ πεξηιαµβάλεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
 

Μέξνο VI. Σειηθέο Γηαηάμεηο 
  
Καηάξγεζε 
Κ.Γ.Π.138/2005 
Κ.Γ.Π.137/2005 
Κ.Γ.Π. 130/2009. 

11.      Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, θαηαξγνχληαη:  

(α) ε «Απφθαζε πεξί Καζνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ ηεο Σειεπηθνηλσληαθήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
2005»,  

(β) ε «Απφθαζε πεξί Καζνξηζκνχ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο ησλ παξνρέσλ ηεο Καζνιηθήο 
Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο» θαη 

(γ) ην «Γηάηαγκα πεξί Καζνξηζκνχ Δξκελείαο ηνπ εχινγνπ αηηήκαηνο γηα ζχλδεζε ζε ζηαζεξή ζέζε 
κε ην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ή γηα πξφζβαζε ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ζε 
ζηαζεξή ζέζε εληφο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 2009».  

  
Έλαξμε ηζρχνο. 12.    Ζ παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

823



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 
Άξζξν 4(α) 

 
Οκάδα Α: Παξνρή ζχλδεζεο ζε ζηαζεξή ζέζε κε δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη πξφζβαζε ζε ζπλαθείο ππεξεζίεο 

 
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, «Παξνρέαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ 

Δπίηξνπν σο Τπφρξενο Οξγαληζκφο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α.  
 
2. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα θαη κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV 

αλαθνξηθά κε ηηο Τπεξεζίεο θαη Δπθνιίεο γηα ρξήζηεο/ζπλδξνκεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ρακεινχ εηζνδήκαηνο 
ή/θαη κε εηδηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο . 

 
3. (α) O Παξνρέαο νθείιεη λα παξέρεη ζχλδεζε ζην δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, θαηφπηλ  νπν ηνπδήπνηε  

α η ηήκαηνο  γ η α  ηελ  θχξ ηα  θαην ηθ ί α  ή  θχξ ηα  ζέζε,  νπν ηνπδήπνηε  η ει ηθνχ  ρξήζηε , ζε πξνζηηέο 
ηηµέο, θαη µε ηξφπν δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε νιφθιεξν ην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο. 

 
(β) Ο Παξνρέαο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ρξήζηε αηηεζεί ζχλδεζε ζην δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν 
ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο, νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απφ αξκφδηα αξρή, 
ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπλήζε ή θχξηα θαηνηθία ή ηελ θχξηα ζέζε. 
 
(γ) ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν Παξνρέαο δελ δχλαηαη λα πινπνηήζεη αίηεκα γηα παξνρή ζχλδεζεο ζην 
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηνλ αηηνχληα έγγξαθε απάληεζε, εληφο  5 εξγάζηκσλ 
εκεξψλ   απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζηελ νπνία: 

 ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 
αηηήκαηνο, 

 ζα εκπεξηέρεηαη ελεκέξσζε ηνπ αηηνχληα φηη δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηνλ Δπίηξνπν ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Νφκν. 

 
Ο Παξνρέαο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνξξηθζέλησλ αηηεκάησλ 
θαζψο επίζεο θαη αξρείν κε ηηο έγγξαθεο απαληήζεηο πνπ απέζηεηιε ζηνπο αηηνχληεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 
δηαδηθαζία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηνλ Δπίηξνπν κεηά απφ ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα. 

4. Ζ ζχλδεζε νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε  

(α) εζληθψλ θαη δηεζλψλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ πξνο θαη απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηάγκαηνο 
πεξί Καζνξηζκνχ Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (Κ.Γ.Π.74/2005) σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

(β) επηθνηλσλίεο ηειενµνηνηππίαο νµάδαο ΗΗΗ, ζχµθσλα µε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ∆ηεζλνχο ΄Δλσζεο 
Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) ζηε "ζεηξά Σ", 

 
5. Ζ πξφζβαζε ζην ηεξµαηηθφ ζεµείν ηνπ αηηνχληνο δένλ φπσο γίλεηαη µέζσ ελφο ζηαζεξνχ αξηζµνχ ή αξηζµψλ 

ηνπ ρεδίνπ Αξηζµνδφηεζεο ηεο Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 
Άξζξν 4(β) 

 

Οκάδα Β: Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηψλ Καηαιφγνπ θαη Καηάινγνη πλδξνκεηψλ ειεθηξνληθή κνξθή 
 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, «Παξνρέαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη νξηζζεί απφ 
ηνλ Δπίηξνπν σο Τπφρξενο Οξγαληζκφο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Β. 

 
2. Ο Παξνρέαο έρεη ππνρξέσζε λα δεµνζηεχεη θαη λα θξαηά ελήκεξν ζε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε, πιήξε 

ηειεθσληθφ θαηάινγν ζε ειεθηξνληθή µνξθή, ν νπνίνο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αξηζµψλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζε 
ζπλδξνµεηέο απφ ην ρέδην Αξηζκνδφηεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.   

 
3. Κάζε ζπλδξνµεηήο, νπνηνπδήπνηε Γηθαηνχρνπ Φνξέα θαη ζηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ηειεθσληθφο αξηζµφο απφ 

ην ρέδην Αξηζµνδφηεζεο ηεο Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο έρεη δηθαίσµα εγγξαθήο ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν. 
 

4. (1) Οπνηνζδήπνηε ζπλδξνµεηήο νπνηνπδήπνηε ∆ηθαηνχρνπ Φνξέα έρεη ην δηθαίσµα: 

(α) λα αξλείηαη ηε ζπµπεξίιεςή ηνπ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ Σειεθσληθνχ Καηαιφγνπ Κχπξνπ (γλσζηή σο 
Σειεθσληθφο θαηάινγνο) 

(β) λα αξλείηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ηνπ θχινπ ηνπ ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν  

(γ) λα επηηξέπεη ηε ζπµπεξίιεςε µέξνπο µφλν ηεο δηεχζπλζήο ηνπ ζηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν. 

 
5. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα παξέρεη ζε 24σξε βάζε, ζε πξνζηηή θαη δεµνζηεπµέλε ηηµή, ππεξεζία πιεξνθνξηψλ 

θαηαιφγνπ ζε θάζε  ρξήζηε ε νπνία θαιχπηεη φινπο ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζµνχο νη νπνίνη είλαη θαηαρσξεµέλνη 
ζηνλ πιήξε ηειεθσληθφ θαηάινγν. 
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6. Ζ ππεξεζία πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην πξφζσπν πνπ θαιεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ 

ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ  θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ μέλσλ ηειεθσληθψλ 
θαηαιφγσλ. 

 
7. Δάλ ε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ αθνξά έλαλ αξηζµφ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ζε μέλε ρψξα, 

ζην νπνίν ν Παξνρέαο δελ έρεη απ΄ επζείαο πξφζβαζε, ν παξνρέαο ηεο θαζνιηθήο ηειεπηθνηλσληαθήο 
ππεξεζίαο νθείιεη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ν θαιψλ ρξήζηεο µπνξεί λα θάλεη ρξήζε 
ηεο ζρεηηθήο μέλεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ. 

 
8. Ο Παξνρέαο δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη ζηνπο  πλδξνκεηέο  έλα εχινγν ηέινο γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 

πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ Παξάξηεµα, δηθαηνχηαη δε επίζεο λα 
ρξεψζεη έλα εχινγν ηέινο γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ πνπ ζπληεξείηαη ζχµθσλα µε ην παξφλ 
Παξάξηεµα. 

 
9. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο ή παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ είλαη νη ειάρηζηεο αλαγθαίεο θαη ζπλίζηαληαη ζην νλνµαηεπψλπµν, 
δηεχζπλζε θαη ηνλ ηειεθσληθφ αξηζµφ ηνπ ζπλδξνµεηή. 

 
10. Ο Παξνρέαο, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψλεη ηνλ 

ηειεθσληθφ θαηάινγν ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Δπίζεο, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήµαηνο, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψλεη ηε βάζε δεδνµέλσλ ηνπ αµέζσο µεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ‘απηφλ 
νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ απηήο. Οη Φνξείο πνπ εθρσξνχλ ζπλδξνµεηηθνχο αξηζµνχο 
ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ζηνλ παξνρέα Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θάζε λέα εθρψξεζε ή ηξνπνπνίεζε 
πθηζηακέλεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνµεηψλ ηνπο, άκεζα θαηά ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο απηήο. 

 
11. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα ζπµµνξθψλεηαη πιήξσο µε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνµέλσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζµνχ θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πξνβιέπνληαη απφ ην 
Νφµν, θαη ηα δπλάµεη απηνχ εθδηδφµελα ∆ηαηάγµαηα θαη Απνθάζεηο. 

 
12. Οη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ θαη θαηαιφγνπ ζπλδξνµεηψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή µνξθή 

ιεηηνπξγνχλ µε βάζε ηνλ Πεξί Δπεμεξγαζίαο ∆εδνµέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφµνπ) 
Νφµν, Ν.138(Η)/2001 θαη ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

 
13. Ο Παξνρέαο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε εχινγν αίηεκα Γηθαηνχρνπ Φνξέα ν νπνίνο επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ πνπ θξαηά ελήκεξν ν παξνρέαο Καζνιηθήο 
Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη θαη ν ίδηνο αλάινγεο ππεξεζίεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Ο Παξνρέαο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζρεηηθή πξφζβαζε ζηνπο 
Γηθαηνχρνπο θνξείο νη νπνίνη ζα ηνπ θνηλνπνηήζνπλ ζρεηηθφ αίηεκα, κε φξνπο νη νπνίνη ζα είλαη δηαθαλείο θαη 
ακεξφιεπηνη ελψ ε ηηκνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θφζηνο.  

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Άξζξν 4, εδάθην (γ) 
 

Οκάδα Γ: Τπεξεζίεο ή Δπθνιίεο γηα Άηνκα µε Δηδηθέο Αλάγθεο, ρακεινχ εηζνδήκαηνο ή/θαη κε εηδηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο   
 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήµαηνο: 
 

(α) «ζπλδξνµεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε ρξήζεο Σειεθψλσλ Πιεθηξνινγίνπ (Textphones) ιφγσ ησλ εηδηθψλ 
αλαγθψλ ηνπο» ζεµαίλεη ζπλδξνµεηέο ηνπ Παξνρέα πνπ είλαη θσθνί, θσθνί θαη ηπθινί ή µε πξνβιήµαηα 
ιφγνπ, 
 
(β) «Τπεξεζία Αλαµεηάδνζεο» ζεµαίλεη ππεξεζία πνπ παξέρεη επθνιίεο γηα ηε ιήςε θαη µεηαηξνπή 
µελπµάησλ θσλήο ζε θείµελν θαη ηε µεηάδνζε απηνχ ηνπ θεηµέλνπ ζην Σειέθσλν Πιεθηξνινγίνπ ησλ 
ζπλδξνµεηψλ νπνηνπδήπνηε θνξέα θαη αληηζέησο, θαη πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο ηέηνηα ππεξεζία µε 
Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ, 
 
(γ) «Σειέθσλν Πιεθηξνινγίνπ» ζεµαίλεη έλα ζπλδπαζµέλν ηεξµαηηθφ εμνπιηζµφ πνπ ελζσµαηψλεη έλα 
αιθαξηζµεηηθφ πιεθηξνιφγην θαη έλα µέζν παξνπζίαζεο θεηµέλνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ζχλδεζε µε ην 
δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη ηνπ νπνίνπ ν µνλαδηθφο ή θχξηνο ζθνπφο είλαη ε ππνζηήξημε δσληαλήο 
ηειεθσληθήο ζπλνµηιίαο αλάµεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. 

 
2. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη, φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην παξφλ Παξάξηεµα θαη δεµνζηεχνληαη επξέσο θαη επαξθψο. 
 

3. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη ζπλδξνµεηέο ηνπ, πνπ έρνπλ αλάγθε ρξήζεο Σειεθψλσλ 
Πιεθηξνινγίνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο, έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε Τπεξεζία Αλαµεηάδνζεο. 
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4. Οη ζπλδξνµεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε ρξήζεο Σειεθψλσλ Πιεθηξνινγίνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο 
ρξεψλνληαη γηα ηε µεηάδνζε µελπµάησλ θσλήο θαη θεηµέλνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε Τπεξεζίαο Αλαµεηάδνζεο µε 
ηέινο πνπ δελ μεπεξλά ηηο θαλνληθέο ηηµέο ή µε άιια ηέιε ηνπ παξνρέα ηεο Καζνιηθήο Σειεπηθνηλσληαθήο 
Τπεξεζίαο ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζην βαζµφ πνπ απηφ είλαη εχινγα δπλαηφ, ζηηο ηηµέο απηέο, ππνινγηζµέλα 
ζαλ ε µεηάδνζε λα είρε γίλεη θαη΄ επζείαλ αλάµεζα ζην ηεξµαηηθφ ζεµείν δηθηχνπ ηνπ θαινχληα θαη ην ηεξµαηηθφ 
ζεµείν δηθηχνπ ηνπ θαινχµελνπ πξνζψπνπ, θαη ζαλ λα µελ είρε µεζνιαβήζεη πξφζζεην ρξνληθφ δηάζηεµα γηα 
ηελ θιήζε απηή απφ ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Αλαµεηάδνζεο. 

 
5. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη, φηη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ρξεζηµνπνηεί Σειέθσλα 

Πιεθηξνινγίνπ ζα έρεη πξφζβαζε ζε δεµφζηα ππεξεζία άµεζεο αλάγθεο, ππεξεζία ηειεθσληθήο 
εμππεξέηεζεο θαη ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ µε ρξήζε ζχληνµσλ θσδηθψλ, θαζψο θαη φηη 
ζα µπνξεί λα ιαµβάλεη µελχµαηα θσλήο σο πξνο ηελ πξφνδν ηεο θιήζεο ζε µνξθή θαηάιιειε γηα ηνπο 
ρξήζηεο Σειεθψλσλ Πιεθηξνινγίνπ. 

 
6. Ο Παξνρέαο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεµα ή βιάβε νπνηνπδήπνηε απφ ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ, νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ηδηψηεο ζπλδξνµεηέο ηνπ µε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ 
θαιφπηζηα αλάγθε επείγνπζαο δηφξζσζεο ηεο βιάβεο, ππεξεζία δηφξζσζεο βιαβψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζην 
βαζµφ πνπ απηφ είλαη εχινγα δπλαηφ, ρξεψλνληαο ηέιε γηα ηελ ππεξεζία απηή πνπ δελ µπνξνχλ λα 
μεπεξλνχλ ηα ζπλεζηζµέλα ηέιε. 

 
7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηε µε πιεξσµή ινγαξηαζµψλ, ν Παξνρέαο νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη φηη νη ηδηψηεο ζπλδξνµεηέο ηνπ, πνπ έρνπλ αλαπεξία ζε βαζµφ πνπ ηνπο δεµηνπξγεί εμάξηεζε απφ 
ην ηειέθσλν, µπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε επθνιίαο γηα ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηεο ηειεθσληθήο ηνπο 
ππεξεζίαο, ε νπνία: 

 

(α) ζα επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο απηνχο λα γλσζηνπνηνχλ απφ πξηλ ζηνλ Παξνρέα έλα εμνπζηνδνηεµέλν 
πξφζσπν, ζην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη θαη‘ αξρή ν ινγαξηαζµφο ηνπ πειάηε απηνχ ή ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία 
σο πξνο ηελ µε πιεξσµή ελφο ηειεθσληθνχ ινγαξηαζµνχ, 

(β) ζα επηηξέπεη ζην εμνπζηνδνηεµέλν πξφζσπν λα πιεξψλεη ηνλ ηειεθσληθφ ινγαξηαζµφ ηνπ πειάηε 
απηνχ εθ µέξνπο ηνπ, 

(γ) δελ ζα απαηηεί απφ ην εμνπζηνδνηεµέλν πξφζσπν λα απνδέρεηαη ηελ επζχλε πιεξσµήο ησλ 
ινγαξηαζµψλ ηνπ πειάηε απηνχ, 

(δ) ζα παξέρεηαη αηειψο ζηνλ ελ ιφγσ πειάηε. 
 

8. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα δηαζέηεη αηειψο ζε θάζε ηδηψηε ζπλδξνµεηή πνπ είλαη ηπθιφο ή έρεη ζνβαξά 
πξνβιήµαηα φξαζεο, µεηά απφ αίηεζή ηνπ, νπνηαδήπνηε ζχµβαζε (ή ηξνπνπνίεζή ηεο) µε ην ζπλδξνµεηή 
απηφ γηα ηελ παξνρή ζηαζεξψλ δεµφζησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη νπνησλδήπνηε 
δεµφζηα δηαζέζηµψλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχµβαζε απηή ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο), 
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ινγαξηαζµφ απνζηέιιεηαη σο πξνο ηηο ππεξεζίεο απηέο, ζε µεγάινπο ηππνγξαθηθνχο 
ραξαθηήξεο πνπ λα µπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ ην ζπλδξνµεηή απηφ, ή ζε γξαθή Braille ή ζε ειεθηξνληθή 
µνξθή θαηάιιειε σο πξνο ηηο εχινγεο αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ ζπλδξνµεηή. 

 
9. ∆πλάµεη Απνθάζεσο ηνπ Δπηηξφπνπ, ν Παξνρέαο νθείιεη λα ρξεµαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία,  απφ πξφζσπν ή 

θνξέα πνπ έρεη ζπµθσλεζεί απφ ηνλ Δπίηξνπν, ηνλ παξνρέα ηεο Καζνιηθήο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο 
θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζπµµεηέρεη ζηε ρξεµαηνδφηεζε απηή, ηεο ππεξεζίαο Σειεθσληθήο 
Αλαµεηάδνζεο γηα πειάηεο ηνπ παξνρέα ηεο Καζνιηθήο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο ή άιινπ θνξέα, πνπ 
έρνπλ αλάγθε ρξήζεο Σειεθψλσλ Πιεθηξνινγίνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

 
10. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο ρξήζηεο πνπ δεηνχλ ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηηµνινγηαθά παθέηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πλδξνκεηέο κε ρακειφ εηζφδεκα ή 
εηδηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο δελ απνθιείνληαη απφ ηε πξφζβαζε ή ηε ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο ηειεθσληθήο 
ππεξεζίαο.  Κάζε έλα απφ απηά ηα ηηµνιφγηα νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο πνπ ζα 
ζπµθσλνχληαη αλάµεζα ζηνλ Δπίηξνπν θαη ηνλ παξνρέα ηεο Καζνιηθήο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπεξεζίαο, εληφο 
ηξ ηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξνρή απφ ηνλ Δπίηξνπν ελφο ζρεδίνπ ησλ θαηεπζπληήξησλ απηψλ γξαµµψλ 
ζηνλ Παξνρέα. Οη ελ ιφγσ Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ζα απνηεινχλ Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ, θαη‘εθαξκνγήλ ησλ 
άξζξσλ 113 θαη 114 ηνπ Νφκνπ. 

 
11.  Ζ πην πάλσ Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ  νθείιεη  λα πξνζδηνξίδεη, µεηαμχ άιισλ, ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ην ηηµνινγηαθφ παθέην, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα αθνινπζεί ν 
Παξνρέαο γηα λα απνθαζίζεη πνηνη απφ ηνπο ζπλδξνµεηέο ηνπ ζα δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 
πιενλεθηεµάησλ ησλ παθέησλ απηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV 
Άξζξν 4, εδάθην (δ) 

 
Οκάδα Γ: Αηειείο θιήζεηο πξνο νξηζµέλεο ππεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήµαηνο, «Παξνρέαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη νξηζζεί απφ 
ηνλ Δπίηξνπν σο Τπφρξενο Οξγαληζκφο παξνρήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Γ. 

ֹ 
2. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα θαη κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV 

ηεο παξνχζεο Απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηηο Τπεξεζίεο θαη Δπθνιίεο γηα  Αηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο ή/θαη κε εηδηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο . 

 
3. Ο Παξνρέαο νθείιεη λα πξνζθέξεη αηειείο θιήζεηο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο/ζπλδξνκεηέο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ 

θνηλνρξήζησλ ηειεθψλσλ ηα νπνία παξέρεη, γηα πξφζβαζε ζηηο εμήο ππεξεζίεο: 
 

3.1.  Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αξηζµνχο άµεζεο αλάγθεο. 
3.2.  Άκεζεο αλάγθεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνηλφ Δπξσπατθφ αξηζµφ άµεζεο αλάγθεο «112» 

θαη ην «199». 
3.3.  Κιήζεσλ πξνο αξηζκνχο Κξαηηθψλ Ννζνθνµείσλ. 
3.4.  Κιήζεσλ πξνο ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Φαξµάθσλ & ∆ειεηεξηάζεσλ 
3.5.  Κιήζεσλ γηα Αλαθνξά ∆αζηθψλ Ππξθαγηψλ 
3.6.  Πιεξνθνξίεο γηα ηειέθσλα Ννζνθνµείσλ & Κιηληθψλ 
3.7.  Κιήζεσλ πξνο ην Κέληξν πληνληζµνχ Έξεπλαο & ∆ηάζσζεο 
3.8.  Άµεζεο ∆ξάζεο Βξεηαληθψλ Βάζεσλ 
3.9.  Άµεζεο Αληαπφθξηζεο Αζηπλνµίαο (αλά επαξρία) 
3.10. Αζηπλνµίαο Βξεηαληθψλ Βάζεσλ. 
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