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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 

134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 

103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 

51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013. 

1.   Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 2013 (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 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

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

  



2 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«είναι οι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή), από τη φράση «καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη 

και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), από τη φράση «που 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης 

«είναι οι ίδιες με αυτών του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), από τη φράση 

«καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου». και 

   

 (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη 

και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), από τη φράση «που 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου». 

 

 


