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Αριθμός 35 

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 105(5) και 152 

Για σκοπούς: 

εναρμόνισης των υποχρεώσεων διασφάλισης των συμφερόντων των 
Νομικών Προσώπων όσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους 

σε δημόσιους· καταλόγους με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

«Οδηγία 2002/211ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της Ίης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ 

L 108 της 24.4.2002, σελ. 33), 

«Οδηγία 20Q2/581EK 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 (οδηγία 
για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)>> 

(ΕΕ L 201, 31/0Ί /2002 σελ. 3 Ί), 

«Οδηγία 2002/221ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της Ίης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και 
τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 51). 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα Άρθρα 

105(5) και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, μετά από διαβούλευση 
με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

ΜέΡϋς Ι. Είσαγωγϊκές δαιτάξεις 

Συνοπτικός Τίτλος 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Νομικών 

Προσώπων (Αναγραφή Δεδομένων σε Δημόσιους Τηλεφωνικούς 

Καταλόγους) Διάταγμα του 2005. 

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

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
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και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει 
κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά' 

«Συνδρομητής» σημαίνει νομικό πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο 

μέρος σε σύμβαση με δημόσιο παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

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

3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στην προάσπιση των 

εννόμων συμφερόντων Νομικών Προσώπων αναφορικά με την 

αναγραφή στοιχείων και ή δεδομένων τους σε δημόσιους 

τηλεφωνικούς καταλόγους. 

Μέρος Π. Δικαιώματα Νομικών Προσώπων αναφορικά με την 
αναΥραφή δεδομένων σε Δημόσιους Τηλεφωνικούς ΚαταλόΥους 

Αναγραφή δεδομένων 4. (1) Η συμπερίληψη δεδομένων συνδρομητών σε έντυπους κανή 

ηλεΚΤΡOVΙKoύς δημόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους, οι οποίοι είναι 

δημόσια διαθέσιμοι και ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών 

πληροφοριών καταλόγου, θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από τη ρητή 

ΊS:αι έγγραφη συγκατάθεση των συνδρομητών. Νοείται ότι η ανάγκη 

λήψης ρητής και έγγραφής συγκατάθεσης των συνδρομητών θα 
ικανοποιείται και με τη λήψη έγγραφης αίτησης του συνδρομητή για 
συ μπερίληψη στους εν λόγω καταλόγους. 

(2) Τα δεδομένα των συνδρομητών που περιλαμβάνονται σε 

δημόσιους τηλεφωVΙKoύς καταλόγους σύμφωνα με το εδάφιο (1) πιο 
πάνω, πρέπει να περιορίζονται σε ότι είναι αναγκαίο για την 

αναγνώριση της ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός 

εάν ο συνδρομητής έχει δώσει τη συγκατάθεση του για συμπερίληψη 

πρόσθετων δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 5 πιο κάτω. 

(3) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου παρέχουν στους 
συνδρομητές οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
Άρθρου τη δυνατότητα να καθορίζουν, ατελώς, οι ίδιοι εάν και ποια 

δεδομένα τους θα περιλαμβάνονται σε καταλόγους που διατίθενται 

στο κοινό και στο βαθμό που αυτά είναι συναφή με τους σκοπούς 

του καταλόγου, όπως αυτοί καθορίζονται από τους παροχείς 

υπηρεσιών καταλόγου. Οι εν λόγω συνδρομητές δύνανται 

οποτεδήποτε να ζητούν εγγράφως και να επιτυγχάνουν ατελώς την 

επαλήθευση, διόρθωση ή απόσυρση των δεδομένων αυτών από τους 

δημόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους. 
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5. Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου λαμβάνουν την 
πρόσθετη συγκατάθεση των συνδρομητών: 

(α) πριν από κάθε προσθήκη δεδομένων στους δημόσιους 

τηλεφωνικούς καταλόγους, και 

(β) πριν από τη διάθεση ή χρήση δημόσιων τηλεφωνικών καταλόγων 

για υπηρεσίες αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων 

αναζήτησης. 

6. (1) Στις περιπτώσεις όπου συνδρομητής, υποβάλλει αίτηση 
προς ένα παροχέα σχετικά με τη δημοσίευση στους έντυπους ή 

ηλεκτρονικούς δημόσιους τηλεφωνικούς καταλόγους μόνο των 

στοιχείων εκείνων τα οποία είναι απαραίτητα για την αναγνώριση 

της ταυτότητας συνδρομητή, και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση 

του κοινού και/ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών 

πληροφοριών καταλόγου, ο εν λόγω Παροχέας οφείλει στην πρώτη 

μεταγενέστερη, από τη σχετική αίτηση, δημοσίευση των εν λόγω 

καταλόγων, και πάντως το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από 
την αίτηση, όπως εγγράψει, διορθώσει και/ή τροποποιήσει τα 

στοιχεία του συνδρομητή αυτού σύμφωνα με τη σχετική αίτηση. 

(2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου ισχύουν 
υπό την επιφύλαξη της ισχύος αυστηρότερων διατάξεων σχετικών 

με την δημοσιοποίηση και ή δημοσίευση δημόσιων τηλεφωνικών 

καταλόγων συνδρομητών από τα πρόσωπα, οι οποίες δύναται να 

ισχύουν δυνάμει του Νόμου, των δυνάμεί αυτού εκδοθέντων 
Διαταγμάτων και Αποφάσεων καθώς επίσης και των σχετικών 

αδειών των εν λόγω προσώπων. 

Μέρος m -Παραβάσεις Διατάξεων περί Προστασίας 
Δεδομένων 

7. (1) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις 
του παρόντος Διατάγματος, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

Άρθρου 107 του Νόμου. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου, με βάσει το άρθρο 107 του Νόμου, ο 
Επίτροπος δύναται να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις και δυνάμει 

του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 και του εδαφίου (γ) του άρθρου 20 
του Νόμου και χωρίς περιορισμό των τυχόν αυστηρότερων άλλων 

κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις ή οι όροι της άδειας 

Παροχέα, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 
κατ' εφαρμογή του Διατάγματος του περί Συλλογής Πληροφοριών 

και επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διατάγματος σε κάθε 
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Πρόσωπο που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, 

που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα. 

Μέρος IV -Τελικές Διατάξεις 

8. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


