
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 
      H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

156(Ι) του 2004. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Πτυχών 

των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και 

για Συναφή Θέματα 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 Ορισμένων Πτυχών των 

Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 

2004 και 2007. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση της 

άνω και κάτω τελείας με τελεία. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

    «(β) στις συμβάσεις που απαιτούν εκ του νόμου τη διεξαγωγή 

διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται δικαστήρια ή άλλες 

αρχές που ασκούν δημόσια εξουσία·». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

 

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 16 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

5. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του βασικού 

νόμου διαγράφεται και στο τέλος της παραγράφου (β) 

διαγράφεται ο διαζευκτικός σύνδεσμος «ή» και αντικαθίσταται το 

κόμμα με τελεία. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «στα άρθρα 12, 13 και 

14.» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «στα άρθρα 15, 16 και 17.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

 

6. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό αμέσως μετά τη φράση «Η Αρμόδια Αρχή,» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «προς εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 20,». 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.107-2007 

 

ΤΚ/ΝΑ 
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