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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2334 της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 98 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Υπηρεσίας Τηλεπι

κοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «ή μέσω οιουδήποτε δεόντως 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» (δευτέρα γραμμή) και της αντικα
ταστάσεως το)ν διά των λέξεων «ή μέσω τοιούτων προσώπων και υπό 
τοιούτους όρους ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών». 

3. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 
διαγραφής των λέξεων «ή μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένων αντιπρο
σώπων» (τετάρτη και πέμπτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά 
των λέξεων «ή μέσω προσώπων και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε 
καθορισθή διά Κανονισμών». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως αμέσως 
μετά το άρθρον 38 αυτού του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εισαγωγή 38Α.—(1) Ουδείς δύναται να εισάγη, κατασκευάζη, πωλή 
κτλ. τηλεπι ή α χ χ ω ς διαθέτη τηλεπικοινωνιακόν εξοπλισμόν προοριζόμε
κοινωνιακού , ~ ~ η , , 
εξοπλισμού. ν ο ν Ά δυναμενον να συνδεθη μετά των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων της Αρχής, άνευ της προς τούτο 
αδείας της Αρχής και υπό τοιούτους όρους ως ήθελον τυχόν 
επιβληθή υπό της Αρχής. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 302 
20 του 1960 
34 του 1962 
25 του 1963 
54 του 1977. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
ενθέσεως νέου 
άρθρου 38Α. 
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(2) Παν πρόσωπον το οποίον παραβαίνει τας διατάξεις 

του εδαφίου (1) ή οιονδήποτε όρον της χορηγούμενης εις 
αυτόν αδείας είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται 
εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.». 

Τροποποίησις 5. Το άρθρον 43 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της ενθέσεως 
του άρθρου 43 αμ£σ ως μ ε τ α τ η ν παράγραφον (γ) αυτού των ακολούθων νέων παρα
του βασικού , , , ,~^ . Λ .■ 
νόμου. γράφων, της υφιστάμενης παραγράφου (δ) αυτού αναριθμουμενης ως 

παραγράφου (στ) — 
«(δ) καθορίζοντας τους όρους υφ' ους και τον τρόπον καθ* ον 

πρόσωπα δύνανται να ασκούν οιασδήποτε μεταβιβαζόμενος εις 
αυτά αρμοδιότητας της Αρχής ως και την ευθύνην των τοιούτων 
προσώπων έναντι των συνδρομητών και της Αρχής* 

(ε) καθορίζοντας τους όρους υφ' ους δύναται να χορηγηθή οιαδή

ποτε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα προς τούτο 
καταβλητέα τέλη.». 


