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Ο περί των Τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 1995, εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

27 (ΠΙ) του 1984. 

Κύρωση τών 
τροποποιήσεων. 
Πίνακας, 
Μέρος Ι 
Μέρος II 

Αριθμός 22(111) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑ ΓΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΤΟ) 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τροποποιήσεων του 

Πρωτοκόλλου Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 1995. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια: 

"Πρωτόκολλο Συμφωνίας" σημαίνει το Πρωτόκολλο Συμφωνίας για την 
Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΟ), το 
οποίο κυρώθηκε με τον περί του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας για την 
Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικό) 
Νόμο του 1994· 

"Τροποποιήσεις" σημαίνει τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 
Συμφωνίας οι οποίες υιοθετήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΟ 
κατά την τρίτη τακτική συνοδό του, που έγινε την 1η και στις 2 Μαρτίου 
1995. 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται οι τροποποιήσεις, των οποίων το 

πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική παρατίθεται στο Μέρος Ι και η μετάφραση 
στην ελληνική στο Μέρος II του Πίνακα: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι 
και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα, υπερισχύει το κείμενο που 
παρατίθεται στο Μέρος Ι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Αρθρο (3) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

The existing text of the articles 
below are substituted by the following: 

"4.(a) To provide the administrative framework for implementation of a 
"onestop shopping" procedure for licensing and declaration procedures, as set 
out in Annex "A" to this Memorandum. 

5.5 Members of the Administrative Council will endeavour to reach consen

sus on decisions as far as possible. If consensus cannot be reached, a decision 
will be taken by two thirds majority of weighted votes cast. The votes will be 
weighted in accordance with the scale of contributory units as specified in article 21 
of the CEPT Rules of Procedure. 
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7. The running costs of the ETO, as established in the annual budget, less any 
costs which the Host Government has agreed to contribute, and less' any inco

me accrued, will be borne by the Signatories, who will share the costs on the 
basis of the contributory units set out in article 21 of the CEPT Rules of Proce

dure. The Chairman of the Administrative Council will destribute annually a list 
of Members' contributory units. 

10.2 This Memorandum of Understanding will come into operation 30 days 
after sufficient signatures have been deposited to ensure that at least 80% of the 
maximum possible number of contributory units as set out in article 21 of the 
CEPT Rules of Procedure have been committed.". 

ΜΕΡΟΣ II 
To υφιστάμενο κείμενο των πιο κάτω 

άρθρων αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 
"4. (α) Η παροχή του διοικητικού πλαισίου για την εφαρμογή της διαδι

κασίας μονοαπευθυντικής αγοράς για την παροχή αδειών και διαδικασιών 
διακήρυξης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα "Α" του παρόντος 
Πρωτοκόλλου Συμφωνίας. 

5.5 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης στη λήψη αποφάσεων. Αν δεν 
μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, θα λαμβάνεται απόφαση από πλειοψηφία 
δύο τρίτων των ψήφων. Οι ψήφοι θα μετρούνται σύμφωνα με την κλίμακα 
των μονάδων συνεισφοράς, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 21 των 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (CEPT). 

7. Τα έξοδα λειτουργίας του ΕΤΟ, όπως καθορίζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό, πλην οποιουδήποτε κόστους το οποίο η φιλοξενούσα χώρα 
έχει συμφωνήσει να συνεισφέρει και πλην οποιουδήποτε εισοδήματος 
προκύπτει, θα καλύπτονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα 
μοιράζονται το κόστος με βάση τις μονάδες συνεισφοράς οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 21 των Κανονισμών της CEPT. Ο Πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου θα διανέμει ετήσια κατάλογο των μονάδων 
συνεισφοράς των μελών. 

10.2 Το παρόν Πρωτόκολλο Συμφωνίας θα τεθεί σε λειτουργία τριάντα 
ημέρες μετά την κατάθεση επαρκούς αριθμού υπογραφών για να διασφαλιστεί 
ότι τουλάχιστον 80% του μέγιστου δυνατού αριθμού των μονάδων 
συνεισφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 21 των Κανονισμών της CEPT έχει 
καταχωρηθεί.". 


