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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 
 
1. Ο παρόν Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 
έως 2017 (οι οποίοι 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 του 2018.  

 
 
Τροποποίηση 
προοιμίου βασικού 
νόμου 

2. (1) Στο προοίμιο του νόμου προστίθεται η ακόλουθη οδηγία: 
 
«Οδηγία 2008/63/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις 
αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών» (EE L 162 της 21.6.2008, σελ. 20). 
 
(2) Στο προοίμιο του  νόμου αφαιρούνται οι ακόλουθες οδηγίες: 
 
(α) Οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις 
αγορές τηλεπικοινωνιακών τερματικών (ΕΕ L 131 της 27.5.1988, σελ. 73), όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 94/46/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994» (ΕΕ L 268 της 19.10.1994, 
σελ. 15), 
 
(β) Οδηγία 1999/5/ΈΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1990 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών 
αυτών» (ΕΕ L 091 της 7.4.1999, σελ. 10), 

 

(3) Στο προοίμιο του νόμου αφαιρείται ο ακόλουθος Κανονισμός: 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2887/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» (EE L 336 της 

30.12.2000, σ. 4). 

 
Τροποποίηση άρθρου 
2 του βασικού νόμου  

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου 2 των λέξεων «ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» μετά τις λέξεις «καθολικής υπηρεσίας» (πρώτη γραμμή). 
 
(β) με τη διαγραφή της φράσης «την ασφάλεια και» και την προσθήκη της λέξης «τη» πριν την 
λέξη «διαλειτουργικότητα» στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου 2. 
 
(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιδ), του εδαφίου 2, με την ακόλουθη παράγραφο: 
«ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπό προϋποθέσεις που 
εγγυώνται τη μόνιμη προσφορά της υπηρεσίας αυτής» 



 
(δ) με την προσθήκη της λέξης «ταχυδρομικής» μεταξύ των λέξεων «καθολικής» και 
«υπηρεσίας» στην παράγραφο (ιε) (δεύτερη γραμμή) του εδαφίου 2. 
 
(ε) με την προσθήκη της λέξης «ταχυδρομικής» μεταξύ των λέξεων «καθολικής» και 
«υπηρεσίας» στην παράγραφο  (ιστ) (πρώτη και δεύτερη γραμμή) του εδαφίου 2. 
 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του βασικού 
νόμου 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με την κατάργηση των ορισμών «ατομικό δικαίωμα χρήσης», «Διευθυντής», «κλήση»,  
 
(β) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «BEREC» των λέξεων «της Υπηρεσίας» 
(τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «του Γραφείου (BEREC Office)». 
 

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

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, 

(δ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» των 

λέξεων «του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων» μετά τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή), 

(ε) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «γενική εξουσιοδότηση»,  των λέξεων «αριθμών ή/και 

ραδιοσυχνοτήτων» μετά τη λέξη «χρήσης» (τρίτη γραμμή υποπαραγράφου (i), 

(στ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» των λέξεων 

«του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων» μετά τη λέξη «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή) 

(ζ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή» των λέξεων «Γραφείο 

του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) με τις λέξεις «Επίτροπο Επικοινωνιών» και των λέξεων «το Τμήμα Ηλεκτρονικών του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και ‘Έργων» με τις λέξεις «τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», 

(η) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου ««σημεία πρόσβασης» των λέξεων «στην περίπτωση 

της ταχυδρομικής αγοράς» μετά τη λέξη «σημαίνει» (στην πρώτη γραμμή), 

(θ) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σημείο πρόσβασης» των λέξεων «στην περίπτωση 

της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών» μετά τη λέξη «σημαίνει» (στην πρώτη γραμμή), 

(ι) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σχετική αγορά» των λέξεων «μετά τη διενέργεια 

εξέτασης αγοράς» μετά τη λέξη «Επίτροπο» (δεύτερη γραμμή), και την προσθήκη της λέξης 

«σχετικής» μετά τη λέξη «ίδιας» (τελευταία γραμμή), 

(ια) με την προσθήκη των εδαφίων (6) και (7), ως ακολούθως: 

(6) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε Νόμο ή Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που 

εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου οικείου 

Νόμου, γίνεται αναφορά 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». 

 

(7) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε Νόμο ή Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που 

εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου οικείου 

Νόμου, γίνεται αναφορά σε «Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

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

 

 



 

 
Τροποποίηση άρθρου 
18 του βασικού νόμου 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου 
(στ). 
  

Τροποποίηση άρθρου 
20 του βασικού νόμου 

6. Η παράγραφος (η) του  άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της λέξης  «συγκεκριμένη» (στην πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «καθορισθείσα σχετική», την 
προσθήκη της λέξης «με» μετά τη λέξη «διάταγμα» (στην πέμπτη γραμμή), την διαγραφή της 
λέξης «θα» μετά την λέξη «οποίο» (πέμπτη γραμμή) και την προσθήκη των λέξεων «ορισμό 
σχετικής αγοράς, τον», μετά την λέξη «τον» (έκτη γραμμή). 
 

Τροποποίηση άρθρου 
30 του βασικού νόμου 

7. Το εδάφιο (4) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)» στην τέταρτη γραμμή με τις λέξεις «τις δέκα 
χιλιάδες ευρώ (€10,000)». 
 

Τροποποίηση άρθρου 
36 του βασικού νόμου 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «οι οποίες θα πρέπει να τηρούν σε αναλογία» (στη δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη 
«ανάλογα». 
 

Τροποποίηση άρθρου 
37 του βασικού νόμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση άρθρου 
38 του βασικού νόμου 

9. (α) Το εδάφιο (4) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 
λέξεων «του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων» μετά τη λέξη «Διευθυντή» (στην ένατη γραμμή). 
 
(β) Το εδάφιο (7) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «αδιειοδότηση» (στην τέταρτη γραμμή) με την λέξη «αδειοδότηση». 
 
(γ) Το εδάφιο (8) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων 
«του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων» μετά τη λέξη «Διευθυντή» (στη δεύτερη γραμμή).  
 
10. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
(α) με την αντικατάσταση της λέξης «κοινοποιούντως» με τη λέξη «κοινοποιούντος», στο εδάφιο 
(2), παράγραφος (α) 
 
(β) με την αντικατάσταση της λέξης «κοινοποιών» με τη λέξη «κοινοποιόν» στο εδάφιο (3) 
 
(γ) με την αντικατάσταση της λέξης «κοινοποιών» με τη λέξη «κοινοποιόν» στο εδάφιο (5) 
 
 

Τροποποίηση άρθρου 
39 του βασικού νόμου 

11.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
 
(α) με την αντικατάσταση των λέξεων «των Μερών 10, 11 και 14 του παρόντος Νόμου και του 
παρόντος Μέρους» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «της σχετικής νομοθεσίας» στην παράγραφο 
(ιε), 
 
(β)  με την αντικατάσταση των λέξεων «του Μέρους 14 του παρόντος Νόμου» (δεύτερη γραμμή) 
με τις λέξεις ««της σχετικής νομοθεσίας» στην παράγραφο (ιστ), και 
 

(γ) με την προσθήκη της παραγράφου (κβ) ως ακολούθως: «(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 άρθρου 
41 του βασικού νόμου 

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο Διευθυντής» (στην δέκατη πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «η αρμόδια Αρχή». 
 

Τροποποίηση άρθρου 
46 του βασικού νόμου 

13. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 46 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
 

«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 σχετικής 
Απόφασης όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός 
προσώπου ή προσώπων με σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά ακολουθεί τη 
διαπίστωση του Επιτρόπου ότι, σε μια σχετική αγορά, όπως αυτή έχει οριστεί από τον 
Επίτροπο στο πλαίσιο διεξαγωγής  εξέτασης αγοράς. δεν υπάρχει αποτελεσματικός 



ανταγωνισμός.   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) Το εδάφιο (2) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «στην αγορά» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις  «στη σχετική αγορά» και την 
προσθήκη των λέξεων «με την έκδοση σχετικής Απόφασης» μετά τη λέξη «μέρη» 
(τελευταία γραμμή). 
 

(γ) Το εδάφιο (3) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

των λέξεων «στην αγορά» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «στη σχετική αγορά »και την 
προσθήκη των λέξεων «με την έκδοση σχετικής Απόφασης» μετά τη λέξη «υποχρέωση» 
(τελευταία γραμμή). 
 
(δ) Το εδάφιο (4) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
λέξης «σχετικής» (τελευταία γραμμή). 
 
(ε) Το εδάφιο (7) του άρθρου 46 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
κείμενο: 

 
«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 από την υιοθέτηση προηγούμενου μέτρου που αφορά στην ίδια 
σχετική αγορά.  Η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για περίοδο μέχρι τρία (3) έτη στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου ο Επίτροπος κοινοποιήσει αιτιολογημένο αίτημα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει αντίρρηση εντός ενός (1) 
μηνός από την κοινοποίηση του αιτιολογημένου αιτήματος του Επιτρόπου, 
(β) εντός δύο (2) ετών για τις αγορές εκείνες που θα εξεταστούν και κοινοποιηθούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά, ως αποτέλεσμα τροποποίησης του Διατάγματος 
που προβλέπεται στο άρθρο 47 (1). 
 
(στ) Το εδάφιο (10) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της λέξης «ο BEREC» (τρίτη γραμμή) με την λέξη «το BEREC». 
 

Τροποποίηση άρθρου 
47 του βασικού νόμου 

14. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 47 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
 
«Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την εκάστοτε σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει με Διάταγμα,  αγορές οι 
οποίες υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση καθώς και τη διαδικασία ορισμού περαιτέρω 
αγορών, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
που επικρατούν στην Κύπρο. Το Διάταγμα περιλαμβάνει ‘αγορές’ που υπόκεινται σε εκ των 
προτέρων ρύθμιση και αποτελούν σημείο εκκίνησης για τη διαδικασία ‘Εξέταση αγοράς’ μέρος των 
αποτελεσμάτων της οποίας είναι ο ορισμός ‘σχετικής αγοράς¨. 
 
(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 47 του βασικού νόμου καταργείται. 
 
(γ) Το εδάφιο (3) του άρθρου 47 του βασικού νόμου αναριθμείται σε εδάφιο (2) και τροποποιείται με 
την προσθήκη της λέξης «σχετικές» μετά τη λέξη «Οι» (πρώτη γραμμή). 
 

Τροποποίηση άρθρου 
48 του βασικού νόμου 

15. (α)  Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «των σχετικών αγορών» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «σχετικής αγοράς», την 
αντικατάσταση των λέξεων «στα Άρθρα 46 και 47» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στο Άρθρο 
46» και την προσθήκη των λέξεων «για τη σχετική αγορά» μετά τη λέξη «ανταγωνισμού» 
(τελευταία γραμμή). 
 
(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «συγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «σχετική» και την προσθήκη της λέξης 
«σχετική» πριν την λέξη «αγορά» (δεύτερη γραμμή και τελευταία γραμμή). 
 
(γ) Το εδάφιο (3) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «στην αγορά» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «σε σχετική αγορά» 
 
(δ) Το εδάφιο (5) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 



λέξης «συγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «σχετική» και τη διαγραφή των λέξεων «η 
αγορά» (δεύτερη γραμμή) 
 
(ε) Το εδάφιο (6) του άρθρου 48 βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης 
«σχετικής» (πρώτη γραμμή). 
 

Τροποποίηση άρθρου 
50  του βασικού 
νόμου 
 
Τροποποίηση άρθρου 
50Α του βασικού 
νόμου 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση άρθρου 
50Β του βασικού 
νόμου 

16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «διάταγμα»  (τελευταία γραμμή) με τη λέξη «Διάταγμα» στην παράγραφο (δ). 
 
17.  (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 50Α του βασικού Νόμου  τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «τον BEREC» με τις λέξεις «το BEREC».  
 
(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 50Α του βασικού Νόμου  τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «τον BEREC» με τις λέξεις «το BEREC».  
 
(γ) Το εδάφιο (4) του άρθρου 50Α του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο BEREC» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «το BEREC».  
 
18. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «στον BEREC» με τις λέξεις «στο BEREC». 
 
(β) Το εδάφιο (4) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου  τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο BEREC» με τις λέξεις «το BEREC». 
 
(γ) Το εδάφιο (5) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο BEREC» με τις λέξεις «το BEREC». 
 
(δ) Το εδάφιο (6) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο BEREC» με τις λέξεις «το BEREC». 
 
(ε) Το εδάφιο (7) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «ο BEREC» με τις λέξεις «το BEREC», και της λέξης «αυτός» με τη λέξη «αυτό». 
 
(στ) Το εδάφιο (8) του άρθρου 50Β του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «στον BEREC» με τις λέξεις «στο BEREC». 
 
 

Τροποποίηση άρθρου 
55 του βασικού νόμου 

19. Το εδάφιο (2) του άρθρου 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «Το Μέρος 14 του Νόμου» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Η νομοθεσία» στην 
παράγραφο (β). 

  
Τροποποίηση άρθρου 
62Β του βασικού 
νόμου 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση άρθρου 
70Α του βασικού 
νόμου 

20.  (α) Τα εδάφια (4) (β), (8) και (11)  του άρθρου 62Β του βασικού νόμου τροποποιούνται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «εδαφίου (1)» στην ι τελευταία γραμμή του εδαφίου 4(β) και την 
τελευταία γραμμή εδαφίων (8) και (11) με τις λέξεις «εδαφίου (3)». 
 
 
(β) Το εδάφιο 12 του άρθρου 62Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «Επίτροπος» (τελευταία γραμμή) με την λέξη «Επίτροπο». 
 
21. Το εδάφιο (4) του άρθρου 70Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «στον BEREC» με τις λέξεις «στο BEREC». 
 
 

Μεταφορά άρθρου 
101Α του βασικού 
Νόμου / Προσθήκη 
άρθρου 71Β 

22. Το άρθρο 101Α του βασικού νόμου μεταφέρεται και αναριθμείται ως άρθρο 71Β. 

Τροποποίηση άρθρου 
80 του βασικού νόμου 

23.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 80 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
 
(α) με την αντικατάσταση των λέξεων «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 τις λέξεις «των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 
Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται», 
στην παράγραφο (α), 

 



(β)  με την αντικατάσταση των λέξεων «των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της 
παραγράφου (α)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «των περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών του 2017, στην παράγραφο (β). 

 
Τροποποίηση άρθρου 
88Γ του βασικού 
νόμου 

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

γραμμή) και την προσθήκη των λέξεων «βάσει Διατάγματος που δύναται να εκδίδει» μετά τη λέξη 

«δικτύων» (τελευταία γραμμή). 

 
Τροποποίηση άρθρου 
88Δ του βασικού 
νόμου 

25. Το άρθρο 88Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «βάσει 

Διατάγματος που δύναται να εκδίδει» μετά τη λέξη «δίκτυο» (τελευταία γραμμή). 

 
Τροποποίηση άρθρου 
96Γ του βασικού 
νόμου 

26. (α) Το εδάφιο (1) του  άρθρου 96Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

των λέξεων «έχει» και «παρέχει» (τρίτη και τέταρτη γραμμή αντίστοιχα) με τις λέξεις «έχουν» και 

«παρέχουν» αντίστοιχα. 

 

(β) Το εδάφιο (6) του άρθρου 96Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «εδαφίου (3)» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «εδαφίου (5)». 
 
 
Τροποποίηση άρθρου 
97 του βασικού νόμου 

 

27. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 97 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

παραγράφου (β). 

 

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου  97 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

παραγράφου (β). 

 
Διαγραφή άρθρου 98 
του βασικού νόμου 

28. Το άρθρο 98 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

 
Τροποποίηση άρθρου 
98Α του βασικού 
νόμου 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση άρθρου 
102 του βασικού 
νόμου 
 
Τροποποίηση άρθρου 
103 του βασικού 
νόμου 

 

29. (α) Το εδάφιο (2) του άρθρου 98Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 

λέξεων «σύμφωνα με το άρθρο 39 (2)(κβ) του Νόμου» μετά τη λέξη «αυτά» (προτελευταία 

γραμμή) και τη διαγραφή της πρότασης «Ο Επίτροπος δύναται να διαμορφώσει ανάλογα τους 

όρους των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων», στην παράγραφο (γ) δεύτερη υποπαράγραφος. 

 

(β) Το εδάφιο (3) του άρθρου 98Α του βασικού νόμου διαγράφεται. 

 

30. Το εδάφιο (3) του άρθρου 102 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης 

«και» μετά τη λέξη «γραμμής» (πρώτη γραμμή).  

 

31. Το εδάφιο (1) του άρθρου 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 

λέξεων «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μετά τη λέξη «Επίτροπος» (πρώτη γραμμή). 

 

 
Τροποποίηση άρθρου 
107 του βασικού 
νόμου 

32. Το εδάφιο (2) του άρθρου 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 

αριθμών  «102,103,104,» μεταξύ των αριθμών «101» και «105» (έκτη γραμμή). 

  
 


