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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

τίτλος.

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος

112(Ι) του 2004

του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

84(Ι) του 2005

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως

149(Ι) του 2005

2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος) και ο

67(Ι) του 2006

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

113(Ι) του 2007

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

134(Ι) του 2007

Νόμοι του 2004 έως 2011.

46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009.
Αντικατάσταση

2. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται από

του άρθρου 151

το ακόλουθο νέο άρθρο 151:

του βασικού
νόμου.
«Κανονισμοί.

151.(1)

Ο Επίτροπος δύναται, με την έγκριση του

Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για
την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος
Νόμου και για τη ρύθμιση ή καθορισμό οποιουδήποτε
θέματος, το οποίο χρήζει ρύθμισης ή καθορισμού.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου
(1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
άρθρου δύνανται να προβλέπουν για τη ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων-
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(α) την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση,
πειθαρχία, παραίτηση και
του

προσωπικού

του

αφυπηρέτηση
Γραφείου

του

Επιτρόπου·
(β) την

ίδρυση

και

λειτουργία

Ταμείου

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

με

βάση το άρθρο 16 (3) (γ) του παρόντος
Νόμου και τον καθορισμό δικαιούχων του
εν λόγω Ταμείου.
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
άρθρου κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των
99 του 1989 Αντιπροσώπων με βάση τις διατάξεις των περί
227 του 1990 Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
27(Ι)του 1992 Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση
54(Ι) του 2008 Νόμου Νόμων του 1989 έως 2010, όπως εκάστοτε
3(Ι) του 2010. τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και, ακολούθως,
δημοσιεύονται
Δημοκρατίας.».

ΜΚΝ/ΓΧ
23.01.052.049-2011
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