
 
 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Ο ΠΕΡΙ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 

2021 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος 
 
 
183(Ι) του 2007 

  99(Ι) του 2008. 

 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατήρησης 

Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών 

Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων 

Nόμους του 2007 και 2008 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων 

Νόμοι του 2007 έως 2021.   

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου 

 

 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 

«Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει τις υπηρεσίες 

που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των οποίων η παροχή 

περιλαμβάνει, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχουν 

περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του 

περιεχομένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 



 

 

2 

 

 

 

  

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 310, 

26.11.2015, 

σελ.1. 

 

(α) υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, σημείο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα 

δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών εντός της Ένωσης, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  

 

(β) υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, και  

 

(γ) υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά 

σημάτων όπως οι υπηρεσίες μετάδοσης που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ μηχανών και για την 

ευρυεκπομπή». 

 

  

 (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμο» 

(τέταρτη γραμμή) της ακόλουθης νέας φράσης «και της κείμενης 

νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

  

  

  

 


