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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 25 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ

ΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 20 ΤΟΥ 1960 ΚΑ ι 
34 ΤΟΥ 1962). 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Υπηρεσίας Συνοπτικός 

Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θά άναγινώ τίτλος, 
σκηται δέ όμου μετά του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου κεφ. 302. 
(αναφερομένου εν τοις εφεξής, έν τω παρόντι Νόμω, ώς «ό βασικός 20τοΰΐ960 
Νόμος»). *" ' 34τοΰ1962. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού Νόμου δια του παρόντος τροποποιεί Τροποποί
ται, τίθεται δέ έν αύτώ κατά την προσήκουσαν άλφαβητικήν τάξιν, ησιςτοϋ 
ό ακόλουθος ορισμός : άρθρου 2 

c \ f « ι ν «\/ χ ν  »ι- τοΰ βασικού 
««Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Ερ ^μου. 

γων». 
3. Ό βασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται τίθεται δέ Τροποποίησις 

έν αύτώ, αμέσως μετά το άρθρον 9, το άκόλουθον νέον άρθρον ύπό τοοβασικοΰ 
την επικεφαλίδα : Νόμου καΐ 

«ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ υ ^ ο . 
Έξουσίσι 9Α.—(1) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν συμβουλευτι-
•Υπουργοϋ κ^ς γνωμοδοτήσεως τής 'Αρχής, νά έκδίδη προς ταύτην 
πρόςτήνΚως οδηγίας γενικής φύσεως ώς προς την ένάσκησιν τών άρ-
•Αρχήν. μοδιοτήτων αυτής, αναγκαίας δια το γενικόν συμφέρον 

τής Δημοκρατίας, ή δέ 'Αρχή οφείλει νά έφαρμόζη πασαν 
τοιαύτην όδηγίαν. 

(2) Ή 'Αρχή οφείλει νά παρέχη εις τον Ύπουργόν, κατ' 
άπαίτησιν αύτου, εκθέσεις, λογαριασμούς και "λοιπάς 
πληροφορίας σχετιζομένας προς τήν ίδιοκτησίαν και τάς 
δραστηριότητας αυτής' ή 'Αρχή οφείλει ωσαύτως νά παρέ
χη ε'ις τον Ύπουργόν πασαν εύκολίαν προς έξέλεγξιν τών 
τοιούτων πληροφοριών, καθ' δν χρόνον και τρόπον ήθελεν 
ούτος ευλόγως απαιτήσει». 
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Άντικατά-
στασις του 
άρθρου 10 
τοϋ βασικού 
Νόμου δια 
νέων άρθρων. 

Τροποποί-
ησις τοΰ 
εδαφίου (2) 
τοΰ άρθρου 
20. 

Ώρισμέναι 
μικρότεροι 
τροποποι
ήσεις. 

«'Αξιωμα
τούχοι καΐ 
υπάλληλοι 
της 'Αρχής. 

4. Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται δια των ακο
λούθων νέων άρθρων : 

10.—(1) Δέον δπως διορισθώσιν εις Γενικός Διευθυντής, 
είς Γραμματεύς και οι αναγκαίοι δια τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου λοιποί αξιωματούχοι και υπάλληλοι. 

(2) Οι αξιωματούχοι και υπάλληλοι της 'Αρχής υπό
κεινται εις τον διοικητικόν ελεγχον αυτής. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής είναι τό άνώτατον έκτελε
στικόν δργοαΌν τής 'Αρχής, θά είναι δε υπεύθυνος δια την 
έφαρμογήν τής πολιτικής τής 'Αρχής, και την διαχε'ιρισιν 
των καθ' ήμέραν δραστηριοτήτων αυτής υποκείμενος εις 
τάς εκάστοτε έκδιδομένας προς αυτόν οδηγίας τής 
'Αρχής. 

10Α. Ή 'Αρχή δύναται να μεταβίβαση εις οιονδήποτε 
των μελών αυτής τήν άσκησιν οιασδήποτε τών αρμοδιοτή
των ή διοικητικών εξουσιών αυτής δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, ύφ' ους δρους και προϋποθέσεις ή 'Αρχή ήθελεν 
επιβάλει : 

Νοείται δτι δεν επιτρέπεται μεταβίβασις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή άσκησις 
οιασδήποτε τοιαύτης αρμοδιότητος ή εξουσίας δυνατόν νά 
φέρη τό μέλος άντιμέτωπόν προς τά οικονομικά ή Μτερα 
συμφέροντα αύτου». 

5. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 20 του βασικού Νόμου τροποποιεί
τα ι διά τής άπαλείψεως τής διπλής στιγμής είς τήν τετάρτην γραμ
μήν μετά τήν λέξιν «Αρχή» και διά τής προσθήκης αμέσως μετά 
τών λέξεων «τη έγκρίσει του Υπουργού». 

6. Τά άρθρα 12, 20 και 22 του βασικού Νόμου θά άναγινώσκων
τα ι , έρμηνεύωνται καΐ έφαρμόζωνται υποκείμενα ε'ις τάς τροποποιή
σεις αΐτινες εκτίθενται ε'ις τήν δευτέραν στήλην του Πίνακος, έ'ναντι 
ενός έκαστου άρθρου αντιστοίχως. 

ΜεταβΙδασις 
εξουσιών 
εις μέλη 
της Αρχής. 

Πρώτη στήλη 

Π 1 Ν Α Ξ 
("Αρθρον 6) 

Δευτέρα στήλη 

Άρθρον 12 (1) (στ) 

Άρθρον 20 (2), δευτέρα 
παράγραφος 

Άρθρον 22 (1) και (2) 

Α ϊ λέξεις «Ύπουργικόν. Συμβούλιον» αντι
καθίστανται διά τής λέξεως «Υπουρ
γός». 

Όσάκις αί λέξεις «Ύπουργικόν Συμβού
λιον» συναντώνται, αδται αντικαθίσταν
ται διά τής λέξεως «Υπουργός». 

Όσάκις αί λέξεις «Ύπουργικόν Συμβού
λιον» συναντώνται, αδται, αντικαθίσταν
ται διά τής λέξεως. «Υπουργός». 


