
Ενοχλητικές ή Κακόβουλες κλήσεις;  
Με τη Cyta μπορείς να αντιμετωπίσεις κάθε ανεπιθύμητη κλήση!

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορούν να χαλάσουν 
ακομα και την πιο ευχάριστη μέρα είναι ένα ανεπιθύμητο τηλεφώνημα 
στο κινητό ή στο σταθερό σου τηλέφωνο ή ακόμα ένα ενοχλητικό 
μήνυμα SMS, γεγονός που συνήθως συμβαίνει και στις πιο 
ακατάλληλες στιγμές. 

Είτε πρόκειται για απλά ενοχλητικές είτε ακόμα και για κακόβουλες 
κλήσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες 
και υπάρχουν τρόποι να τις αντιμετωπίσετε. 

Για μας στη Cyta, η προσωπική σας ασφάλεια είναι σημαντική για 
αυτό και σας προσφέρουμε λύσεις για να χειριστείτε κάθε είδους 
παρενόχληση, απλά και με απόλυτη διασφάλιση του απορρήτου των 
προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε ενοχλητική ή κακόβουλη κλήση μπορεί να διερευνηθεί   

Αν δεχτείτε κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις, στο κινητό ή στο 
σταθερό σας τηλέφωνο ακόμη και αν αυτές διενεργούνται με 
απόκρυψη, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην Αστυνομία και να 
προσκομίσετε προσωπικά σε ένα Cytashop τη Βεβαίωση υποβολής 
παραπόνου, που θα λάβετε από την Αστυνομία, μαζί με την ταυτότητά 
σας και να συμπληρώσετε σχετική αίτηση. Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε την περίοδο που θα καταγράφονται οι τηλεφωνικοί αριθμόι 
των ενοχλητικών κλήσεων, μεταξύ 15 ημερών και 30 ημερών με την 
ανάλογη χρέωση (€5,90 ή €11,80 αντίστοιχα συμπ. ΦΠΑ).

Αυτή η διαδικασία ισχύει για τους πελάτες της σταθερής τηλεφωνίας 
και για τους πελάτες  της Cytamobile-Vodafone (προγραμμάτων 
συμβολαίου pay monthly και προπληρωμένης soeasy pay as you go). 
Παρόμοια διαδικασία ισχύει και για τα μηνύματα SMS.

Και επειδή καμία ενοχλητική ή κακόβουλη πράξη δεν μένει 
ατιμώρητη, αφού εντοπιστεί ο αριθμός που διενεργεί τις εν λόγω 
κλήσεις, παραδίδεται στην Αστυνομία. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός αυτός όμως ανήκει σε  πελάτη 
της soeasy pay as you go και ο οποίος, μετά από επικοινωνία μαζί 
του έχει αρνηθεί να υποβάλει τα στοιχεία του στη Cyta, για να τα 
παραδώσει με τη σειρά της στην Αστυνομία, τότε η Cyta θα διακόψει 
αμέσως την υπηρεσία με βάση τον Κανονισμό 3 των περί Υπηρεσίας 
Τηλεπικοινωνιών Κανονισμών και τον Όρο 18 των Όρων παροχής 
της υπηρεσίας soeasy. 

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες κλήσεις θα απαντάτε  

Παράλληλα με τη διαδικασία για διερεύνηση και επίλυση των θεμάτων 
που αφορούν ενοχλητικές ή κακόβουλες κλήσεις, μπορείτε, μέσω 
συγκεκριμένων υπηρεσιών μας να απορρίπτετε ανώνυμες κλήσεις ή 
και να καθορίζετε από ποιους θα δέχεστε κλήσεις.  

Από το κινητό σας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Απόρριψης Ανώνυμων 
Κλήσεων απλά, στέλλοντας με μήνυμα SMS, ON ACR στο 7000 
(χρέωση €2) ενώ αντίστοιχα για απενεργοποίηση OFF ACR στον ίδιο 
αριθμό (χρέωση €1). 

Οι κλήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή και εθνικές κλήσεις 
που δεν αναγνωρίζονται (ή δεν αποστέλλεται ο τηλεφωνικός αριθμός 
αυτού που καλεί), δεν απορρίπτονται αλλά αναγράφεται στην οθόνη 
του κινητού «άγνωστος αριθμός».

Από το σταθερό σας
Μπορείτε ένα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Απόρριψης Ανώνυμων 
Κλήσεων, η οποία προσφέρεται μετά από αίτηση, πληκτρολογώντας
από το σταθερό σας τηλέφωνο τον κωδικό *28# και για να την 
απενεργοποιήσετε τον κωδικό #28#. Η υπηρεσία χρεώνεται με τέλος 
σύνδεσης €9,82 (συμπ. ΦΠΑ). 

Μπορείτε επίσης, μέσω της υπηρεσίας Επιλεκτικής Απόρριψης 
Κλήσεων να επιλέξετε μέχρι και πέντε αριθμούς από τους οποίους 
δεν επιθυμείτε να δέχεστε κλήσεις στο σταθερό σας τηλέφωνο. Κάθε 
φορά που σας καλεί κάποιος από αυτούς τους αριθμούς, ακόμα και 
αν η κλήση διενεργείται με απόκρυψη αριθμού, η κλήση αυτόματα θα 
προωθείται σε ηχογραφημένο μήνυμα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
μετά από αίτηση και χρεώνεται με τέλος σύνδεσης €9,82 και μηνιαία 
συνδρομή €1,97 (συμπ. ΦΠΑ). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε  να επισκεφτείτε  τις 
ιστοσελίδες www.cyta.com.cy και www.cytamobile-vοdafone.
com ή τα καταστήματα Cytashop παγκύπρια ή καλέστε το 
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132.


