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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 104(Ι)/2016
Αρ. 4577, 14.10.2016
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52
του Συντάγματος.
Αριθμός 104(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014
Προοίμιο.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L155,
23.5.2014,
σ.1.

«Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 Μαΐου 2014 για
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

ης

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
113(Ι) του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011
51(Ι) του 2012
160(Ι) του 2013
77(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 2014
(που 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 έως 2016.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου, τροποποιείται, ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των
ορισμών τους:
“«άδεια ή/και δικαιώματα» σημαίνει ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιας αρχής
κατόπιν διαδικασίας, η οποία υποχρεώνει μια επιχείρηση να λάβει μέτρα για τη νόμιμη
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων, πολιτικής μηχανικής,
«μείζονα έργα ανακαίνισης» σημαίνει οικοδομικές εργασίες ή έργα
πολιτικής
μηχανικής στον τόπο του τελικού χρήστη τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές
ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα
οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση,
«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό, ο οποίος έχει όλα τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήραˑ
.

(β)

διαθέτει νομική προσωπικότητα και

(γ)

χρηματοδοτείται, στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε
διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό,
διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη
διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
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«σημείο πρόσβασης» σημαίνει συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου,
προσιτό στις επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί δεόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η
σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου,
«τεχνικά έργα» σημαίνει κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή
εργασιών πολιτικής μηχανικής, αφ' εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική
λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής,
«υλική υποδομή» σημαίνει στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα
στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις,
ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι
κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί, σύμφωνα με τα άρθρα 62Α και 62Β:

87(1) του 2001
275(Ι) του 2004

Νοείται ότι, για τους σκοπούς των άρθρων 62Α και 62Β, δεν εμπίπτουν στον ορισμό
του όρου αυτού, τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre),
καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του
περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος)
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
«υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες
τουλάχιστον 30 Mbps,
«φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή,
οργανισμό δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν
λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου
δικαίου,
«φορέας εκμετάλλευσης δικτύου» σημαίνει επιχείρηση η οποία έχει δεόντως
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να
παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, καθώς και
επιχείρηση που παρέχει υλική υποδομή με σκοπό την παροχή:
(α) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:
(i)

φυσικού αερίου,

(ii)

ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,

(iii) θέρμανσης,
(iv) ύδατος, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και
λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης,
(β) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και
αερολιμένων,
«υλική υποδομή εντός κτιρίου» σημαίνει υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο
του τελικού χρήστη, περιλαμβανομένων στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες
προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή/και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν
λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου,
«υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες» σημαίνει υλική
υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,” και
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμόː
“«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,”.
Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

3. Η υποπαράγραφος (ι) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του βασικού
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και (κα) (ii)» (δεύτερη γραμμή), με τη
φράση «, (κα)(ii) και (κη)».
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Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

4. To άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος
της παραγράφου (κζ) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
παραγράφου (κη):
«(κη) να διαχειρίζεται το ενιαίο σημείο πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ,
96Ε.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 20A.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 20 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 20Α:

«Μέτρα μείωσης
κόστους για
ανάπτυξη
υψίρρυθμων
δικτύων
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

20Α.-(1) Ο Επίτροπος, με σκοπό τη διευκόλυνση και παροχή κινήτρων
αναφορικά με την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, προωθεί την κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής
και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης εγκατάστασης νέας υλικής
υποδομής, προκειμένου η εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων να
πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος.
(2) Τα άρθρα 62A, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε,
στοιχειώδεις απαιτήσεις περί τεχνικών έργων και υλικής υποδομής.

ορίζουν

(3) Τα άρθρα 62Α, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε, ισχύουν με την
επιφύλαξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που
καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων των ασύμμετρων
ρυθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε πρόσωπα με σημαντική ισχύ,
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9 και με την επιφύλαξη
των συμμετρικών ρυθμιστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν δυνάμει των
διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55.
(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, τα άρθρα 62Α,
62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε εφαρμόζονται σε φορείς εκμετάλλευσης
δικτύου.
(5)(α) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων του
ενιαίου σημείου πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ και 96Ε.
(β) Για την κάλυψη του κόστους εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών, ο
Επίτροπος δύναται να επιτρέπει την επιβολή τελών για τη χρησιμοποίηση των
ενιαίων σημείων πληροφόρησης.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων
62Α, 62Β, 62Γ
και 62Δ.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων 62Α, 62Β, 62Γ και 62Δ:

«Πρόσβαση σε
υφιστάμενη υλική
υποδομή.

62Α.-(1)(α) Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου δύνανται να παρέχουν σε
επιχειρήσεις, που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δια
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με
σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(β) Αντιστοίχως με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), οι φορείς
εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων επικοινωνιών δύνανται να παρέχουν
πρόσβαση στην υλική τους υποδομή με σκοπό την ανάπτυξη άλλων δικτύων
εκτός από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(2)(α) Μετά από γραπτή αίτηση επιχείρησης εξουσιοδοτημένης να παρέχει
δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου,
υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση πρόσβασης στην υλική του
υποδομή, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής,
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
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(β) Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α), προσδιορίζει τα
στοιχεία του έργου για το οποίο ζητείται πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για το οποίο ζητείται η πρόσβαση.
(3) Κάθε άρνηση πρόσβασης βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και
αναλογικά κριτήρια, όπως είναι:
(α)

Η τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής στην οποία ζητείται
πρόσβαση για την υποδοχή των στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) ·

(β)

η ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για την υποδοχή των στοιχείων, των
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία
αναφέρονται στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών
αναγκών χώρου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες
πρέπει να καταδεικνύονται, επαρκώς·

(γ)

τα θέματα ασφάλειας και δημόσια υγείας·

(δ)

η ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κυρίως στην
περίπτωση κρίσιμης εθνικής υποδομής·

(ε)

ο κίνδυνος σοβαρών παρεμβολών των προγραμματισμένων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παροχή άλλων
υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής υποδομής·

(στ)

η ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε
υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης
του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται
υπό δίκαιους και εύλογους όρουςː

Νοείται ότι, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου δηλώνει τους λόγους
άρνησης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους
αίτησης πρόσβασης.
(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν
επιτευχθεί
συμφωνία
όσον
αφορά
συγκεκριμένους
όρους,
συμπεριλαμβανομένης της τιμής, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα
παραπομπής του ζητήματος για επίλυση της διαφοράς στον Επίτροπο, ο
οποίος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας εκδίδει μια
δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υποβλήθηκε,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δίκαιων και εύλογων όρων και
προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της τιμής.
(β) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατό και
οπωσδήποτε εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της
πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του
δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.
(γ) Όταν η διαφορά αφορά στην πρόσβαση στην υποδομή παροχέα
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη, εφόσον
ενδείκνυται, τους στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18.
(δ) Κατά τον καθορισμό τιμών που αφορούν στο αίτημα πρόσβασης, ο
Επίτροπος μεριμνά ώστε η επιχείρηση που παρέχει την πρόσβαση, να έχει
την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά της και συνεκτιμά τις
επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο,
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από τον φορέα
εκμετάλλευσης του δικτύου από τον οποίο ζητείται η πρόσβαση, κυρίως στις
υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου της
υλικής υποδομής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα
εκμετάλλευσης του δικτύου, ούτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως
ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων.
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Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
25.7.2008.
Διαφάνεια σε
σχέση με την
πληροφόρηση
αναφορικά με την
υλική υποδομή.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.

62Β.-(1) Kάθε επιχείρηση η οποία, έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών δια
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, για να είναι σε θέση να ζητήσει πρόσβαση σε
υλική υποδομή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 62Α,
δικαιούται όπως έχει πρόσβαση, κατόπιν αίτησης, στις ακόλουθες ελάχιστες
πληροφορίες, όσον αφορά την υφιστάμενη υλική υποδομή οποιουδήποτε
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου:
(α)

Τοποθεσία και όδευση·

(β)

είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής· και

(γ)

σημείο επαφής.

(2) H επιχείρηση που ζητεί την πρόσβαση, προσδιορίζει τη σχετική
περιοχή ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων, υψίρρυθμων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες
ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται, μόνον
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της
ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή
ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου.
(4)(α) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα ο οποίος, λόγω των καθηκόντων
του, έχει στην κατοχή του, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των ελάχιστων
πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) όσον αφορά
την υλική υποδομή φορέα εκμετάλλευσης δικτύου, πρέπει να τα καταστήσει
διαθέσιμα μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, το οποίο υπάγεται στην
αρμοδιότητα του Επιτρόπου, με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από την 1η
Ιανουαρίου του 2017.
(β) Οι εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα θέτουν τα στοιχεία τα οποία
κατέχουν στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες
να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των
περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μετά από
σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων αυτών.
(γ) Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές των πληροφοριών αυτών ή νέα
στοιχεία των ελάχιστων πληροφοριών που προβλέπονται στις διατάξεις του
εδαφίου (1) που λαμβάνονται από τον φορέα του δημόσιου τομέα
διαβιβάζονται στο ενιαίο σημείο πληροφόρησης εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής τους και η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα
μήνα κατ' ανώτατο όριο, όταν απαιτείται για την κατοχύρωση της αξιοπιστίας
των παρεχόμενων πληροφοριών.
(5)(α) Οι ελάχιστες πληροφορίες που διατίθενται σε ενιαίο σημείο
πληροφόρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), είναι άμεσα
προσιτές, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, σε ηλεκτρονική μορφή
και υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους.
(β) Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος εδαφίου, εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου σημείου
πληροφόρησης το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2017.
(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελάχιστες πληροφορίες που
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν είναι διαθέσιμες μέσω του
ενιαίου σημείου πληροφόρησης, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, επιτρέπουν
την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μετά από ειδική γραπτή αίτηση
επιχείρησης η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών
διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας.
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(7) Στην αίτηση προσδιορίζεται η περιοχή την οποία αφορά η
εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(8) Η πρόσβαση στις πληροφορίες εγκρίνεται εντός δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους
και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται
στις διατάξεις του εδαφίου (1).
(9) Μετά από υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από επιχείρηση η οποία
παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, οι
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου
έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους.
(10) Στην αίτηση προσδιορίζονται τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά
η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(11) Η επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται
εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό
αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των
περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).
(12) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον
Επίτροπος.
(13) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της
αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως
προσφύγει στο Δικαστήριο.
(14)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να
προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των εδαφίων (1) έως (11) στην περίπτωση υφιστάμενων υλικών
υποδομών που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε περίπτωση κρίσιμων
εθνικών υποδομών.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους
ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(15) Οι επιχειρήσεις που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια
δίκτυα επικοινωνιών και επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για
την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του επιχειρηματικού απόρρητου.
(16) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.
Υλική υποδομή
εντός κτιρίου.

62Γ.-(1) Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, για τα οποία η
αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την
η
περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31 Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι
εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές
ταχύτητες, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύουː
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση
μείζονων έργων ανακαίνισης για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και
η
άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβλήθηκε μετά την 31
Δεκεμβρίου του 2016.

1116
(2) Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες για τις οποίες η αίτηση πολεοδομικής
άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά
η
την 31 Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με σημείο
πρόσβασηςː
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) ισχύουν και όσον αφορά μείζονα
έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας
η
ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31
Δεκεμβρίου του 2016.
(3) Τα κτίρια που φέρουν εξοπλισμό υλικής υποδομής ως περιγράφεται
στο παρόν άρθρο δύνανται να φέρουν τον χαρακτηρισμό “οίκημα ευρυζωνικής
υποδομής”.
(4)(α) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές,
δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και
(2) υποχρεώσεις, για κατηγορίες κτιρίων, συγκεκριμένα μονοκατοικίες, ή για
μείζονα έργα ανακαίνισης, όταν οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται
δυσανάλογη επιβάρυνση, είτε από άποψη κόστους για τους ιδιοκτήτες ή τους
συνιδιοκτήτες, είτε από άποψη κτιρίου όπως όταν πρόκειται για ειδικές
κατηγορίες μνημείων, ιστορικών κτιρίων, εξοχικών κατοικιών, στρατιωτικών
κτιρίων ή άλλων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής
ασφάλειας.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές αιτιολογούνται δεόντως και στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.
Πρόσβαση σε
υλική υποδομή
εντός κτιρίου.

62Δ.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι
παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του
δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης.
(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι παροχείς
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα
υλική υποδομή εντός κτιρίου ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά
ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη.
(3)(α) Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο
πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή ικανοποιεί κάθε εύλογη
αίτηση
για
πρόσβαση
υπό
δίκαιους
και
ισότιμους
όρους,
συμπεριλαμβανομένης της τιμής, όπου εφαρμόζεται.
(β) Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την πρόσβαση όπως αναφέρεται στις
διατάξεις εδαφίων (1) ή (2) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη, έχουν δικαίωμα
παραπομπής του ζητήματος στον Επίτροπο, προκειμένου να εκτιμηθεί η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω εδάφια.
(γ) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της
αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως
προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο.
(4) Ο Επίτροπος δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις διατάξεις των
εδαφίων (1) έως (3), για κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με
αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε
υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη το
οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
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(5) Ελλείψει διαθέσιμης υποδομής εντός κτιρίου, προσαρμοσμένης σε
υψηλές ταχύτητες, οι παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν
δικαίωμα τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον
συμφωνεί ο συνδρομητής, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ελάχιστες οι
επιπτώσεις στην ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτων.
(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του
δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός
κτιρίου υλικής υποδομής εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον
κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων,
όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων.
(7) Κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι υπέστηκε ζημιά λόγω της
άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, δύναται όπως αξιώσει αποζημίωση για την ζημιά που θεωρεί ότι
υπέστηκε, με την έγερση αγωγής στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο.
(8) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων
96Γ, 96Δ και
96E.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 96Β αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων 96Γ, 96Δ και 96Ε:

«Συντονισμός
τεχνικών έργων.

96Γ.-(1) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου έχει δικαίωμα να
διαπραγματεύεται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με επιχειρήσεις
που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(2) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελεί άμεσα ή έμμεσα
τεχνικά έργα, πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο
ικανοποιεί τις εύλογες αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί
σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να
παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συντονισμού των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους
όρους.
(3) Οι αιτήσεις αυτές ικανοποιούνται εφόσον:
(α)

Aυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων, λόγω
πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά
έργα·

(β)

αυτό δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων· και

(γ)

η αίτηση για συντονισμό κατατίθεται, το συντομότερο δυνατόν και
οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την υποβολή του
τελικού σχεδίου, στις αρμόδιες αρχές, για τη χορήγηση αδειών ή/και
δικαιωμάτων.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να
προβλέπονται κανόνες περί κατανομής του κόστους συντονισμού των
τεχνικών έργων.
(5) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για
τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (2), τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του
ζητήματος στον Επίτροπο.
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(6) Ο Επίτροπος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή
αναλογικότητας, εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς
υποβλήθηκε
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις
του
εδαφίου
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του καθορισμού δίκαιων
ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων.

της
που
(3),
και

(7) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και
οπωσδήποτε εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της
πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του
δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.
(8)(α) Ο Υπουργός δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα
ελάχιστης σημασίας, όπως από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας, ή σε
περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους
ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.
Διαφάνεια
σχετικά με
προγραμματισμένα
τεχνικά έργα.

96Δ.-(1) Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96Γ οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου,
παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το
δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας
νομοθεσίας, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά εν εξελίξει ή
προγραμματισμένα τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους
και για τα οποία έχουν εκδοθεί άδεια ή/και δικαιώματα ή εκκρεμεί διαδικασία
αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή
αίτησης για άδεια ή/ και δικαιώματα στις αρμόδιες αρχές:
(α) Tοποθεσία και είδος των έργων·
(β) στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα·
(γ)

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων· και

(δ) σημείο επαφής.
(2) Η επιχείρηση, η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα
επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, προσδιορίζει στην αίτησή
της την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(3) Εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία
παραλαβής της γραπτής αίτησης, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου
παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και
διαφανείς όρους.
(4) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες είναι
δυνατόν να υπάρξει μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας
των δικτύων και της ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας,
δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και
εμπορικού απορρήτου.
(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου μπορεί να απορρίψει την
αναφερόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση, εάν:
(α) Έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή·
ή
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(β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου
σημείου πληροφόρησης.
(6) Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου φροντίζει για τη διάθεση των
ζητούμενων ελάχιστων πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του
εδαφίου (1) μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.
(7) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
οποιοδήποτε μέρος, έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον
Επίτροπο ο οποίος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως
προσφύγει στο Δικαστήριο.
(8)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να
προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης αξίας ή σε
περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους
ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.
(γ) Οι εν λόγω εξαιρέσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.
Διαδικασία
χορήγησης άδειας
ή/και δικαιωμάτων.

96Ε.-(1) Όλες οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους όρους και τις
διαδικασίες αδειοδότησης για τα τεχνικά έργα που απαιτούνται ενόψει της
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών σχετικά με εξαιρέσεις που
ισχύουν για τα εν λόγω στοιχεία όσον αφορά ορισμένες ή όλες τις άδειες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, διατίθενται
μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.
(2) Κάθε επιχείρηση που έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα
επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να
υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, αιτήσεις
χορήγησης των αναγκαίων αδειών για τεχνικά έργα τα οποία απαιτούνται
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
(3)(α) Oι αρμόδιες αρχές δέχονται ή απορρίπτουν τις αιτήσεις αδειών
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης,
με την επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσμιών ή υποχρεώσεων που ορίζονται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και ισχύουν για τη διαδικασία
αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή τυχόν
άσκησης ιεραρχικής προσφυγής η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της
οικείας νομοθεσίας.
(β) Παράταση της προθεσμίας αυτής, εκτάκτως, σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η παράταση αυτή είναι όσο το
δυνατόν συντομότερη, προκειμένου η αίτηση να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί.
(γ) Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται δεόντως με βάση αντικειμενικά,
διαφανή, ισότιμα και αναλογικά κριτήρια.
(4) Οι επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτημένες για την παροχή
δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποστεί ζημία λόγω μη
τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3),
δύνανται να προσφύγουν στο Δικαστήριο.
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(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
Διάταγμα.».
Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη , αμέσως μετά το εδάφιο (8)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (8Α):
«(8Α) (α) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει τέλη για την κάλυψη του κόστους
διεκπεραίωσης των καθηκόντων επίλυσης διαφορών που του έχουν ανατεθεί στις περιπτώσεις
που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 62Α, 62Β, 96Γ, 96Δ και 62Δ.
(β) Όλα τα μέρη συνεργάζονται πλήρως με τις υποδείξεις του Επιτρόπου, στο πλαίσιο
επίλυσης διαφορών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 34 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2)(α) Κατόπιν γνωστοποίησης του αιτήματος ενός οργανισμού για επίλυση διαφοράς, ο
Επίτροπος λαμβάνει απόφαση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
γνωστοποίησης σε αυτόν της διαφοράς, από οποιοδήποτε από τα μέρη, με την επιφύλαξη
άλλης προθεσμίας, που ορίζεται ειδικά στον Νόμο, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατή η υπέρβαση αυτής της περιόδου.
(β) Κατά την επίλυση της διαφοράς, η απόφαση του Επιτρόπου αποσκοπεί στη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου
και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.».

