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Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: 

 L 108, 

24.4.2002, 

σ. 33. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 

το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» και ιδίως το Άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3, αυτής, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2005 (οι οποίοι στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμοι 

του 2004 μέχρι 2006. 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 151 

αυτού. 

2.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 15 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

  
 «΄Εκδοση 

Κανονισμών 

από τον 

Επίτροπο. 

151.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (3), για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος 

δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, και οι οποίοι αφορούν θέματα του 

προσωπικού του Γραφείου του. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

99 του 1989 

227 του 1990 

27(Ι) του 1992. 

     (2)  Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισμούς 

για την ίδρυση Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης, με βάση την υποπαράγραφο (i), της 

παραγράφου (γ), του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του 

παρόντος Νόμου, οι οποίοι, μετά την έγκρισή τους 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση με βάση τις 

διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με 

Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου. 
   
       (3)  Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται 

σε αυτούς διαφορετικά.». 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ. 23.01.064.2006 

/ΦΜ 
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