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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ   
  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι  

  

  

 
           

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 

του Συντάγματος.  

  
Αριθμός 90(Ι) του 2020  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2017  
   

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

    

  
  

  
  

Αριθμός 47 7 1   Πέμπτη ,  1 3   Αυγούστου   20 20   417   
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Συνοπτικός 

τίτλος.  
112(Ι) του 2004  

84(I) του 2005  
149(I) του 2005  

67(I) του 2006  
113(I) του 2007  
134(I) του 2007  

46(I) του 2008 

103(I) του 2009 

94(Ι) του 2011  
51(Ι) του 2012  

160(Ι) του 2013 

77(Ι) του 2014  
104(Ι) του 2016  
112(Ι) του 2016 

76(Ι) του 2017.  

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

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 

2017 (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 έως 2020.   

  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου.  

 2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α) Mε την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «καθολικής υπηρεσίας» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ηλεκτρονικών επικοινωνιών»·  
    

  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού των λέξεων «την ασφάλεια και» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «τη»∙  
    

  (γ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιδ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

    

  «(ιδ) ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπό 

προϋποθέσεις που εγγυώνται τη μόνιμη προσφορά της υπηρεσίας αυτής,»·  
    

  (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιε) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «καθολικής» (δεύτερη 

γραμμή), της λέξης «ταχυδρομικής»· και  
    

  (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιστ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «καθολικής» (δεύτερη 

γραμμή), της λέξης «ταχυδρομικής».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου.  

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α)  Με τη διαγραφή των όρων και των ορισμών «ατομικό δικαίωμα χρήσης» και «κλήση»·  

    

  (β) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «BEREC» των λέξεων «της Υπηρεσίας» (έκτη 

γραμμή), με τη φράση «του Γραφείου (BEREC Office)»·  
    

  (γ) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» με τον 

ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:   
    

  «“αξιολόγηση της συμμόρφωσης” σημαίνει διεργασία βάσει της  οποίας αξιολογείται το 

κατά πόσο πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

που αφορούν ραδιοεξοπλισμό∙»·  
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  (δ)   με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων», 
αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «του Τμήματος  

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής  
Πολιτικής»·  

    

  (ε)  με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «Βοηθός Επίτροπος» με τον ακόλουθο νέο 

όρο και ορισμό:  
    

    «“Βοηθός Επίτροπος” σημαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών∙»·  

    

  (στ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) του ορισμού του όρου «γενική εξουσιοδότηση», 

αμέσως μετά τη λέξη «χρήσης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «αριθμών ή/και 

ραδιοσυχνοτήτων»·  
    

  (ζ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων», αμέσως μετά 
τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «του Τμήματος Ηλεκτρονικών  
Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής»∙  

    

  (η) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «Επίτροπος» με τον ακόλουθο νέο όρο και 

ορισμό:  
    

    «“Επίτροπος” σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών∙»·  

    

  (θ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή» της φράσης «το 

Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή το 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ‘Έργων» (πρώτη 

μέχρι τρίτη γραμμή), με τη φράση «τον Επίτροπο Επικοινωνιών ή τον Διευθυντή του 

Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής»·  
  

 

  (ι) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σημεία πρόσβασης», αμέσως μετά τη λέξη «σημαίνει» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «στην περίπτωση της ταχυδρομικής αγοράς»·  
    

  (ια) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σημείο πρόσβασης», αμέσως μετά τη λέξη 

«σημαίνει» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών»   
    

  (ιβ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σχετική αγορά», αμέσως μετά τη λέξη «Επίτροπο» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «μετά τη διενέργεια εξέτασης αγοράς» και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «ίδιας» (τελευταία γραμμή), της λέξης «σχετικής»· και  
    

  (ιγ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5Α), 

(5Β),  
 (5Γ) και (5Δ):  

      

    «(5Α) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο ή Κανονισμούς ή Διατάγματα ή 

Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε 

άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» ή «ΓΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στο «Γραφείο 

Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων».  
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    (5Β)(α) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο ή  Κανονισμούς ή Διατάγματα ή 

Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε 

άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων» ή «ΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στον «Επίτροπο Επικοινωνιών».  
      

          (β) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο και Κανονισμούς ή Διατάγματα ή 

Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε 

άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων» ή «ΒΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στον «Βοηθό Επίτροπο 

Επικοινωνιών».  
      

    (5Γ) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί μεταξύ 

του «ΕΡΗΕΤ» και οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου ή άλλου οργάνου 

ή θεσμού της Δημοκρατίας συνεχίζεται να ασκείται από τον «Επίτροπο Επικοινωνιών».  
      

    (5Δ) Η αλλαγή του ονόματος από «Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» και από «Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» σε «Επίτροπο Επικοινωνιών» και «Βοηθό Επίτροπο 

Επικοινωνιών», αντίστοιχα, δεν επηρεάζει την ισχύ οποιασδήποτε συμφωνίας είχε 

συναφθεί μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.».  
      

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου.  

 4.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου  
(στ) αυτού.  

    
Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου.  

5. Η παράγραφος (η) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α) Με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «συγκεκριμένη» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις 

«καθορισθείσα σχετική»·  
    

   (β)  με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «διάταγμα» (πέμπτη γραμμή), της λέξης  
«με»·  

    

  (γ)    με τη διαγραφή σε αυτό, αμέσως μετά την λέξη «οποίο» (πέμπτη γραμμή), της λέξης «θα»·  
και   

    

  (δ)    με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις «τον Επίτροπο για τον» (έκτη γραμμή), 

της φράσης «ορισμό σχετικής αγοράς, τον».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου.  

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 30 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση σε 

αυτό της φράσης «τα οχτακόσια πενήντα ευρώ (€850)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «τις δέκα 

χιλιάδες ευρώ (€10,000)».  

    

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου.  

7. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)    Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «οι οποίες θα πρέπει να τηρούν 

σε αναλογία» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «ανάλογα»· και  
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  (β)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

    

  «(4) Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει οποιοδήποτε 

μέρος να προβεί σε δικαστική επίλυση της διαφοράς.».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου.  

8. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

    (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντή» (ένατη γραμμή), 

της φράσης «του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής»·  
    

    (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού της λέξης «αδιειοδότηση» (πέμπτη γραμμή) με 

την λέξη «αδειοδότηση»· και  
    

    (γ)   με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή), 

της φράσης «του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου.  

9. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

    (α)  Με  την  αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης 

«κοινοποιούντως» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «κοινοποιούντος»·  
    

    (β)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης «κοινοποιών» (έκτη γραμμή) με τη 

λέξη «κοινοποιόν»·και  

    

    (γ)   με  την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «κοινοποιών» (πρώτη γραμμή) με τη  
λέξη «κοινοποιόν».   

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 39 

του βασικού 

νόμου.  

10. Το εδάφιο (2) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

    (α)   Mε την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιε) αυτού της φράσης «των Μερών 10, 11 και 14 

του παρόντος Νόμου και του παρόντος Μέρους» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση 

«της σχετικής νομοθεσίας» ∙  
    

    (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιστ) αυτού της φράσης «του Μέρους 14 του παρόντος 

Νόμου» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «της σχετικής νομοθεσίας,»· και  
    

    (γ)   με  την  αντικατάσταση  στο  τέλος της παραγράφου (κα), του σημείου της τελείας με κόμμα 

και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:   
    

   «(κβ)  υποχρεώσεις συμμόρφωσης που θέτουν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σχετικά 

με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν, προκειμένου να 

προστατεύεται η ασφάλεια της επεξεργασίας και γνωστοποίησης παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων.».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου.  

11. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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  (α)    Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

    

  «(1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στον 

παρόντα Νόμο, ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν 

καθοριστεί από τον Επίτροπο ως έχοντα σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά με την 

έκδοση  
 Απόφασης όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και η διαδικασία εξέτασης 

αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια ορισμού σχετικής αγοράς, ανάλυσης του 

καθεστώτος του ανταγωνισμού σε σχετική αγορά, καθώς και την επιβολή ρυθμιστικών 

υποχρεώσεων σε πρόσωπο με σημαντική ισχύ σε σχετική αγορά, ορίζεται από τον 

Επίτροπο σε σχετικό Διάταγμα.»∙  
    

  (β)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «στην αγορά» (δεύτερη γραμμή) 

με τις λέξεις «στη σχετική αγορά» και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «μέρη» 

(τελευταία γραμμή) και πριν από την τελεία, της φράσης «με την έκδοση σχετικής 

Απόφασης»∙  
    

  (γ)     με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «στην αγορά» (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις «στη σχετική αγορά» και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «υποχρέωση» 

(τελευταία γραμμή) και πριν από την τελεία, των λέξεων «με την έκδοση σχετικής 

Απόφασης»∙  
    

  (δ)    με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «σχετικής» (προτελευταία γραμμή)∙  

    

  (ε)     με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

    

       «(7) Η διαδικασία εξέτασης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής 

αγοράς, τη διενέργεια αναλύσεως του επιπέδου του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά 

και τον προσδιορισμό των κατάλληλων και αναλογικών ρυθμίσεων, διενεργείται από 

τον Επίτροπο-  
    

  (α)  εντός τριών (3) ετών για αγορές για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Επιτρόπου 

με την οποία υιοθετήθηκε ρυθμιστικό μέτρο που αφορά στην σχετική αγορά και η 

περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για περίοδο μέχρι τριών (3) ετών στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου ο Επίτροπος κοινοποιήσει αιτιολογημένο αίτημα στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει αντίρρηση εντός 

ενός μηνός από την κοινοποίηση του αιτιολογημένου αιτήματος του Επιτρόπου,  
    

  (β) εντός δύο (2) ετών για αγορές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Διάταγμα που 

εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 47 και θα εξεταστούν για πρώτη 

φορά.»· και   
    

  (στ)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (10) αυτού της φράσης «ο BEREC» (τέταρτη γραμμή) και 

με τη φράση «το BEREC».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου.  

12. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α)   Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

    



423 

  «(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τις αγορές οι οποίες υπόκεινται σε εκ των 

προτέρων ρύθμιση αλλά και την διαδικασία ορισμού περαιτέρω σχετικών αγορών, με 

βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην Κυπριακή Αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το 

ενωσιακό δίκαιο, την εκάστοτε Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές, καθώς και τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού και οι 

αγορές που υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση αποτελούν σημείο εκκίνησης για τη 

διαδικασία Εξέτασης Αγοράς, μέρος των αποτελεσμάτων της οποίας είναι ο ορισμός 

σχετικής αγοράς.»∙  
    

  (β)   με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού∙ και  

    

  (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Οι» (πρώτη γραμμή), της 

λέξης «σχετικές» και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «σκοπό» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισμού και».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου.  

13. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

   (α)   Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «των σχετικών αγορών» (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις «σχετικής αγοράς», με την αντικατάσταση της φράσης «στα Άρθρα 

46 και 47» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στο Άρθρο 46» και με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τη λέξη «ανταγωνισμού» (τελευταία γραμμή), της φράσης «για τη σχετική αγορά»·  
    

  

 

   (β)   με  την  αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «συγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή) 

με τη λέξη «σχετική», με την προσθήκη, αμέσως μετά την λέξη «η» (δεύτερη γραμμή), 

της λέξης «σχετική» και με την αντικατάσταση της λέξης «στην» (τελευταία γραμμή) με 

τις λέξεις «στη σχετική»·  
    

  (γ)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «στην αγορά» (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις «σε σχετική αγορά»·  
    

  (δ)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «συγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή) 

με τη λέξη «σχετική»·  
    

  (ε)     με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «συγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή) 

με τη λέξη «σχετική» και με τη διαγραφή των λέξεων «η αγορά» (δεύτερη γραμμή)· και  
    

  (στ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «εξέταση» (πρώτη 

γραμμή), της λέξης «σχετικής».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 

50Α του 

βασικού 

νόμου.  

14. Το άρθρο 50Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 

«τον BEREC», όπου αυτές απαντούν, με τις λέξεις «το BEREC».  

    
Τροποποίηση 

του άρθρου 

50Β του 

βασικού 

νόμου.  

15. Το άρθρο 50Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α)  Με την αντικατάσταση στα εδάφια (1) και (8) αυτού, των λέξεων «στον BEREC», όπου αυτές  

απαντούν, με τις λέξεις «στο BEREC»· και  
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  (β) με την αντικατάσταση στα εδάφια (4), (5), (6) και (7) αυτού, των λέξεων «ο BEREC», όπου  

αυτές απαντούν, με τις λέξεις «το BEREC».  
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 55 

του βασικού 

νόμου.  

16. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «Το Μέρος 14 του Νόμου» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«Η νομοθεσία».  

    
Τροποποίηση 

του άρθρου 

62Β του 

βασικού 

νόμου.  

17. Το άρθρο 62Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  (α)    Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού της λέξης και αριθμού 

«εδαφίου (1)» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη και αριθμό «εδαφίου (3)»·  
    

  (β)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού της λέξης και αριθμού «εδαφίου (1)» (τελευταία 

γραμμή) με τη λέξη και αριθμό «εδαφίου (3)»·  
    

  (γ)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού της λέξης και αριθμού «εδαφίου (1)» 

(τελευταία γραμμή) με τη λέξη και αριθμό «εδαφίου (3)»· και  
    

  (δ)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) αυτού της λέξης «Επίτροπος» (τελευταία γραμμή) 

με την λέξη «Επίτροπο».  
    
Τροποποίηση  

 

του άρθρου 70Α 

του βασικού 

νόμου.  

18. Το εδάφιο (4) του άρθρου 70Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε 

αυτό των λέξεων «στον BEREC» (έβδομη γραμμή), με τις λέξεις «στο BEREC».  

    
Τροποποίηση 

του άρθρου 80 

του βασικού 

νόμου.  

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 80 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
  

  

  

  

  

  

  

  
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της φράσης «του παρόντος Νόμου, η 

οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 

Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης,» (τρίτη έως έβδομη γραμμή) με τη φράση  

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
2.6.2017.  

«των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) 

Κανονισμών,»· και  

  

  

  
Επίσημη   
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
2.6.2017.  

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «των περί των Βασικών 

Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως 

αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών.».  
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Τροποποίηση 

του άρθρου 

88Γ του 

βασικού 

νόμου.  

20. Το άρθρο 88Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «νέες» (πρώτη 

γραμμή) και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «δικτύων» (τελευταία γραμμή) και πριν από 

την τελεία, της φράσης «βάσει Διατάγματος που δύναται να εκδίδει».  

    
Τροποποίηση 

του άρθρου 

88Δ του 

βασικού 

νόμου.  

21. Το εδάφιο (1) του άρθρου 88Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «δίκτυο» (τελευταία γραμμή) και πριν από την τελεία, της φράσης «βάσει 

Διατάγματος που δύναται να εκδίδει».  

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 

96Γ του 

βασικού 

νόμου.  

  22. Το άρθρο 96Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α)    Με  την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «έχει» (τρίτη γραμμή) και 

«παρέχει» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «έχουν» και «παρέχουν», αντίστοιχα∙ και  

     

   (β)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της φράσης «εδαφίου (3)» (τρίτη γραμμή), με 

τη φράση «εδαφίου (5)».  
     

Τροποποίηση 

του άρθρου 97 

του βασικού 

νόμου.  

  23. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α)  Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού· και  

     

   (β)  με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού.  

    

  

 

Κατάργηση του 

άρθρου 98 του 

βασικού νόμου.  

  24. Το άρθρο 98 του βασικού νόμου καταργείται.  

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 

98Α του 

βασικού 

νόμου.  

  25. Το άρθρο 98Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)   Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη:  
    

  «Νοείται ότι ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχουν την εξουσία να ελέγχουν τα μέτρα που λαμβάνονται από παροχείς 

δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να εκδίδουν συστάσεις 

σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας το οποίο πρέπει να 

επιτυγχάνεται με τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο (κβ) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 39.»· και   
    

  (β)   με την κατάργηση του εδαφίου (3) αυτού.  
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Τροποποίηση 

του άρθρου 

102 του 

βασικού 

νόμου.  

26. Το εδάφιο (3) του άρθρου 102 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, αμέσως  
μετά τη λέξη «γραμμής» (πρώτη γραμμή), της λέξης «και».   
  

    

  
Μεταβατική 

διάταξη.   
90(Ι) του 2020.  
89(Ι) του 2020.  
  

  

27. Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 98 πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020, λογίζεται ότι εκδόθηκαν δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 40 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου 

του 2020 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καταργηθούν ή/και αντικατασταθούν από 

Διατάγματα που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του περί Ασφάλειας Δικτύων 

και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2020.  
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