
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμους του 2004 μέχρι 2007 (που 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 

(Αρ. 2) 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

απ’ αυτό του ορισμού του όρου «Συμβουλευτική Επιτροπή» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 

  
 «“Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που καθιδρύεται 

δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του 

παρόντος Νόμου,». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  
  «(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου 

και του εδαφίου (2) του άρθρου 28 και του εδαφίου (11) του άρθρου 

41, ο Επίτροπος οφείλει να ζητά και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από την άσκηση 

οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που 
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αναφέρονται στο άρθρο 20, με εξαίρεση - 
   
   (i) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στις 

παραγράφους (γ), (ε), (ζ), (ι), (ιδ), (κ) και (κα)(ii) του 

άρθρου 20,  

(ii) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην 

παράγραφο (στ) του άρθρου 20, εκτός αυτών που 

αφορούν την ετοιμασία, τον εκσυγχρονισμό και τη 

δημοσίευση του σχεδίου αριθμοδότησης και τη 

δημοσίευση σχετικών διαδικασιών, 

(iii) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην 

παράγραφο (κστ) του άρθρου 20 και αφορούν θέματα 

διοικητικής λειτουργίας του Γραφείου: 
   
   Νοείται ότι η υποχρέωση του Επιτρόπου να ζητεί και να 

λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν 

ασκήσει οποιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που 

προβλέπονται στην παράγραφο (κε) του άρθρου 20, περιλαμβάνει 

την υποχρέωση να ζητεί και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα πολιτικής που τυχόν 

περιέχονται στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων διεθνών 

οργανισμών.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 20  

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (κα) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

  
  «(κα)(i) να καταρτίζει το γενικό πλαίσιο πολιτικής ενημέρωσης και 

πληροφόρησης των καταναλωτών επί θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, 

(ii) να τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολό του επί θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 32  

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, 

της ακόλουθης νέας πρότασης:  

 «Σε περίπτωση που ένα μέλος κωλύεται να συμμετάσχει σε 

συνεδρία, η απαρτία αποτελείται από δύο (2) μέλη, 

περιλαμβανομένου του Προέδρου· σε τέτοια περίπτωση, η 

απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη.»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ζ) αυτού, της 

φράσης «Οι Αποφάσεις» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου (στ), οι αποφάσεις»· 
   
  (γ) με την κατάργηση της παραγράφου (η) αυτού· 
   
  (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) αυτού-  
    
   (i) της φράσης «Η Συμβουλευτική Επιτροπή» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου (ι), η Συμβουλευτική Επιτροπή»· και 

(ii) της φράσης «και μελετά ζητήματα» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή) με τη φράση «και μελετά και 

αποφασίζει για ζητήματα»· και 
    
  (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (ι) και (ια): 
   
   «(ι) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, στα πλαίσια άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της, να συνέρχεται σε συνεδρίες που ορίζει 

ο Πρόεδρός της και χωρίς την παρουσία του Επιτρόπου ή/και 

του Βοηθού Επιτρόπου, για να συζητά θέματα που ο 

Επίτροπος παρέπεμψε για γνωμοδότηση και για να ρυθμίζει τη 
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διαδικασία της λειτουργίας της.  Η γνωμοδότηση της 

Επιτροπής γίνεται σε τακτή συνεδρία παρόντος του Επιτρόπου 

ή του Βοηθού Επιτρόπου. 
   
   (ια) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητεί ενημέρωση 

από τον Επίτροπο για συναφή θέματα στα πλαίσια των 

τακτικών συνεδριάσεών της.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 153  

του βασικού 

νόμου. 

Το εδάφιο (1) του άρθρου 153 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο:   

 

 «(1)(α) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων για το Γραφείο του, συμπεριλαμβανομένων και των 

εξόδων λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 14 και στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος 

Νόμου.  

 

      (β) Οι διατάξεις του προϋπολογισμού που αφορούν τα έξοδα  

λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταρτίζονται από το 

Γραφείο, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα οριζόμενα στο 

εδάφιο (6) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, αφού ο 

Επίτροπος λάβει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής.». 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.168.2006 
 

 

/ΜΑΤ 
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