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Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

112(Ι) του 2004. 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται 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 και 

2005. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  «(4Α)  Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος, κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους και μετά από τη λήξη της, καθώς 

και τα εξαρτώμενα πρόσωπα αυτών, δικαιούνται να 

καλύπτονται από το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

που αναφέρεται στο ΄Αρθρο 16(3)(γ)(i) του παρόντος Νόμου, 

κατά τα διαλαμβανόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο:  

  «(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, 

συντάξεων, αμοιβής και εισφορών, τα οποία καταβάλλονται 
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από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα 

στο ΄Αρθρο 13(1) του παρόντος Νόμου.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(1) ΄Εως ότου το Γραφείο εισπράξει επαρκή ποσά τελών και 

εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου για πληρωμή των 

μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών 

του προσωπικού του Γραφείου ή για πληρωμή των 

ωφελημάτων και συντάξεων των εξαρτωμένων προσώπων 

και των οικογενειών των μελών του προσωπικού του 

Γραφείου ή για πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας 

δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται 

από τον Επίτροπο δυνάμει του ΄Αρθρου 15 του παρόντος 

Νόμου ή για πληρωμή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του ΄Αρθρου 32(1)(γ) του 

παρόντος Νόμου ή για την καταβολή εισφορών, κατά τα 

διαλαμβανόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, σε ταμεία τα οποία αναφέρονται στο ΄Αρθρο 

16(3)(γ) του παρόντος Νόμου, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο 

Γραφείο - 
   
  (α) για πληρωμή από το Γραφείο στα μέλη του 

προσωπικού του, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και στις 

οικογένειες αυτών των μελών, στους παροχείς 

υπηρεσιών και στα μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, 

συντάξεων και αμοιβής που είναι πληρωτέα από το 

Γραφείο σε αυτούς· 
   
  (β) τα αναγκαία ποσά για καταβολή εισφορών σε ταμεία τα 

οποία αναφέρονται στο ΄Αρθρο 16(3)(γ) του παρόντος 
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Νόμου.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (γ) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «που έχουν 

συναφθεί από τον Επίτροπο δυνάμει του ΄Αρθρου 15 του παρόντος 

Νόμου,» (πέμπτη και έκτη γραμμή), της φράσης «καθώς και όλα τα 

ποσά εισφορών τα οποία είναι καταβλητέα σε ταμεία τα οποία 

αναφέρονται στο ΄Αρθρο 16(3)(γ) του παρόντος Νόμου, κατά τα 

διαλαμβανόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου,». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (β), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  
  «(γ)  Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (β), Κανονισμοί 

που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να 

καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για την ίδρυση-  
   
   (i) Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για 

κάλυψη των μελών του προσωπικού του 

Γραφείου, κατά και μετά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας τους στο Γραφείο, καθώς και των 

εξαρτωμένων προσώπων αυτών των μελών· 

(ii) Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού 

για κάλυψη των ωρομίσθιων μελών του 

προσωπικού του Γραφείου, κατά τη διάρκεια 

της υπηρεσίας τους στο Γραφείο.». 
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 151 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 151 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 
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«Έκδοση 

Κανονισμών  

από τον 

Επίτροπο. 
 

 

 

151.-(1)  Με επιφύλαξη τις πρόνοιες 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 Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο και οι οποίοι αφορούν 

θέματα προσωπικού του Γραφείου του ή 

καθορίζουν, ρυθμίζουν ή προβλέπουν για 

διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αποτελούν 

αντικείμενο του παρόντος Νόμου. 
   
       (2)  Με επιφύλαξη τις πρόνοιες του εδαφίου (3), ο 

Επίτροπος δύναται να  εκδίδει Κανονισμούς οι 

οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και οι οποίοι καθορίζουν, προβλέπουν ή 

ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα για το οποίο ο παρών 

Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99    του 1989 

227   του 1990 

 27(Ι) του 1992. 

     (3)  Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει 

Κανονισμούς για την ίδρυση Ταμείου 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με βάση το άρθρο 

16(3)(γ)(i) 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. 
        
       (4)     Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται 
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σε αυτούς διαφορετικά.». 
/ΕΠ. 
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