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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3552 της 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ I
Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 149(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Υπηρεσίας
Τηλεπικοινωνιών Νόμους του 1960 μέχρι του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 1960 έως 2001.

Συνοπτικός τίτλος.
20 του 1960
34 του 1962
25 του 1963
54 του 1977
98 του 1988
21 του 1989
39(Ι) του 1995
20(Ι) του 1998
159(Ι) του 2000.

2. Οποιοιδήποτε όροι απαντούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται
σ' αυτούς από το Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.

Ερμηνεία.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, της ακόλουθης νέας
ειδικής διάταξης:

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
ειδικής διάταξης για
τέλη και άλλες
χρεώσεις της
Αρχής.

«Ειδική
διάταξη για
τέλη και
χρεώσεις της
Αρχής. Πίνακας.

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου και των δυνάμει
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται
από την Αρχή, καθορίζονται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.».
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Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.
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4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2001.

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 3)
(α) Τέλη κλήσεων προς το διαδίκτυο από
1.12.2001 μέχρι 28.2.2002:

1,3 σεντ για κάθε περίοδο 240
δευτερολέπτων ή μέρος της για
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

(β) Παροχή Κύριας Τηλεφωνικής Σύνδεσης από
1.12.2001 μέχρι 28.2.2002:
1. Τέλος Εγκατάστασης
£25,00
2. Μηνιαία Συνδρομή
— Κανονικό Πακέτο £ 4,00
— Εναλλακτικό Πακέτο £ 1,50
για μία μόνο κυρία
τηλεφωνική σύνδεση
ανά φυσικό πρόσωπο
με πρόσθετο περιορισμό
σε μία τέτοια σύνδεση
ανά υποστατικό

για κάθε επιτυχημένη κλήση
θα υπάρχει πρόσθετη
χρέωση 2 σεντ.

(γ) Τέλη Κλήσεων Εσωτερικού από
1.12.2001 μέχρι 28.2.2002:
1. Για κάθε επιτυχημένη κλήση εντός ζώνης:
— Μεταξύ των ωρών 07.00 - 20.00
τις καθημερινές εκτός αργιών

2 σεντ για κάθε περίοδο 180
δευτερολέπτων ή μέρος της.

— Μεταξύ των ωρών 20.00 - 07.00
τις καθημερινές και ολόκληρη την
ημέρα του Σαββάτου, της Κυριακής
και των αργιών

2 σεντ για κάθε περίοδο 240
δευτερολέπτων ή μέρος της.

2. Για κάθε επιτυχημένη κλήση μεταξύ ζωνών:
— Μεταξύ των ωρών 07.00 - 20.00
τις καθημερινές εκτός αργιών

2 σεντ για κάθε περίοδο 60
δευτερολέπτων ή μέρος της.

— Μεταξύ των ωρών 20.00 - 07.00
2 σεντ για κάθε περίοδο 120
τις καθημερινές και ολόκληρη την ημέρα δευτερολέπτων ή μέρος της.
του Σαββάτου, της Κυριακής και των
αργιών

