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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ
# Άρ. 975 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

Αριθμός 220 

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ! ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 307) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

Το Ύττουργικόν Συμβούλιον, άσκοΟν τάς εξουσίας αύτοΰ δυνάμει 
τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, εκδίδει τοΐ ς κεφ. 307. 
τταρόντας Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί περί 'Ασυρμάτου Έφημερίς 
Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1972 και θά άναγι- Κυβερνήσεως 
νοσκων αι όμοΰ μετά τον περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανοζιαμών " P ^ P  1 ^ " 
τοΰ 1955 έος 1966 (έν τ.οΐς εφεξής άναφερομένον ώς «οί βασικοί Κα·· 29.12.1955 
νονισμοϊ») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά 9. 2.1957. 
αναφέρονται όμοΰ ώς οί περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί τοΟ "Επίσημος 
1955 εος 1972. Εψημερίς» 

Παράρτημα: 
Τρίτον 

9.6.1965. 
2. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται ώς ακόλουθος : 

(α) Διά της διαγραφής εξ αυτών τον λέξεον «Κύπρος», «'Αποι
κία τής Κύπρου» και «Αποικία» (οσάκις ή τελευταία, άνα
φερηται είς την Κύπρον), οπουδήποτε αύται απαντώνται, 
και τής αντικαταστάσεως τον δια τής λέξεως «Δημοκρα
τία»· 

(β) διά τής διαγραφής εξ αυτών τών λέξεον «Κυβερνήτης» και 
«Κυβερνήτης έν Συμβούλιο», οπουδήποτε αύται απαντώνται, 
και τής αντικαταστάσεως τον διά τών λέξεον/ «Ύπουργικόν 
Συμβούλιον»· 

( γ ) διά τής διαγραφής εξ αυτών τών λέξεον «Διευθυντής τών 
Ταχυδρομείον» οπουδήποτε αύται απαντώνται (πλην έν τώ 
Κανονισμό 7 ) , και τής αντικαταστάσεως τον διά τών λέ
ξεων «Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων». 

(657) 
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Κεφ. 1 7 1 . 
1 Οτου 1960. 
16 του 1960 
24 τοϋ 1963 
45 του 1969. 

Κεφ. 300Α. 
46 του 1959 
21 το01960 
20 του 1960 

2 του 1961 
69 τοϋ 1961 
2 6 τ ο ϋ 1 9 6 2 
39 τοϋ 1 963.. 

3 . Ό Κανονισμός 2 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Δια της διαγραφής έ'ξ αύτοΰ— 
(i) του όρισμοΰ των λέξεων «συμμαχική δύναμις»· 

(ii) του όρισμοΰ τών λέξεων «Αυτής Μεγάλειότης», οπουδή

ποτε αδται απαντώνται, έν τω όρισμφ τών εν αύτώ 
λέξεων «οικεία αρχή» και της αντικαταστάσεως των δια 
της λέξεως «Δημοκρατία»; 

(iii) του όρισμοΰ της λέξεως «χειριστής» και τής αντικαταστά
σεως αύτοΟ δια του ακολούθου— 

«χειριστής» σημαίνει— 
(α) εν σχέσει προς ξένον πλοΐον πρόσωπον όπερ κα

τέχει πιστοποιητικό ν της οικείας τάξεως εκδοθέν 
ύφ' οιασδήποτε Κυβερνήσεως έν τή εφαρμογή τών 
Κανονισμών τών έπ(συνημμένων τή εκάστοτε έν 
εφαρμογή Διεθνεΐ Συμβάσει Ραδιοτηλεγραφίας· 

(8) έν π ά σ η άλλη περιπτώσει, πρόσωπον δπερ κατέχει 
το Πρώτης ή Δευτέρας Τάξεως Πιστοποιη
τικόν Ικανότητος έν τή Ραδιοτηλεγραφία τής Δη
μοκρατίας ή Πιστοποιητικόν εκδοθέν Οπό αρμοδίας 
αρχής έν τώ Βασιλείφ τής Ελλάδος, τή Δημοκρα
τία τής Τουρκίας, τώ Ήνωμένω Βασιλείφ τής Με
γάλης Βρεττανίας και τής Βορείου Ιρλανδίας ή έν 
οιαδήποτε έτερα χώρα ή ς το πιστοποιητικόν έχει 
κηρυχθή δια Διατάγματος του 'Υπουργικού Συμβου
λίου, ώς άνεγνωρισμένον πιστοποιητικόν δια τους 
σκοπούς τών παρόντων Κανονισμών»· 

(ίν) τόΰ όρισμοΰ τής λέξεως «παρατηρητής» και τής άντικατα
στάσεως αύτοΰ δια του ακολούθου— 

«. ' παρατηρητής ' σηυαίνει πρόσωπον δπερ κατέχει 
• το τής Δημοκροττίας Πιστοποιητικόν Παρστηρητου έν 

τή Ραδιοτηλεγραφία ή Πιστοποιητικόν εκδοθέν ύπό 
αρμοδίας αρχής έν τώ Βασιλείφ τής Ελλάδος, τή Δημο
κρατία τής Τουρκίας, τω Ήνωμένω Βασιλείφ τής Με
γάλης Β,ρεττανίας και τής Βορείου ' Ι ρλανδίας ή έν 
οιαδήποτε ετέρα χώρα ής το πιστοποιητικόν έχει κη
ρυχθή δια διατάγματος τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ώς 
άνεγνωρισμένον πιστοποιητικόν δια τους σκοπούς τών 
παρόντων Κανονισμών»· 

(β) δια τής προσθήκης έν αύτώ και εϊς τήν δεουσαν άλφαβητικήν 
σειράν τών ακολούθων ορισμών : 

« ' 'Αρχή ' σημαίνει τήν 'Αρχήν 'Ηλεκτρισμού Κύπρου 
τήν ιδρυθεΤσαν δια τοΰ περί 'Αναπτύξεως 'Ηλεκτρισμού 
Νόμου

' " Ι δ ρ υ μ α ' σημαίνει το Ραόιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου 
το ιδρυθέν δια του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύττρου 
Νόμου* 

όχημα 
είδους. 

περιλαμβάνει μηχανοκίνητον δχημα παντός 

4. Ό Κανονισμός 3 τών βασικών Κανονισμών καταργείται και αντι

καθίσταται δια τοΰ ακολούθου : 
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« 3 . — ( 1 ) Πας όστις επιθυμεί δπως έγκοποχΓτήση, κατέχη ή λει
τΐΛ»ργή ραδιόφωνον η τηλεόρασιν δέον να υποβάλη προς τοΰτο αΐτη
σιν προς το "Ιδρυμα, κατά τον έν τ φ Πρώτα Παραρτήματι έκτιθέ Πρώτον 
μενον τύπον, περιέχουσαν άττάσας τάς έν τφ τυπω τούτο άνάφε Παράρτημα. 
ρομένας λεπτομέρειας ή οιασδήποτε περαιτέρω παρεμφερείς λεπτο
μέρειας ήθελεν εκάστοτε ζητήσει τό "Ιδρυμα : 

Νοείται στ* ουδεμία τοιαύτη αίτησις καθίσταται αναγκαία έαν 
κατά την ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τοΟ τταρόντος Κανονισμού ό 
αίτητής εΐνα» ηδη κάτοχος αδείας ραδιοφώνου εντός οχήματος ή τη
λεοράσεως χορηγηθείσης βάσει τών παρόντων Κανονισμών : 

'Νοείται επίσης δτι θά τεκμαίρεται δτι ό ιδιόκτητης η κάτοχος υπο
στατικών εντός των οποίων υφίσταται μετρητής ηλεκτρικού ρεύμα
τος οικιακής, εμπορικής ■ η βιομηχανικής χρήσεως είναι κάτοχος ρα
διοφώνου έκτος έαν ήθελεν αποδείξει προς πλήρη ικανστϊόίησιν τοΟ 
' Ιδρύματος δτι ουδέν τοιούτο ραδιόφωνον έχει εγκατάστησεiy κατέ
χει ή λειτουργεί έν αύτοΐς : 

Νοείται δτι, οσάκις τοιαύτη άπόδειξις θα προσαχθή δια πρώτην 
φοράν από τ ή ; ενάρξεως ισχύος τοΟ παρόντος Κανονισμού, ή τοιαύ
τη προσαγωγή <δεον να γίνη ουχί άργότερον τών τριών μηνών από 
της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος τού παρόντος Κανονισμού. 

(2) Ό κάτοχος αδείας ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως χορηγηθείσης 
βάσει τών παρόντων Κανονισμών ό μη έπιθυμών την άνανέωσιν ,τής 
εις αυτόν βάσει τών παρόντων Κανονισμών χορηγηθείσης αδείας 
ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως δέον νά ειδοποίηση περί τούτου έγγρά
ως τό "Ιδρυμα δύο τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως της τοιαύτης 
αδείας.». 

5. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών (ώς ούτος έτροπο Επίσημος 
πόιή.3η δια του Κανονισμού 2 τών περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τρ> Έφημερίς 
ποποιητικών Κανονισμών του 1966) καταργείται και αντικαθίσταται Παράρτημα 
δια τού ακολούθου : 9*6*1966 

5. Τα τέλη δι' αδείας εγκαταστάσεως, κατοχής ή λειτουργίας 
ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως τών παρόντων Κανονισμών Βά εΤνοα τά 
άκόλου?α— 

(α) δΓ έκδοσιν ή άνανέωσιν αδείας ραδιοφώνου εγκατεστημένου 
εντός οχήματος, £4.000 μιλς ετησίως* 

(β) δι' έκδοσιν ή άνανέωσιν άδειας ραδιοφώνου εγκατεστημένου, 
κατεχομένου ή λειτουργούντος εντός ύποστοπτκών, £ ] .500 
μϊλς ετησίως : 

ΝοεΤται, δτι, έφ' δσον εξεδόθη άδεια ραδιοφώνου δι' 
ώρισμένα υποστατικά ουδεμία ετέρα άδεια ραδιοφώνου 
απαιτείται δι' οίονδήποτε περαιτέρω αριθμόν ραδιοφώνων 
έν σχέσει προς τά αυτά υποστατικά· 

( γ ) δΓ έκδοσιν ή άνανέωσιν αδείας τηλεοράσεως, £4.000 μΐλς 
ετησίως : 

ΝοεΤται δτι ουδέν τέλος θά καταβάλληται δΓ έκδοσιν ή άνανέωσιν 
αδείας ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως ανηκούσης ή ένοικιασθείσης υπό 
μονάδος τών ένοπλων δυνάμεων τής Δημοκρατίας ή τών υπηρετούσουν 
έν τή Δημοκρατίο; τή άδειο; και συγκοτταθέσει τής Κυβερνήσεως ταύ
της οσάκις τό ραδιόφωνον ή ή τηλεόρασις χρησιμοποιήται εις κατα
λύματα τών μονάδων ή εις μέρη ψυχαγωγίας τούτων, νοουμένου δτι 
αίτησις διά την έκδοσιν ή άνανέωσιν τής αδείας υποβάλλεται 6πό 
τού αξιωματικού του διοικούντος την μονάδα, n ανηκούσης ή ενοι
κιασθεί σης ΰφ' οιουδήποτε Ιδρύματος τό όποιον Ικανοποιεί τό "Ιδρυ
μα δτι εΐναι φιλανθρωπικόν Τδρυμα, ή ανηκούσης ή ένοικιασθείσης 
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υπό δημοτικού σχολείου η εκπαιδευτικού ιδρύματος εάν ή αίτησ ις 
δ ια την εκδοσιν ή άνανέωσιν τοιαύτης αδείας ύποβληθή ύπό της οι 

κείας σχολικής εφορείας ή έττιτροττης.».. 

6. Ό Κανονισμός 6 των βασικών Κανονισμών καταργε ί τα ι και αν
τ ι καθ ίστατα ι δια τού ακολούθου : 

« 6 . — ( 1 ) "Αδε ια ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως εκδίδεται υπό του 
' Ιδρύματος συμφώνως προς τον εν τώ Δευτέρω Παραρτήματ ι έκτ ι 

;ρον θέμενον τύπον και περιέχει τάς έν αύτω άναγραφομένας λεπτομε
■(™)ν<χ- ρείας. 

(2 ) "Αδε ια /ραδιοφώνου' ή τηλεοράσεως θα έκπνέη την 3Την 
Δεκεμβρίου του έτους εντός τοΟ οποίου εξεδόθη και θα άνανεουται 
αυτομάτως δ ι ' έκαστον έπόμενον έτος, έκτος έάν ό κάτοχος της 
αδείας ήθελε δύο τουλάχιστον μήνας προ της εκπνοής της τοιαύτης 
αδείας εγγράφως ειδοποιήσει το " Ιδρυμα δτ ι δεν επιθυμεί την άνα

νέωσιν ταύτης : ' . ' . · 

Νοείται δτ ι , άδειαι έκδοθεΤσαι κατά ή προ της ημερομηνίας ενάρ

ξεως ισχύος του παρόντος . Κανονισμού θά ίσχύσώσι μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1972, το δε " Ιδρυμα θα έπιστρέψη εις τους αδειούχους, 
κατόπιν αιτήσεως των ύποβληθησομένης μέχρι τής 31ης Μαρτίου 
1973, άνάλογον ποσόν λόγω του προώρου τερματ ισμού τής ισχύος 
των άδειων των.». 

7'. OS βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τής εις αυτούς προσ

θήκης τοΟ ακολούθου νέου Κανονισμού,: 
«6Α;'— (1 ) Τ ά . έ π ΐ τή βάσει του Κανονισμού 5 οφειλόμενα τέλη 

δύνανται νά είσπράττωνται ε ί τε κατ ' ευθείαν υπό τού ' Ιδρύματος, 
ώς τούτο ήθελεν ορίσει , ε ίτε ΰπό τής 'Αρχής ή οιασδήποτε άλλης 
αρχής ή προσώπου, διά λογαριασμόν του. Ιδρύματος , κατά τοιού

τον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίοι ήθελον εκάστοτε διευθετηθή 
μετά του ' Ιδρύματος και θά καταβάλλωνται είς τούτο. 

(2 ) "Απαντα τ ά καθυστερούμενα τέλη δύνανται νά ανακτηθώσιν 
υπό τού Ι δρύματος διά συνοπτικής διαδικασίας ώς ποσά οφειλόμενα 
είς αυτό δυνάμει αστικού χρέους κατά τον αυτόν τρόπον ώς ποσά 
οφειλόμενα είς το ΤαμεΤον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων δυνάμει του εκά

στοτε έν ίσχύϊ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου.». 

8. Ό Κανονισμός 7 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά τής 
διαγραφής έξ αυτού τών λέξεων «Διευθυντής τών Ταχυδρομείων» όπου * 
δήποτε αύταΓ απαντώνται, και τής αντ ικαταστάσεως των διά τών λέ

ξεων «Ραδιοφωνικόν " Ιδρυμα Κύπρου». 

9. 'Ο Κανονισμός 9 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά τής 
διαγραφής εξ αυτού τών λέξεων «μία λίρα» ( 2 α και 3η γραμμή) και 
τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «τρεΤς λίραι». 

10. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής αντικαταστάσεως τής έν τω τέλε ι τούτου τελε ίας δ ι ' άνω τελείας 
και της προσθήκης αμέσως μετά ταύτην τών λέξεων «και πάν πρόσω

πον είς δ το ιαύτη άδεια έχει παραχωρηθή. δπερ παραβαίνει ή παρα

λε ίπει νά συμμορφωθή προς οιονδήποτε τοιούτον δρον, υποχρέωσιν ή 
περιορισμόν, θά εΤναι ένοχον αδικήματος και θά υπόκειται, έάν κατα

δικασθή, είς φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστι

μον μη υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας ή είς άμφοτέρας τάς τοιαύτας 
ποινάς τής φυλακίσεως και τού προστίμου.». 

1 1 . Ό Κανονισμός 16 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 
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(α) Δια της διαγραφής εξ αύτοΰ των λέξεων «τρεις λίραι στερ
λίνα!» (2α γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των δια των 
λέξεων «ττέντε λίραι»· 

(3) δια της διαγραφής εξ αυτού των αριθμών και λέξεων « £ 3 , 
£2.250, £1.500 ή επτακόσια πεντήκοντα μίλς (3η γραμμή) 
και τής αντικαταστάσεως των δια των αριθμών και λέξεων 
«£5.000 μίλς, £3.750 μίλς, £2.500 μίλς ή £1.250 μίλς». 

12. Οι Κανονισμοί 32 καί 33 των βασικών Κανονισμών καταργούν
ται και άντικα3ίστανται διά τών ακολούθων Κανονισμών : 

«32. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 33, οί χειρισταί, 
διά τους σκοπούς τών παρόντων Κανονισμών, κατατάσσονται είς 
τρεις διαβαθμίσεις, ως ακολούθως— 

(α) χειριστής Πρώτου Βαθμού είναι ό κάτοχος Πρώτης Τάξεως 
Πιστοποιητικού Ικανότητος τής Δημοκρατίας ή Πρώτης 
Τάξεως Πιστοποιητικού εκδοθέντος ύπό αρμοδίας αρχής έν 
τφ Βασιλείω τής Ελλάδος, τή Δημοκρατία τής Τουρκίας, 
τ φ Ήνωμένω Βασιλείω τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής 
Βορείου Ιρλανδίας ή έν οιαδήποτε έτερα χώρα, ής το 
πιστοποιητικόν έχει κηρυχθή διά Διατάγματος τού Υπουρ
γικού Συμβουλίου ως άνεγνωρισμένον πιστοποιητικόν διά 
του ; σκοπούς τών παρόντων Κανονισμών, δστις δύναται να 
προσαγάγη αποδείξεις ότι έσχεν ίκανοποιητικήν ύπηρε
σίαν ως χειριστής έν θαλασσή επί τρία έτη έξ ών τά δυο 
δέον νά έχη υπηρετήσει επί πλοίου όπου τηρείται ακριβές 
ώράριον υπηρεσίας· 

(β) χειριστής Δευτέρου Βαθμού είναι ό κάτοχος Πρώτης ή Δευ
τέρας Τάξεως Πιστοποιητικού 'Ικανότητος τής Δημοκρα
τίας ή Πρώτης ή Δευτέρας Τάξεως Πιστοποιητικού εκδο
θέντος υπό αρμοδίας αρχής εν τφ Βασιλείω τής Ελλάδος, 
τή Δημοκρατία τής Τουρκίας, τ φ Ήνωμένω Βασιλείω της 
Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας ή έν 
οίςτδήποτε ετέρα χώρα, ής το Πιστοποιητικόν έχει κηρυχθή 
διά Διατάγματος τού Υπουργικού Συμβουλίου ώς άνε
γνωρισμένον πιστοποιητικόν διά τους σκοπούς τών παρόν
των Κανονισμών όστις δύναται νά προσαγάγη αποδείξεις 
ότι έσχεν ίκανοποιητικήν ΰπηρεσίαν ώς χειριστής έν 
θαλασσή έπί εξ μήνας' 

(γ ) χειριστής Τρίτου Βαθμού εΐναι ό κάτοχος Πρώτης ή Δευ
τέρας Τάξεως Πιστοποιητικού Ικανότητος τής Δημοκρα
τίας ή Πρώτης ή Δευτέρας Τάξεως Πιστοποιητικού εκδο
θέντος υπό αρμοδίας αρχής έν τφ Βασιλείω τής Ελλάδος, 
τή Δημοκρατία τής Τουρκίας, τφ Ήνωμένω Βασιλείω τής 
Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου Ιρλανδίας ή έν 
οιαδήποτε ετέρα χώρα ής τό Πιστοποιητικόν έχει κηρυχθή 
διά Διατάγματος τού Υπουργικού Συμβουλίου ώς άνε
γνωρισμένον πιστοποιητικόν διά τους σκοπούς τών παρόν
των Κανονισμών όστις δύναται νά προσαγάγη αποδείξεις 
ότι έσχεν ίκανοποιητικήν ΰπηρεσίαν ώς χειριστής έν θαλασ
σή έττί χρονικόν διάστημα μέχρις έξη μηνών. 

33. Χειριστής Δευτέρου ή Τρίτου Βαθμού όστις κατά την διάρκειαν 
τών τελευταίων δύο ετών δεν έσχεν ΰπηρεσίαν έν θαλασσή ώς χειρι
στής έπί πλοίου τηρούντος ακριβές ώράριον υπηρεσίας δυνατόν νά ύπο
χοεωθή όπως απόδειξη, δι5 επανεξετάσεως ή άλλως πως, ώς ήθελεν 
είναι άναγκαΐον, ότι κατέχει εισέτι τά προσόντα τά αναγραφόμενα έν 
τφ πιστοποιητικφ αύτοΰ». 
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13. Ό Κανονισμός 37 των βασικών Κανονισμών καταργείται και 
αντικαθίσταται δια τοΟ ακολούθου : 

«37. Το δικαίωμα δι' άδειαν εγκαταστάσεως σταθμού ασυρμάτου 
τηλεγραφίας έπΐ πλοίου νηολογηθέντος εν τη Δημοκρατία θά είναι 
δέκα πέντε λίραι, το δε δικαίωμα δΓ άδειαν λειτουργίας αύτοΰ λίραι 
δέκα ετησίως : 

ΝοεΤται δτι εάν ή άδεια λειτουργίας του τοιούτου σταθμού διά το 
πρώτον έτος έκδοθή μετά την λήξιν τοΰ πρώτου ημερολογιακού τρι
μήνου τοΰ έτους, αντί δέκα λιρών ως ανωτέρω το δικαίωμα θά εΤναι 
£7.500 μίλς, £5.000 μίλς η £2.500 μίλς, αναλόγως τοΰ εάν ή 
άδεια εκδίδεται κατά τό δεύτερον, τρίτον η τέταρτον ήμερολογιακόν 
τρίμηνον τοΰ έτους». 

14. Τό Μέρος V I Ι τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά της 
διαγραφής εκ τών γραμμών τοΰ τίτλου του της έπικεφαλίδος «ΜΗΝΥ
ΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΝ, Ν Α Υ Σ Ι Π Λ Ο Ι Α Ν 
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΑΝ» και της αντικαταστάσεως του διά της έπι
κεφαλίδος «ΑΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑ
ΦΙΑΣ». 

15. Ό Κανονισμός 39 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της διαγραφής εξ αυτού τών λέξεων «διά τους σκοπούς αποστολής και 
λήψεως ή λήψεως μηνυμάτων άφορώντων είς την άεροπλοΐαν, ναυσι
πλοΐαν και μετεωρολογίαν». 

16. Οι βασικοί Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος τροποποιούνται διά 
τής ένθέσεως έν αϋτοΐς, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 39, τών ακολούθων 
νέων Κανονισμών, τού υφισταμένου Μέρους VIII άναριθμουμένου ώς 
Μέρος IX και τού υφισταμένου Κανονισμού 40 ώς Κανονισμού 46 : 

«ΜΕΡΟΣ V I I I . ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΑΕΓΧΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
4 0 . — ( 1 ) Ή χρήσις ραδιοπομπών χαμηλής εντάσεως διά τον εξ 

αποστάσεως έλεγχον οιουδήποτε προτύπου οχήματος, σκάφους ή αε

ροσκάφους (έν τοίς εφεξής αναφερομένου ώς «πρότυπον») επιτρέπεται 
μόνον δυνάμει αδείας εκδιδομένης υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Ταχυδρομείων. 

(2) Πάς όστις επιθυμεί νά λάβη άδειαν διά την χρήσιν ραδιοπομπού 
χαμηλής εντάσεως διά τον εξ αποστάσεως έλεγχον προτύπου (έν τοΐς 
εφεξής άναφερομένην ώς «άδειαν έλεγχου προτύπου») υποβάλλει αΐτη

Δέκατον σιν εγγράφως έν τω τύπω τώ έκτιθεμένω έν τφ Δεκάτω Τετάρτω 
Τέταρτον Παραρτήματι, προς τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων : 
Παράρτημα. 

Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη αίτησις καθίσταται αναγκαία έάν ό 
αίτητής είναι ήδη κάτοχος αδείας και επιθυμεί νά ανανέωση την τοιαύ
την άδειαν άμα τή εκπνοή ταύτης. ' 

. 4 1 . Ουδεμία αίτησις δι' άδειαν έλεγχου προτύπου μελετάται έκτος 
εάν ό αίτητής εΐναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών και κατέχη τάς 
άπαιτουμένας γνώσεις ώστε νά δύναται νά συμμορφοΰται προς τάς δια
τάξεις τής τοιαύτης αδείας. 

4 2 . — (1) Ό κάτοχος αδείας έλεγχου προτύπου δύναται νά χρησι
μοποίηση έκπομπάς ΑΙ, Α2, F1 και F2 έπΐ συχνότητος 26.960 Μκλ 
μέχρι 27.280 Μκλ με μεγίστην άποτελεσματικήν ίσχύν εκπομπής 1.5 
watts και έπΐ συχνότητος 144 μέχρι 146 Μκλ με μεγίστην άποτελε
σματικήν 'σχύν εκπομπής 0.5 watts. 

(2) Έν τω ιταρόντι Κανονισμφ και έν τώ Δεκάτω Πέμτττω Παραρ
τήματι «αποτελεσματική ισχύς εκπομπής» σημαίνει την μέσην ίσχύν 
εκπεμπόμενης ενεργείας πολλαπλασιαζομένην επί του κέρδους της κε
ραίας έν τφ όριζοντίω έπιπέδω. 
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43. Ό κάτοχος αδείας έλεγχου προτύπου δυνατός! νά χρησιμοποιή 
την σχετικήν συσκευήν εντός άκτϊνος 5 μιλίων εκ σημείου καθοριζομένου 
εν τη τοιαύτη αδεία : · ^ 

Νοε?ται δτι ούτος δύναται, άφου παράσχη τώ Διευθυντή του Τμή
ματος Ταχυδρομείων προειδοποίησιν, νά χρησιμοποιή την τοιαύτην συ
σκευήν έκτος της ως άνω αναφερθείσης περιοχής, εϊτε κατά .καιρούς 
είτε τακτικώς ώς ορίζεται* έν τή τοιαύτη ειδοποιήσει. 

44. Ή συσκευή ή χρησιμοποιούμενη δυνάμει αδείας έλεγχου του 
προτύπου δέον νά μή προξενή οιανδήποτε άποφευκτέαν παρεμβολήν εις 
οιουσδήποτε σταθμούς ασυρμάτων, ό δε κάτοχος τοιαύτης αδείας δέον 
νά χρησιμοποιή ΐκανοποιητικήν μέθοδον σταθεροποιήσεως της συχνό
τητας και νά προνοή δι' έξοπλισμόν προς καταμέτρησιν της συχνότητος 
ίκανόν νά διαπιστώνη δτι αί έκπομπαί ευρίσκονται εντός των εξου
σιοδοτημένων ορίων συχνοτήτων. 

45 .—(1) Ή άδεια ελέγχου προτύπου ισχύει δι' εν έτος άπό της 
πρώτης ημέρας του μηνός της εκδόσεως της και εκδίδεται έν τώ τύπω 
και υπό τους δρους, τάς συνθήκας και τους περιορισμούς τους περιε
χόμενους έν τω Δεκάτω Πέμπτω Παραρτήματι. π ! κ α τ ο ν 

(2) Ή άδεια ελέγχου προτύπου δύναται νά άνανεσΰται διά μίαν Παράρτημα, 
περίοδον ή διά διαδρχικάς περιόδους ενός έτους άπό της ημερομηνίας 
της εκπνοής της ισχύος ταύτης. 

(3) Το τέλος διά την έκδοσιν ή άνανέωσιν αδείας έλεγχου προτύπου 
είναι £ 1 ετησίως πληρωτέα προκαταβολικώς.». 

17. Τά Παραρτήματα Πρώτον, Δεύτερον, Τέταρτον, Ένδέκατον, 
Δώδέκατον και Δέκατον Τρίτον τών βασικών Κανονισμών καταργούνται 
και αντικαθίστανται διά τών έν τώ Πρώτω Πίνακι Παραρτημάτων αντι
στοίχως. 

18. Τά Παραρτήματα Τρίτον, Πέμπτον, "Εκτον, "Ογδοον, "Ενατον 
και Δέκατον τών βασικών Κανονισμών τροποποιούνται διά της διαγρα
φή: τών λέξεων «ΟΙ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμοι 1952 και 
1955» εκ της γραμμής του τίτλου αυτών και τής αντικαταστάσεως των 
διά τών λέξεων « Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος (Κεφ. 307) 
και οι περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί 1955 έως 1972». 

19. Το "Εβδομον Παράρτημα τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται 
ώς ακολούθως : . 

(α) Διά τής διαγραφής τών λέξεων «ΟΙ περί 'Ασυρμάτου Τηλε
γραφίας Νόμοι 1952 και 1955» έκ τής γραμμής του τίτλου 
αυτού και τής αντικαταστάσεως των διά τών. λέξεων « Ό 
περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος (Κεφ. 307 και 6ί περί 
'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί 1955 εως 1972»)· 

(β) διά τής διαγραφής εξ αυτού του κόμματος και τών λέξεων 
«διά τους σκοπούς τής αποστολής και λήψεως ή λήψεως αε
ροπορικών, ναυτικών και μετεωρολογικών μηνυμάτων» (γρα,χ
μαί 2 και 3 ) . 

20. Οι βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται περαιτέρω διά τής προσ
θήκης ευθύς μετά το Δέκατον Τρίτον Παράρτημα, τών έν τώ Δευτέρω 
Πίνακι νέων Παραρτημάτων. 

2 1 . Ή ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται άπό τής 1ης 'Ιανου
αρίου 1973.  " . '. 
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ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος (Κεφ. 307) και οί περί Ασυρμάτου 
Τηλεγραφίας Κανονισμοί, 1955 εως 1972 

(Κανονισμός 3) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙ ' ΑΔΕΙΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΊΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 

Ι. "Ονομα (Έπώνυμον) , 
("Ετερα Όνόματα) ..:......:.......... 

(Κεφαλαία γράμματα) 
2. Πλήρης δίεύθυνσις 

(Κεφαλαία γράμματα) 
*Πόλις/Χωρίον 'Επαρχία 

3. "Αρ. Ταυτότητος 

4. Έθνικότης 

5. 'Επάγγελμα 
6. Περιγραφή συσκευής : 

(α) Κατασκευαστής 
*(β) Τύπος: Ραδιόφωνον/Τηλεόρασις/Συσκευή έπι οχήματος. 
(γ) *Αρ. 'Εγγραφής 'Οχήματος. (διά συσκευήν έπι οχήματος). 

7. *(α) Ήγοράσθη τήν 19... από τόν εμπο
ρον ραδιοφώνων .....άδειουχον ΰπ* άρ. αδείας 

(Όνοματεπώνυμον) 
*{β) Ήγοράσθη τήν 19 άπό 

τόν εκ ; ';... 
(Πλήρης διεύθυνσις αυτού) 
εϊς τόν όποιον έχει χορηγηθή άδεια υπ' άρ λήγουσα 
τήν..... 19 

*(γ) Εισήχθη εκ του εξωτερικού τήν 19 
διά τοΟ λιμένος 

8. * Τύπος τοΟ εντός των υποστατικών του α'ιτητοΟ υφισταμένου μετρητού ηλεκ
τρικού ρεύματος χρήσεως. 

Ήμερομ 
Υπογραφή Α'ιτητοΟ 

Υπογραφή ΠρομηθευτοΟ/Πωλητου 

* 'Απαλείψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται. 

Π ρ ο ς χ ρ ή σ ι ν ε ν τ φ Γ ρ α φ ε ί ω ' Ε κ δ ό σ ε ω ς 

*Αρ. 'Αδείας 

Ήμερομ. 'Εκδόσεως. 
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ifMPJiPTHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
'*© *π£ρ1 "Ασυρμάτου Τη%:.γραφ'ίας Νόμος (Κεφ. 307) και οϊ περί 'Ασυρμάτου 

Τηλεγραφίας Κανονισμοί, 1955 εως 1972 
(Κανονισμός 6) 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 

Τ έ λ ο ς £ 

Ό Κος ...... 
(Πλήρες δνομα, με κεφαλαία, έπώνυμον τελευταΐον) 

εκ .'. 
(Πλήρης διεύθυνσις) 

δια ταύτης εξουσιοδοτείται (τηρουμένων ύπό πάσας τάς επόψεις τοϋ περί 'Ασυρ
μάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 307, και των δρων, συνθηκών και περιορισμών 
τών αναγραφομένων όπισθεν τής παρούσης) δια περίοδον λήγουσαν τήν κάτωθι 
δεικνυομένην ήμερομηνίαν, όπως έγκαταστήση, κατέχη καί θέση είς λειτουργίαν 
ραδιόφωνον/τηλεόρασιν είς τα ύπό τοϋ αδειούχου κατεχόμενα υποστατικά 
εν * (διεύθυνσις ύποστάτικών/έπΙ τοϋ οχή
ματος ύπ' άρ. έγγραφης ) 

Ή παροϋσα άδεια λήγει >τήν 31 ην Δεκεμρβίου 19 άλλα θά άνανεοϋται αυτο
μάτως δι' έκαστόν έπόμενον έτος, έκτος εάν ό κάτοχος τής αδείας ήθελε, δύο 
τουλάχιστον μήνας προ τής εκπνοής τής αδείας, ειδοποιήσει εγγράφως το Ράδιο ... 
φωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου δτι δεν επιθυμεί άνανέωσιν αυτής. 

'Ημερομηνία 
Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου 

ΟΡΟΙ, ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Ή συσκευή δέον να μη χρησιμοποιήται δι' οιονδήποτε άλλον σκοπόν είμή 
τήν λήψιν ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων αποστελλομένων δι' ασυρ
μάτου επικοινωνίας υπό δεόντως εξουσιοδοτημένων σταθμών. Δεν δικαιούται ό 
αδειούχος ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενεργούν έκ μέρους ή τη αδεία ή έν 
γνώσει τοΰ αδειούχου νά άναπαραγάγη ή δημοσίευση έν τω τύπω ή διαδώση δι' 
ετέρων παρομοίων μέσων μηνύματα άποσταλέντα 6ιά γενικήν λήψιν ύ<ρ' οιουδήποτε 
στα3μο0 καί ληφθέντα δια τής δι' ην ή χορηγηθείσα άδεια συσκευής. 

2. Ό αδειούχος δέον νά μη χρησιμοποίηση συσκευήν ή έπιτρέψη νά χρησι
μοποιηθή αυτή δια τήν λήψιν μηνυμάτων άλλων ή τών αποστελλομένων διά γενικήν 
λήψιν. Έάν οιονδήποτε έτερον μήνυμα ληψθή άνευ προθέσεως, ό αδειούχος δεν δύ
ναται νά γνωστοποίηση ή νά έπιτρέψη νά γνωστοποιηθώσι το περιεχόμενον αυτού, 
ή προέλευσις ή ό προορισμός αύτοΰ ή υπάρξίς του ή το γεγονός δτι τούτο ελήφθη 
είς οιονδήποτε πρόσωπον πλην εξουσιοδοτημένου λειτουργού τής Κυπριακής Κυβερ
νήσεως ή αρμοδίου δικαστηρίου και οέν δύναται νά άναπαραγάγη γραπτώς αντί
γραψαν ή νά ποιήσηται χρήσιν οιουδήποτε μηνύματος ή νά έπιτρέψη όπως τούτο 
άναπαραχθή γραπτώς, αντιγραφή ή χρήσιμοποιηθη. 

3. Ό αδειούχος δέον νά μη πράττη τί, δπερ δυνατόν νά συνιστά παράβασιν 
οιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος δπερ δυνατόν νά υφίσταται έν οίωδήποτε μετα
δοθέντι θέματι. 

*'Απαλείψατε δ,τι δέν εφαρμόζεται 
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4 . Ή συσκευή δέον νά μη χρησιμοποιήται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά προ " 
καλή παρεμβολήν είς την λε ι τουργ ίαν ^οίασδήποτε έ τ ερα ; συσκευής. Ι δ ια ι τ έρως 
δέον νά μη χρησιμοποιήται άντίδρασις είς τοιούτον βαθμόν ώστε νά έπηρεάζη· 
ενεργώς οιανδήποτε γειτονικήν κεραίαν. 

5. Το μήκος τής κεραίας δέον να μ'ή υπερβαίνη τους 100 πόδας (περιλαμβα

νομένου και τοΰ εξωτερικού μέρους του καλωδίου, εάν ύπάρχη το ιούτον) . Κεραία 
ήτις ευρίσκεται έν διασταυρώσει ϋπερθεν ή υπόκειται είς πτώσιν ή παράσυρσιν επί 
εναέριων ηλεκτρικών καλωδίων (περιλαμβανομένων καλωδίων ηλεκτρικού φωτός) 
δέον νά προστατεύηται μέχρις ευλόγου Ικανοποιήσεως τοΰ ιδ ιοκτήτου τοΰ έν λόγω 
ηλεκτροφόρου καλωδίου. 

6. Ή έγκατάστασις γ ίνετα ι τή έγκρίσε ι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ Ι δρύματος Κύπρου

καί ή συσκευή και ή παρούσα άδεια υπόκεινται είς έπιθεώρησιν κατά πάντα εϋ

λογον χρόνον ύφ' οιουδήποτε προσώπου επί τούτω δεόντως εξουσιοδοτημένου υπ' 
αυτού. 

7. Ό άδειοΰχος δεν δικαιούται νά πωλήση ή μεταβίβαση την συσκευήν ή οιον

δήποτε μέρος ταύτης είς οιονδήποτε πρόσωπον άνευ τής έκ τών προτέρων λήψεως 
εγγράφου αδείας τοΰ Ραδιοφωνικού ' Ιδρύματος Κύπρου. 

.8. Φορητή συσκευή δύναται νά χρησιμοποιήται είς οιονδήποτε μέρος προσδιο

ριζόμενον έν τή αδεία υπό τοΰ αδειούχου ή ύφ' οιουδήποτε μέλους τής οικογενείας 
αυτού. ΝοεΤται δτ ι είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις το πρόσωπον δπερ ποιε ί χρή

σιν τής φορητής συσκευής θά κομίζη τήν άδειαν μετ ' αύτοΰ. 
9. Ή παρούσα άδεια δύναται νά άκυρωθή υπό τοΰ Ραδιοφωνικοΰ ' Ιδρύματος 

Κύπρου κατά πάντα χρόνον ε ί τε δ ι ' ειδικής εγγράφου ειδοποιήσεως άποστελλουένης 
ταχυδρομικώς προς τον άδειοΰχον είς τήν έν αύτη δεικνυομένην δϊεύθυνσιν ή δια 
γενικής ειδοποιήσεως έν τή έπισήυω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και θά άκυροΰται 
άμα τή παραβάσει οιωνδήποτε τών έν αυτή ορών, συνθηκών ή περιορισμών. Έ ν 
περιπτώσει ακυρώσεως ουδέν μέρος τοΰ τέλους επιστρέφεται . 

10. Ή άδεια αύτη δεν είναι μεταβιβάσιμος. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ . Παρεμβολή λαμβάνει χώραν οσάκις ακούεται εΐς συνεχής 
«τόνος» ή «σφύριγμα». Έάν αυτός ό «τόνος» ή το «σφύριγμα» άλλάζη 
όταν το μήκος κύματος τοΰ λήπτου μεταβάλλετα ι , το αίτ ιον τής παρεμ

βολής ευρίσκεται είς τον δέκτην και ή άντίδρασις δέον νά μετριασθή 
μέχρις ότου ό «τόνος» ή το «σφύριγμα», παύση νά είναι άκουστόν. 
Έ ά ν ό «τόνος» ή το «σφύριγμα» δεν άλλάζη , ή παρεμβολή οφείλεται 
είς έξωτερικήν τ ίνα πηγήν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος και οί περί 'Ασυρμάτου 

Τηλεγραφίας Κανονισμοί, 1955 εως 1972 
(Κανονισμός 10) 

ΑΔΕΙΑ Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Σ , ΕΜΠΟΡΕΥΣΕΩΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ "Η Κ Α Τ ' Α Λ Λ Ο Ν 
Τ Ρ Ο Π Ο Ν ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ω Ν "Η Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ε Ω Ν 

ΑΔΕΙΑ Π Ω Λ Η Τ Ο Υ Τέλος: £3.— 
Ό Κ ο ς :....... : 

(Πλήρες δνομα, με κεφαλαία, έπώνυμον τελευταΐον) 
έκ "..'. , ........ : 

(Πλήρης δ&ββμρρις) 
δια ταύτης εξουσιοδοτε ί τα ι (τηρουμένων υπό πάσας τάς επόψεις του περί ' Α σ υ ρ 

μάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 307, ,καί τών όρων, συνθηκών και περιορισμών 
τών αναγραφομένων όπισθεν της παρούσης) δπως πωλή, έμπορεύηται , ένοικ ιάζη 
ή άλλως διαθέτη ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις. 

Κατεβλήθη το έκ £3.000 μιλς τέλος. 
Ή παρούσα άδεια λήγει τήν 19.. 

'Ημερομηνία .' 
Ραδιοφωνικον "Ιδρυμα Κύπρου 
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Ο Ρ Ο Ι , Σ Υ Ν Θ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι 

1. Ό αδειούχος δϋν δικαιούται νά πωλή, έμττορεύηται, ένοικιάζη η άλλως δ ια 

θέτη οιανδήποτε συσκευήν ( ε ί τε αυτοτελώς ε ί τ ε είς τεμάχ ια ) η οίανδήποτε ήλεκ

τρονικήν λυχνίαν, η φορητόν ραδιόφωνον σκοπούμενον δια χρήσιν έν σχέσει προς 
άσύρματον τηλεγραφίαν είς οιονδήποτε πρόσωπον εκτός έάν τ ο τοιούτον πρόσωπον 
εΐναι κάτοχος αδείας ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως έν ίσχύϊ κατά τον χρόνον της τ ο ι 

αύτης πωλήσεως, έμπορείας, ενοικιάσεως η διαθέσεως. 

2. Ό αδειούχος δέον νά τηρή βιβλίον αποθήκης έν ώ θά καταχωρή— 
(α ) πλήρη περιγραφήν έκαστης συσκευής και έκαστου φορητού ραδιοφώνου 

λαμβανομένου παρ* αύτοΰ διά τους σκοπούς της αδείας, δμοΟ μετά της 
ημερομηνίας της παραλαβής της τοιαύτης συσκευής ή φορητού ραδιο

φώνου ν 
(β) την ήμερομηνίαν πωλήσεως ή ενοικιάσεως οιασδήποτε τοιαύτης συσκευής 

ή φορητού ραδιοφώνου και το όνομα, την διεύθυνσιν και τον αριθμόν της 
αδείας τοΰ αγοραστού ή ενοικιαστού

( γ ) πλήρη περιγραφήν εκάστης συσκευής καΐ εκάστου φορητού ραδιοφώνου 
λαμβανομένου παρ' αύτοΰ διά σκοπούς έπιδιορθώσεως, όμοΰ μετά της 
ημερομηνίας της παραλαβής της τοιαύτης συσκευής ή φορητού ραδιο

φώνου και το δνομα, την διεύθυνσιν και τον αριθμόν της αδείας του ιδιο

κτήτου αυτών 
(δ) την ήμερομηνίαν επιστροφής οιασδήποτε συσκευής ή οιουδήποτε φορητοΟ 

ραδιοφώνου δπερ ελήφθη παρ' αυτού διά τον έν τή ώς άνω ύποπαραγράφω 
( γ ) άναγραφόμένον σκοπόν 

(ε ) πλήρη περιγραφήν πάσης συσκευής και παντός φορητού ραδιοφώνου δο

θέντος παρ' αυτού προς οιονδήποτε μέλλοντα άγοραστήν διά δοκιμαστικήν 
περίοδον, ήτις δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς 15 ημέρας, την ήμερομηνίαν 
καθ' ήν ή ρηθείσα συσκευή ή το ρηθέν φορητόν ραδιόφωνον εδόθη και τ ο 
δνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ τοιούτου μέλλοντος αγοραστού' 

(στ ) τήν ήμερομηνίαν επιστροφής οιασδήποτε συσκευής ή οιουδήποτε φορητού 
ραδιοφώνου δπερ εδόθη εις μέλλοντα άγοραστήν. 

3. Το Βιβλίον αποθήκης και ό αριθμός των συσκευών και φορητών ραδιοφώνων 
δέον νά είναι κατά πάντα χρόνον ενημερωμένα και διαθέσιμα δ ι ' έπιθεώρησιν ύφ' 
οιουδήποτε προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο ύπό τού Ραδιοφωνικού 
' Ιδρύματος Κύπρου. 

4. Ό αδειούχος υποβάλλει προς το Ραδιοφωνικόν " Ιδρυμα Κύπρου διμηνια ίας 
καταστάσεις των αγοραπωλησιών αυτού έν σχέσει προς ραδιόφωνα και τηλεοράσεις 
έστω και δταν το ιαύτα ι άγοραπωλησίαι δεν έγένοντο κατά διμηνίαν τ ινά . 

5. Ό αδειούχος συμμορφούται προς τάς οδηγίας αΤτινες εκδίδονται προς αυτόν 
από καιρού είς καιρόν ύπό τού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου έν σχέσει προς 
τους περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμον και Κανονισμούς. 

6. Ή άδεια δύναται νά άκυρωθη ύπό τοΰ Ραδιοφωνικού Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Κύπρου 
καθ' οιονδήποτε χρόνον ε ί τε δ ι ' είδικής εγγράφου ειδοποιήσεως αποστελλόμενης 
ταχυδρομικώς προς τον άδειούχον είς τήν έπ' αυτής αναγραφομένην διεύθυνσιν η 
διά γενικής ειδοποιήσεως έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και άκυροΟ

ται· ά μ α τή παραβάσει οιουδήποτε των έν αύτη δρων, συνθηκών και περιορισμών. 
Έν περιπτώσει ακυρώσεως ουδέν μέρος τού τέλους επιστρέφεται . 

7. Ή παρούσα άδε ια δεν είναι μεταβιβάσιμος. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ . Πάσα αλλαγή διευθύνσεως δέον νά κοινοποιήται αμέσως προς 
το Ραδιοφωνικόν " Ιδρυμα Κύπρου είς Αευκωσίαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ 

('Εκδοθείσα δυνάμειτοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 307, 
τοϋ περί 'Εμπορικών Πλοίων ('Ασύρματος Τηλεγραφία) Νόμου, 

Κεφ. 293 και των περί Ραδιοφώνου και Τηλεγραφίας Κανονισμών 
τών έπισυνημμένων τή έν ϊσχύϊ Διεθνή Συμβάσει 

Τηλεπικοινωνιών) 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Ι 

"Ονομα του πλοίου 

2 

Διακριτικόν 
Σήμα 

3 

'Ιδιοκτήτης τοϋ 
Πλοίου 

4 

Κατηγορία δη
μοσίας επικοι

νωνίας 

'Εξοπλισμός 

5. 

6. 

7. 

8. 

Πομποί 

Πομποί εκτάκτου 
ανάγκης. 

Πομποί έπι Σωσι
βίων λέμβων. 

"Ετερος εξοπλισμός 

(α) 

Τύπος 

(β) 

'Ισχύς 
(βαττς) 

ω 
Χαρακτηρι

στικά 
εκπομπής 

(<5) 

Ζώναι συχνο
τήτων ή έκχω

ρηθεΐσαι συχνό
τητες 

(Πλήρες όνομα με κεφαλαία) 

εκ 
(Πλήρης διεύθυνσις) 

(έν τοις εφεξής καλούμενος «ό αδειούχος») εξουσιοδοτείται ώδε δπως έγκαταστήση 
και χρησιμοποίηση τον κατωτέρω περιγραφόμενον σταθμόν ραδιοεπικοινωνιών, 
τηρουμένων τών ώδε περιεχομένων όρων, συνθηκών και περιορισμών. 
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Ό αδειούχος εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιή την έντασιν, τάς συχνότητας και 
τ ά χαρακτηριστ ικά εκπομπής ως τ α ύ τ α εμφανίζονται εκάστοτε απέναντι του ονό

ματος του ττλοίου εϊς τον Διεθνή Κατάλογον Σταθμών έπι Πλοίων τον δημοσιευό

μενον υπό της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ενώσεως και οιασδήποτε προσθήκας 
αϊτ ινες ήθελον κοινοττοιηθή έν συμμορφώσει ττρός την παράγραφαν 12 των κατω

τέρω εκτιθεμένων ορών, συνθηκών και περιορισμών. Ή έξόυσιοδότησις αύτη δεν 
περιλαμβάνει την χρήσιν συχνοτήτων πέραν τών 1,500 Χκλ. (μήκος κύματος κάτω 
τών 200 μέτρων) έκτος εάν λεπτομέρειαι έχωσιν καταχωρηθή κατωτέρω προ τής 
εκδόσεως τής παρούσης αδείας. 

* Έγκατάστασ ι ς διά χρήσιν συχνοτήτων υπέρ τους 1,500 χιλιοκύκλους. 
Συχνότητες ( Κ ύ μ α τ α ) . . ; . . . . 
Τύπος 

* Έν περιπτώσει μή εγκρίσεως εγκαταστάσεως δ ιά την χρήσιν συχνοτήτων πέραν 
τών 1,500 Χκλ , αΊ λέξεις «μη εξουσιοδοτημένος διά λε ιτουργίαν έπϊ συχνο

τήτων πέραν τών 1,500 Χκλ.» τ ίθετα ι είς την θέσιν τών λεπτομερειών. 

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α . 1 9 . . . . 
Λευκωσία—Κύπρος. 

Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομείων 

Ήμερ . εκδόσεως Δικα ίωμα δ ι ' έκδοσιν. . 
Δικα ίωμα ανανεώσεως καταβλητέον την 

και ακολούθως κατά ή προ τής ημερομηνίας ταύτης κατ ' έτος. 

Ο Ρ Ο Ι , Σ Υ Ν 9 Η Κ Α Ι Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι 
1. Ό αδειούχος συμμορφούται προς άπάσας τάς διατάξε ις τής Διεθνούς Συμ

βάσεως Τηλεπικοινωνιών και ό σταθμός λε ιτουργε ί συμφώνως προς τάς τοιαύτας 
διατάξε ις καθώς και συμφώνως προς τάς διατάξε ις τών Διεθνών Κανονισμών Τηλε

γραφίας και τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών ή Προσθέτων Κανονισμών Ραδιο

επικοινωνιών άφορώντων είς κινητούς σταθμούς. 

2 . Καθ' ην έκτασιν οι άφορώντες είς την άσύρματον τηλεγραφίαν Κανονισμοί, 
οί εκδιδόμενοι άπό καιρού εις καιρόν υπό τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατ ίας, δυ

νάμει τοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 307, ή του περί Εμπορικής 
Ναυτιλ ίας ( 'Ασύρματος Τηλεγραφία) Νόμου, Κεφ. 293 , ή δυνάμει οιουδήποτε ετέ

ρου εκάστοτε έν ίσχύϊ περί Εμπορικής Ναυτ ιλ ίας Νόμου, εφαρμόζονται είς την 
περίπτωσιν του έν λόγω πλοίου, ό αδειούχος συμμορφούται πλήρως προς τους 
κανονισμούς τούτους. 

3. Ό σταθμός χρησιμοποιε ίται μόνον δ ι ' όπτοστολήν μηνυμάτων και σημάτων 
προς άλλους σταθμούς διά την κινητήν ύπηρεσίαν και λήψιν μηνυμάτων και ση

μάτων παρ' άλλων σταθμών τής κινητής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων μηνυμάτων 
δ ι ' ασυρμάτου τηλεγραφίας προς και άπό επάκτιους σταθμούς. 

4 . 'Q σταθμός τερματ ί ζε ι την λειτουργίαν του (εκτός τής έν περιπτώσει έκτα

κτου ανάγκης λε ιτουργίας) ευθύς ώς λάβη οδηγίας νά πράξη τούτο ύφ' οιουδήποτε 
σταθμού τής Κυπριακής Κυβερνήσεως. 

5. Ό αδειούχος τηρεΐ τον σταθμόν καί είδικώτερον τους δέκτας τών κυριω

τέρων συσκευών αυτού έν καθαρά και υγιεινή καταστάσε ι . 

6. Ό αδειούχος καλύπτει άπαντα τ ά έκ τοΰ σταθμού προερχόμενα φώτα και 
προφυλάττει ή απομονώνει άπαντα τ ά επικίνδυνα μέρη αυτού κατά τοιούτον τρόπον 
οίος ήθελεν είναι αναγκαίος προς διασφάλισιν τής ευλόγου ησυχίας και υγείας 
τών χειριστών. 

7. Έ ν σχέσει προς μηνύματα αποστελλόμενα ή λαμβανόμενα έκ μέρους τής 
Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό αδειούχος χρεώνει τους λογαριασμούς 
διά ποσοστών ούχϊ μεγαλυτέρων τοΰ ήμίσεος τών δ ι ' ών χρεώνονται οί λογαριασμοί 
τών κοινών πολιτών. 
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8. Ό σταθμός τίθεται και ευρίσκεται είς λειτουργίαν μόνον ύπό χειριστών 
κατεχόντων πιστοποιητικά άτινα έχουσιν έκδοθή η ών ή έγκυρότης έχει άναγνω
ρισθή υπό του Διε ιθυντοΰ του Τμήματος Ταχυδρομείων. 

9. Ό αδειούχος όέν δικαιούται νά λαμβάνη δια τού σταθμού μηνύματα μη ούτω 
προοριζόμενα δια λή^ιν, και εάν τοιούτον τι μήνυμα ληφθή ακουσίως εν τφ σταθμφ ( 
ό αδειούχος δεν δικαιούται νά αποκάλυψη την ΰπαρξιν ή το περιεχόμενον αυτού 
είς οιονδήποτε πρόσωπον (πλην των δεόντως εξουσιοδοτημένων λειτουργών της 
Κυβερνήσεως ή άρμόδίον δικαστήριον). 

10. Ό αδειούχος τηρεί πλήρεις λογαριασμούς, αρχεία και καταλόγους απάν
των τών δια του σταθμού αποστελλομένων και λαμβανομένων μηνυμάτων και εν 
τοΐς τοιούτοις καταλόγοις έκαστον τών τοιούτων μηνυμάτων θά συνοδευηται υπό 
του αναγνωριστικού αριθμού αυτού, ημερομηνίας και πλήρων λεπτομερειών τού 
τόπου προελεύσεως και του τελικού προορισμού του καθώς και τοιούτων περαι
τέρω λεπτομερειών, οΊ'ας ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων ήθελεν άπό 
καιρού είς καιρόν άπαινήσει ϊνα αναγράφονται· μηνύματα της Κυβερνητικής Υ π η 
ρεσίας δέον νά διακρίνωνται τών όίλλων εν τοΐς καταλόγοις. Ό αδειούχος φυλαχτεί 
απαντάς τους χρησιμοποιηθέντος τύπους χειρογράφων ή εντύπων μηνυμάτων καθώς 
και αντίγραφα μηνυμάτων και πάν άλλο έγγραφον διά τοσούτον χρόνον ως ήθελεν 
άπό καιρού είς καιρόν καθορισθή ύπό τών Διεθνών Κανονισμών Τηλεγραφίας και 
οί τοιούτοι κατάλογοι και τά τοιαύτα έγγραφα υπόκεινται είς έπιθεώρησιν ύπό 
τού Διευθυντού τού Τμήματος Ταχυδρομείων ή τών εξουσιοδοτημένων λειτουργών 
αυτού είς το εκάστοτε γραφεΐον τού κατοίκου Κύπρου αντιπροσώπου αύτοΰ ή εν 
οίωδήποτε έτέρω τόπω ός ήθελε συμφωνηθή μεταξύ της 10ης π.μ. και της 5ης 
μ.μ. ώρας καθ' έκάστην τλήν της Κυριακής και επισήμου γενικής αργίας. 

1 1 . — (1) Ό αδειούχος υποβάλλει προς τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυ
δρομείων τοιούτους λογαριασμούς οϊους ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων 
ήθελε διατάξει εν σχέσει προς πάν ποσόν όφειλόμενον ή πληρωτέον δυνάμει της 
Διεθνούς Συμβάσεως Ραδιοτηλεπικοινωνιών εν σχέσει προς μηνύματα άνταλλαγέντα 
μεταξύ τοΰ σταθμού και τών επάκτιων σταθμών και καταβάλλει προς τον Διευ
θυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων κατά τοιοΰτον χρόνον και τρόπον ως ό Διευ
θυντής τού Τμήματος Ταχυδρομείων ήθελε διατάξει άπαντα τά βάσει τών τοιούτων 
λογαριασμών οφειλόμενα ύπό τοΰ Αδειούχου ποσά. 

(2) Ό αδειούχος κατάθετε» άπό καιρού είς καιρόν, παρά τ φ Διευθυντή τοΰ 
Τμήματος Ταχυδρομείων τοιαύτα ποσά οία δι' εγγράφου ειδοποιήσεως του ό 
Διευθυντής τού Τμήματος Ταχυδρομείων ήθελεν απαιτήσει όπως κατατίθηνται ώς 
έγγύησις διά την πληρωμήν υπό του αδειούχου οιωνδήποτε ποσών άτι να οφείλονται 
τω Διευθυντή τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων ή δυνατόν νά όφείλωνται βραδύτερον 
δυνάμει τών διατάξεων τής υποπαραγράφου (1) τής παρούσης παραγράφου. 

12. Ό αδειούχος ειδοποιεί τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων διά 
πάσαν άλλαγήν ήτις δυνατόν νά γίνη άπό καιρού είς καιρόν είς τήν έντασιν ή τάς 
συχνότητας ή τά χαρακτηριστικά τής εκπομπής. 

13. Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων ή οί δεόντως εξουσιοδοτημένοι 
λειτουργοί αύτοΰ δύνανται κατά πάντα εΰλογον χρόνον νά είσέρχωνται ε'ς τόν σταθ-
μόν προς τόν σκοπόν επιθεωρήσεως και δύνανται νά έπιθεωρώσιν πάσαν συσκευήν 
προσηρμοσμένην ή εύρισκομένην εν τ φ σταθμφ προς τόν σκοπόν αποστολής και 
λήψεως μηνυμάτων δι' ασυρμάτου τηλεγραφίας και δλα τά άλλα τηλ:γραφικά όρ
γανα και μηχανήματα εγκατεστημένα ή ευρισκόμενα εν τφ σταθμφ καΐ τήν λει
τουργίαν και χρήσιν τών τοιούτων μηχανημάτων και τηλεγραφικών οργάνων αντι
στοίχως. 

14. Ή παρούσα άδεια, ή «Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών», οί «Κανονι
σμοί Ραδιοεπικοινωνιών», οί «Κανονισμοί Τηλεγραφίας» και τό «Έγχειρίδιον τών 
'Ασυρματιστών» κομίζονται επί τού πλοίου εν τή αίθούση τοΰ 'Ασυρμάτου όμοΰ 
μεθ' έτερων εγγράφων άτινα ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων δυνατόν νά 
όρίση ως αναγκαία διά τήν διεξαγωγήν τής εργασίας τού σταθμού. Ή άδεια 
δέον νά προσάγηται προς έπιθεώρησιν οσάκις ζητήσωσι τούτο άρμόδιαι άρχαί τών 
χωρών τάς οποίας τό πλοΤον προσεγγίζει. 
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15. Ό αδειούχος οφείλει αμέσως νά καταβολή τώ Διευθυντή τοΰ Τμήματος 
Ταχυδρομείων δια και έν σχέσει προς την ώδε χορηγουμένην άδειαν τό ποσόν 
των . λιρών και επιπροσθέτως τό ποσόν των πέντε λιρών την Ιην ' Ι α 

νουαρίου έκαστου έτους κατά την διάρκειαν ούτινος αυτή παραμένει έν ίσχύϊ. 

16. Οί όροι, αι συνθήκαι και οί περιορισμοί, οι διαλαμβανόμενοι ώδε δύνανται 
νά τροποποιώνται και ή παρούσα άδεια δύναται νά άνακληθή και τερματ ισθή κατά 
πάντα χρόνον ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων δ ι ' εγγράφου ειδο

ποιήσεως προς τον άδειοΰχον και από ταύτης τερματ ίζετα ι και καθίστατα ι άκυρος 
άνευ επηρεασμού οιουδήποτε δικαιώματος, πράξεως ή θεραπείας άτ ινα προέκυψαν 
ή θέλουσι προκύψει τ φ Διευθυντή τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων μεταγενεστέρας δυ

νάμει οιασδήποτε ώδε περιεχόμενης συνθήκης ή διατάξεως. 

17. Οιαδήποτε είδοποίησις, παράκλησις ή συναίνεσις (ε ϊ τε αΰτη απα ι τ ε ί τα ι 
ρητώς δπως είναι έγγραφος ε ϊτε ό χ ι ) , ήτις δέον νά δοθή ύπό τοΰ Διευθυντού τών 
Ταχυδρομείων, δυνάμει της παρούσης αδείας, δύναται νά υπογραφή ύφ' οιουδήποτε 
λειτουργοΰ δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπ' αύτοΰ και δύναται νά έπιδοθή διά συστη

μένης επιστολής απευθυνόμενης προς τον άδειοΰχον ή τον εκάστοτε κάτοικον 
Κύπρου άντιπρόσωπον αύτοΰ ή είς την τελευταίαν γνωστήν διεύθυνσιν αύτοΰ ή διά 
παραδόσεως είς τον Κυβερνήτην τοΰ έφ' ου ό σταθμός εΐναι εγκατεστημένος πλοίου, 
και οιαδήποτε είδσποίησις, ήτ ις δέον νά δο3ή ύπό τοΰ αδειούχου, δυνάμει της πα

ρούσης αδείας, δύναται νά έπιδοθή διά συστημένης επιστολής απευθυνόμενης προς 
τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων, είς Λευκωσίαν. 

18. Ή έκφρασις «Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων» σημαίνει τον Διευ

θυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων τοΰ Υπουργε ίου Συγκοινωνιών και "Εργων 
της Κυπριακής Δημοκρατ ίας. 

19. Ή έκφρασις «Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών» σημαίνει την ύπογρα

φεΐσαν έν Μοντρέ την 12ην Νοεμβρίου 1965 Σύμβασιν και τους δυνάμει ταύτης 
γενομένους Κανονισμούς Υπηρεσ ίας και περιλαμβάνει πάσαν Σύμβασιν και πάντας 
τους ΚοΛ/ονισμούς οΐτινες από καιροΰ είς καιρόν δυνοττόν νά τεθώσιν έν ίσχύϊ ώς 
τροποποιοΰντες ή άντικαθιστώντες τούτους. Ή έκψρασις «Τηλεγραφικοί Κανονι

σμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς τους ύπογραφέντας έν Γενεύη την 29ην Νοεμ

βρίου 1958 (Άναθεώρησις Γενεύης, 1958) , οΐτινες εΐναι έπισυνημμένοι είς τήν Διε

θνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (Μπουένος "Αϊρες, 1952) και περιλαμβάνει πάντας 
τους Κανονισμούς οΐτινες από καιροΰ είς καιρόν δυνατόν νά τεθώσιν έν ίσχύϊ ώς 
τροποποιοΰντες ή άντικαθιστώντες τούτους. «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» ση

μαίνει τους ύπογραφέντας έν Γενεύη την 29ην Δεκεμβρίου 19/59 Κανονισμούς και 
περιλαμβάνει πάντας τους Κοα/ονισμους οΐτινες από καιροΰ είς καιρόν δυνατόν νά 
τεθώσιν έν ίσχύϊ ώς τροποποιοΟντες ή άντικαθιστώντες τούτους. 

20. Αί έν τή παρούση άδεις* χρησιμοποιούμενα ι εκφράσεις έχουν τάς αύτάς 
εννοίας ώς έν τή Διεθνή Συμβάσε ι Τηλεπικοινωνιών έκτος έάν ύπάρχη τ ι έν τω 
θέμοτΓΐ ή τω περιεχομένφ δπερ αντ ίκε ι τα ι προς τήν τοιαύτην έρμηνείαν. 

2 1 . Ή έν τή παρούση αδεία χρησιμοποιούμενη έκψρασις «'Ασύρματος Τηλε

γραφία»»έχει τό νόημα τό άποδοθέν είς ταύτην ύπό τοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγρα

φίας Νόμου, Κεφ. 307 και τοΰ περί 'Εμπορικής Ναυτιλ ίας ( 'Ασύρματος Τηλεγρα

φ ία) Νόμου, Κεφ. 293, και περιλαμβάνει ραδιοτηλεφωνίαν. 

22. Ή παροΰσα άδεια καλύπτε ι τήν έγκατάστασιν και διατήρησιν συσκευής 
ασυρμάτου τηλεγραφίας επί ναυαγοσωστικών σκαφών μεταφερομένων ύπό τοΰ 
πλοίου και τήν χρήσιν τής το ιαύτης συσκευής κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξε ιδ ίου του 
πλοίου ή κατά τήν διάρκειαν έκτακτου ανάγκης, τηρουμένων τών έν τή παρούση 
αδεία περιεχομένων δρων πλην τοΰ ύπ' αριθμόν 8 τοιούτου. Ή τοιοχπη συσκευή 
δέον νά είναι άπό πάσης απόψεως σύμφωνος προς οιουσδήποτε κανονισμούς σχετ ι 

κώς προς εγκαταστάσε ις ασυρμάτου τηλεγραφίας έπΐ ναυαγοσωστικών λέμβων 
του πλοίου, οΐτινες δυνατόν νά έκδίδωνται άπό καιροΰ είς καιρόν ύπό τής Κυβερ

νήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατ ίας . 
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23.—(1) Όσάκις κατά την γνώμην του Υπουργικού Συμβουλίου ήθελε δημι
ουργηθή κατάστασις έκτακτου ανάγκης κατά την οποίαν κρίνεται σκόττιμον δια την 
δημοσίαν ύπηρεσίαν ή προς το δημόσιον συμφέρον, δπως ή Κυπριακή Δημοκρα
τ ία θέση ύπό τον ελεγχόν της την άποστολήν και λήψιν μηνυμάτων δια τοΟ σταθ
μού, θα είναι νόμιμον δια τον Διευθυντήν τού Τμήματος Ταχυδρομείων ή οίονδή
ποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ύπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημο
κρατίας να προβή είς την κατοχήν του σταθμού ή οίουδήποτε μέρους αύτοΟ καί 
νά χρησιμοποιή αυτόν διά Κυβερνητικήν ύπηρεσίαν και έν τοιαύτη περιπτώσει πας 
τοιούτος λειτουργός ή πρόσωπον ούτω έξουσιοδοτηθέν δύναται να άνέρχηται έφ* 
οίουδήποτε πλοίου έφ' οδ ευρίσκεται εγκατεστημένος ό σταθμός και να χρησιμο
ποιή αυτόν ώς ανωτέρω ελέχθη, καί, τηρούμενης τής τοιαύτης χρήσεως, δύναταΐι 
να χρησιμοποιή αυτόν ή νά έπιτρέψη τήν χρησιμοποίησίν του δια τοιαύτας συνή
θεις υπηρεσίας ώς ήθελε κατά τήν κρίσιν του θεωρήσει καταλλήλους ή να απα
γόρευση και νά λάβη μέτρα ώστε νά έμποδίση τήν χρήσιν αυτού και νά έκδώση 
διαταγάς, προς τάς οποίας δέον νά συμμορφωθή ό αδειούχος προς παρεμπόδισιν» 
της τοιαύτης χρήσεως. 

(2) Πάς τοιούτος λειτουργός ή πρόσωπον ούτως έξουσιοδοτημένον ώς άνων 
τέρω ελέχθη, δύναται, είς πάσαν ούτω άναφερθεΐσαν περίπτωσιν αντί τής ώς εϊρη
ται λήψεως κατοχής του σταθμού, νά διαχάξη και εξουσιοδότηση τοιαύτα πρόσω
πα, οία ήθελε θεωρήσει κατάλληλα, νά άναλάβωσι τον έλεγχον τής αποστολής 
καί λήψεως μηνυμάτων διά τού σταθμού, εΤτε καθ' ολοκληρίαν εΤτε μερικώς, καΐ 
κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε διοττάξει, καί τά τοιαύτα πρόσωπα δύνανται ν* 
άνέρχωνται έφ' οιουδήποτε πλοίου έφ' οΰ ευρίσκεται εγκατεστημένος ό σταθμός, 
καί ό ρηθεΐς λειτουργός ή πρόσωπον ούτως έξουσιοδοτημένον ώς ανωτέρω ελέχθη, 
δύναται νά διάταξη τον άδειούχον νά υποβάλη είς αυτόν, ή οιονδήποτε πρόσωπον 
έξουσιοδοτημένον υπ' αυτού, μηνύματα δοθέντα προς άποστολήν ή ληφθέντα ύπό 
τού σταθμού ή οιανδήποτε κατηγορίαν ή κατηγορίας τοιούτων μηνυμάτων, νά 
σταματήση ή έπιβραδύνη τήν άποστολήν ή παράδοσιν οίωνδήποτε μηνυμάτων η 
νά παραδώση ταύτα προς αυτόν ή τον άντιπρόσωπόν του και γενικώς νά εκτέλεση 
άπάσας τάς διαταγάς τάς διδομένας έν άναφορφ προς την άποστολήν, λήψιν ή 
παράδοσιν μηνυμάτων ώς ό ρηθεΐς λειτουργός, ή πρόσωπον ούτως έξουσιοδοτη
μένον ώς ανωτέρω ελέχθη, δύναται νά καθορίση και ό αδειούχος υπακούει καί συμ
μορφούται προς πάσας τάς τοιαύτας οδηγίας. 

(3) Ό αδειούχος συμμορφούται προς οιασδήποτε οδηγίας αΤτινες δυνατόν νά 
έκδοθώσιν ύπό τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας προς τήρησιν ύπο 
των σταθμών ασυρμάτου τηλεγραφίας πλοίων κατά τήν διάρκειαν οίασδήποτε ώς 
ανωτέρω ελέχθη έκτακτου ανάγκης. 

(4) Ό αδειούχος δικαιούται ευλόγου αποζημιώσεως δι* οίανδήποτε ζημίαν είς 
τον σταθμόν προερχομένην έκ τής ένασκήσεως τών έξαΛτιών τών παρεχομένων διά 
των υποπαραγράφων (1) και (2) της παρούσης παραγράφου. 

24. Ή παρούσα άδεια δέν είναι μεταβιβάσιμος. 
25. Ή παρούσα άδεια επιστρέφεται προς τον Διευθυντήν του Τμήματος Ταχυ

δρομείων άμα τη άνακλήσει της. 
26. Διά τής παρούσης άδείάς δεν εξουσιοδοτείται ή μετάδοσις μουσικής. 
27. Ό Διευθυντής τού Τμήματος Ταχυδρομείων δέον νά πληροφορήται αμέσως 

περί οίασδήποτε αλλαγής τής διευθύνσεως του αδειούχου ή οίασδήποτε αλλαγής 
τών έν τη αδεία διαλαμβανομένων σταθμών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος και 
Οΐ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί—(Κανονισμός 39) 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΣ Δ Γ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ. 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αύτη συνομολογείται τήν . ΜΕΤΑΞΥ του κ 
Υπουργού Συγκοινωνιών και "Εργων διά κάΐ έκ μέρους του Υπουργικοί) Συμβου
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λίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (έν τοΤς εφεξής αναφερομένου ώς «το Ύπουργι
κόν Συμβούλιον»), έκψρασίς ήτις περιλαμβάνει τους διαδόχους αυτού αφ' ενός και 
τοΟ κ. ; . . . . . . . . . δια και έκ μέρους . . . . . . . . . . έν τοις εφεξής αναφερομένους 
ώς ό «Αδειούχος», έκφρασις ήτις περιλαμβάνει, δπου έν τω κειμένω επιτρέπεται 
τους εξουσιοδοτημένους άντητροσώττους και εκδοχείς αυτού άφ' έτερου. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει των διατάξεων του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, 
Κεφ. 307, είναι παράνομος ή έγκαθίδρυσις σταθμού ασυρμάτου τηλεγραφίας ή ή 
έγκατάστασις ή διατήρησις οιασδήποτε συσκευής δι.' άσύρματον τηλεγραφίαν εις 
οΊονδήποτε μέρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός και σύμφωνος αδείας παρε
χομένης προς τούτο, υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου : 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό 'Αδειούχος ήτήσοττο την εκδοσιν αδείας προς εγκαθίδρυσιν, 
έγκατάστασιν, διατήρησιν και λειτουργίαν Σταθμού Ραδιεπικοινωνιών δια 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Ύπουργικόν Συμβούλιον άπεφάσισεν όπως παράσχη προς 
τον Άδειούχον την έν τή παρούση συμφωνία άναφερομένην άδειαν και το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον και ό 'Αδειούχος συνεφώνησαν όπως έφαρμόσωσι τάς κατωτέρω 
διαλαμβανομένας διευθετήσεις : 

ΝΥΝ έπί τή βάσει των ανωτέρω και των κατωτέρω εκτιθεμένων Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΑΥΤΗ ΕΠΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙ και το Υ. Σ. συμβάλλονται και ό αδειούχος συμφωνούν 
μεταξύ των και δηλούν ώς ακολούθως : 

1. Έ ν τή παρουση Συμφωνία, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου άλλως προκύπτη— 
«'Ασύρματος Τηλεγραφία» έχει την αυτήν έννοιαν ώς εις τον περί 'Ασυρ

μάτου Τηλεγραφίας, Νόμον, Κεφ. 307· 
«Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλε

πικοινωνιών Μοντρέ, (Montrcux) 1965, και περιλαμβάνει τους περί Ραδιοεπι
κοινωνιών Κανονισμούς τής Γενεύης, 1959, και οιανδήποτε Σύμβασιν και Κανο
νισμούς οΤτινες από καιρού είς καιρόν ευρίσκονται έν ίσχύϊ ή άντικαθιστώσιν 
ή τροποποιοΰσΐν αυτούς· 

«Σηματοδοσία Δυνάμεων» σημαίνει σηματοδοσίαν δι' οιουδήποτε συστήμα
τος ασυρμάτου τηλεγραφίας μεταξύ μονάδων οιασδήποτε τών ακολούθων δυνά
μεων, ή μεταξύ οίασδήποτε τοιαύτης μονάδος καί οιουδήποτε σταθμού ασυρ
μάτου, ή μεταξύ οιασδήποτε τοιαύτης μονάδος καί οίασδήποτε μονάδος ετέ
ρας τοιαύτης δυνάμεως, ήτοι : 

(α) Τών ενόπλων δυνάμεων τής Κυπριακής Δημοκρατίας· 
(β) τών δυνάμεων ασφαλείας τής Κυπριακής Δημοκρατίας· 
(γ ) τών δυνάμεων καί; υπηρεσιών πολιτικής αμύνης τής Κυπριακής Δημο

κρατίας· 
(δ) οιωνδήποτε ξένων ένοπλων δυνάμεων νομίμως σταθμευουσών έν τώ έδά

φεί τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή επισκεπτόμενων, τούτο

«Σηματοδοσία Κυβερνητικών Αεροσκαφών» σημαίνει σηματοδοσίαν δι' οιου
δήποτε συστήματος ασυρμάτου τηλεγραφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κυ

. βερνητικών αεροσκαφών ή μεταξύ οιουδήποτε Κυβερνητικού αεροσκάφους καί 
οιουδήποτε Ασυρμάτου Σταθμού ή μεταξύ οιουδήποτε Κυβερνητικού 'Αερο
δρομίου καί οιουδήποτε άλλου 'Ασυρμάτου Σταθμού* 

«Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν Συνθήκην Εγκαθιδρύσεως τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας τήν υπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αύγουστου, 
1960. 

2. Τηρουμένων τών έν τοις κατωτέρω περιεχομένων δρων, συνθηκών, προνοιών, 
περιορισμών καί επιφυλάξεων, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας 
ας περιβέβληται δυνάμει τοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 307, 
δια ταύτης παραχωρεί είς τον Άδειούχον άδειαν δπως έγκαταστήση, διατηρή καί 
λειτουργή Σταθμόν ασυρμάτου επικοινωνίας δια είς 

3 . Ή άδεια θα είναι δια περίοδον . . . . . . . . ετών άρχομένην άπό τής. .".'.. . . . . 
καί λήγουσαν την 
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4. Έ ά ν ό Ά δ ε ϊ ο ϋ χ ο ς έπιθυμή δπως ή (οχύς τής ώδε χορηγούμενης αδείας συνε

χισθή, δέον δττως αποταθή προς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τουλάχιστον τρεις 
μήνας προ της λήξεως τής ορισθείσης χρονικής περιόδου, τ ό δε Ύπουργικόν Σ υ μ 

βούλιον δύναται , κατά την κρίσιν αύτοΟ, ν' άπορρίψη την τοιαύτην αΐτησιν ή να 
έγκρίνη ταύτην ύφ' ους δρους και συνθήκας ήθελε κρίνει καταλλήλους. 

5. Τό δικαίωμα αδείας είναι £ ετησίως δ ι ' έκάστην συσκευήν, προ
πληρωτέον κατά την 

6. Αϊ εν τ φ Σταθμφ έγκατεστημέναι συσκευαι 6ά είναι τοΟ χαρακτήρος τοΰ 
έξειδικευομένου έν τ φ συνημμένφ Παραρτήματ ι , και θά υπόκεινται καθ' δλα είς 
την έγκρισιν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. 

7. Αί κεραΐαι και πάντες οί ιστοί , οι ανεγειρόμενοι προς χρήσιν έν τ φ Σταθμφ 
δια την λειτουργίαν του Σταθμού πληρούν τάς απαιτήσε ις , καθ' όσον άφορφ είς 
τό ΰψος, τό σχέδιον κατασκευής, κλπ., τάς οποίας τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελε καθορίσει δια γραπτής ειδοποιήσεως προς τον Άδειούχον. Έ ά ν οιοσδήποτε 
Μόνιμος Σταθμός κε ί τα ι είς άπόστασιν μικροτέραν τοΰ ήμίσεος μιλ ίου από τής 
περιμέτρου οιουδήποτε αεροδρομίου, τό ΰψος τής κεραίας ή οιουδήποτε ίστοΰ στη

ρίζοντος ταύτην, δέν υπερβαίνει τους 50 .πόδας άπό τής επιφανείας τοΰ εδάφους. 
Κερα ία τ ις ή οποία ύπέρκειται ή ή οποία εΐναι πιθανόν νά καταπέση ή νά παρα

συρθή υπό αέρος έπί έναερίων ηλεκτροφόρων καλωδίων (συμπεριλαμβανομένων κα

λωδίων διά σκοπούς ηλεκτροφωτισμού) περιφρουρείται κα ΐ / ή διασφαλίζεται προς 
εΰλογον ϊκανοποίησιν τοΰ ιδιοκτήτου των τοιούτων ηλεκτροφόρων γραμμών. 

8. Αϊ συσκευαι ευρίσκονται πάντοτε έν άσφαλεΐ φυλάξει και υφίστανται χε ιρ ι 

σμών ύπό προσώπων εξουσιοδοτημένων ύπό τοΰ 'Αδειούχου. Ό 'Αδειούχος φρον

τ ί ζ ε ι 'ώστε, τ ά πρόσωπα ταΰτα. νά τηηοΰν πάντοτε τους δρους τής αδείας και αϊ 
συσκευαι νά είναι πάντοτε απρόσιτοι είς μή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

9 . — ( 1 ) Ό Άδειοΰχος δέον νά μή προκαλή παρεμβολάς είς την Σηματοδοσίαν 
Δυνάμεων ή την Σηματοδοο~ίαν Κυβερνητικών 'Αεροσκαφών διά τής αποστολής ή 
λήψεως οιονδήποτε μηνύματος μέσω τοΰ Σταθμού ή δ ι ' οιασδήποτε άλλης χρή

σεως αύτοΰ. 
(2) 'Οσάκις οϊ χε ίρ ιστα! τοΰ Σταθμού άντιλαμβάνωνται διά τών ύπ' αυτών χρη

σιμοποιουμένων οργάνων, ή δΓ οϊουδήττοτε άλλου τρόπου, δτ ι λαμβάνει χώραν Σ η 

ματοδοσία Δυνάμεων ή Σηματοδοσία 'Αεροσκαφών ή δτ ι γίνονται παρεμβολαί, ούτοι 
θά άποφεύγωσι νά χρησιμοποιώσιν τον Σταθμόν μέχρις δτου έξαλειφθή πάσα ενδει

ξις δτι υπάρχει παρεμβολή είς την τοιαύτην Σηματοδότησιν. 
(3 ) Ή άδεια δύναται νά αναστολή προς τό συμφέρον τής ασφαλείας ή τής εθνι

κής αμύνης ή μόλις ή 'Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου εΐναι είς θέσιν νά προσφέρη 
παρομοίαν δημοσίαν ΰπηρεσίαν. 

(4 ) Έ ά ν κατά την γνώμην τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου ή λε ι τουργ ία τοΰ Σ τ α 

θμού είναι ασυμβίβαστος προς την ελεύθερον χρήσιν τής Σηματοδοσίας Δυνάμεων 
ή Σηματοδοσίας Κυβερνητικών αεροσκαφών, αναλόγως τής περιπτώσεως, ό 'Αδειού

χος οφείλει, δταν τοΰτο ζητηθή εγγράφως παρ' αύτοΰ, δυνάμει οδηγιών τοΰ Ύπουρ

γ ικοΰ Συμβουλίου, νά κλείση τον Σταθμόν. 
(5 ) Αϊ διατάξε ις αύτα ι διά την προστασίαν τής Σηματοδοσίας Δυνάμεων ή Σ η 

ματοδοσίας τών Κυβερνητικών αεροσκαφών ερμηνεύονται κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά μη επηρεάζεται ή γενικότης οιωνδήποτε άλλων διατάξεων τής αδείας. 

(6 ) Ό 'Αδειούχος δέν δικαιούται οιασδήποτε αποζημιώσεως έν σχέσει προς τήν 
άκύρωσιν τής αδείας ή τό κλείσιμον τοΰ Σταθμού δυνάμει τής παρούσης παρα

γράφου. 

10. Ό Σταθμός αναγγέλλε ι τό διακριτικόν αύτοΰ σήμα ως τοΰτο καθορίζεται 
έν τ φ συνημμένφ Παραρτήματ ι , είς τήν αρχήν και τό τέλος εκάστης επικοινωνίας. 
Ό Σταθμός καλε ί τα ι και αναγνωρίζεται μόνον διά τών ,'.γκεκριμμένων σημάτων 
κλήσεως. 
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1 1 . Ό 'Αδειούχος ακολουθεί και τηρε ί τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών εις οΐαν έκτασιν αύται είναι εφαρμόσιμοι εις τον Σταθμόν. 

12. Ό 'Αδειούχος τηρεΐ εν λε ι τουργ ία τον Σταθμόν κατά τρόπον ώστε ούτος νά 
μή προξενη παρεμβολάς είς την λειτουργίαν οίουδή,τοτε 'Ασυρμάτου ΣταΘμοΰ Τη

λεγραφίας εγκατεστημένου έν τη Κυπριακή Δημοκρατ ία ή εντός των χωρικών υδάτων 
των εφαπτόμενων έπι τών ακτών της Κύπρου (ε ϊ τε ούτος είναι εγκατεστημένος έπι 
της ακτής ή έπι οιουδήποτε πλοίου ή οιουδήποτε αεροσκάφους) ή υφισταμένου 
ή καθιδρυθέντος υπό τών 'Αρχών τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει τής Συνθήκης 
Εγκαθιδρύσεως. Προτοΰ άποστε ίλη οιονδήποτε μήνυμα, ό χειριστής δέον δπως 
άκροασθή ίνα βεβαιωθή ότ ι ουδείς άλλος σταθμός αποστέλλει ταυτοχρόνως μηνύ

ματα επί τής αυτής συχνότητος. 

13. Έάν.μήνυμα τ ι , όπερ ό αδειούχος δεν δικαιούται να λάβη , ληφθή ύπ' αυτού 
άνευ. προθέσεως, ό αδειούχος δέον δπως μη καταστήση γνωστόν ή έπιτρέψη νά 
γίνη γνωστόν, το περιεχόμενον, ή προέλευσις ή ό προορισμός αυτού, ή ΰπαρξις 
ή το γεγονός δτ ι τοιούτον μήνυμα ελήφθη είς οιονδήποτε πρόσωπον, πλην δεόν

τως εξουσιοδοτημένου γραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αρμοδίου δικαστη

ρίου
 δέον επίσης νά μή λάβη άντίγραφον τοΰ μηνύματος ή νά χρησιμοποίηση 

τούτο ή νά έπιτρέψη δπως τούτο άναπαραχθή εγγράφως, αντιγραφή ή χρησιμο

ποιηθή. 

14. Ουδεμία αλλαγή ή τροποποίησις επιφέρεται είς οιαδήποτε τών χαρακτη

ριστικών τοΰ Σταθμού τών αναφερομένων εν τφ συνημμένω Παραρτήματ ι , άνευ τής 
έγγραφου συναινέσεως τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου. 

15. Ό Άδειοΰχος οφείλει πάντοτε νά άποζημίοΤ το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
διά πάσαν άγωγήν ήτις ήθελεν έγερθή, και πάσας τάς αξιώσεις και απαιτήσε ις 
αΤτινες ή3ελον υποβληθή προς αυτό παρ' οιουδήποτε οργανισμού (με τά ή άνευ νο

μικής προσωπικότητος) ή οιουδήποτε προσώπου εν σχέσει προς οιανδήποτε ζημίαν, 
βλάβην ή καταστροφήν, προερχομένην άπό ή . συνδεομένην προς οιανδήποτε πράξιν 
προνόου μένη ν ή έπιτρεπομένην υπό τής παρούσης. 

16. Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων και οι ύπ' αυτού δεόντως εξου

σιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται, κατά πάντα εϋλογον χρόνον νά είσέρχωνται είς 
τον Σταθμόν Τνα έπιθεωρώσι, και δύνανται νά έπιθεωρώσι, οιανδήποτε συσκευήν 
έγκατεστημένην ή εύρισκομένην είς το ιαύτα μέρη αντιστοίχως διά τους σκοπούς 
τής αποστολής ή λήψεως, μηνυμάτων δ ι ' ασυρμάτου τηλεγραφίας και δλα τ ά λο ιπά 
6ργοΛ>α και μηχανήματα, εγκατεστημένα ή ευρισκόμενα εντός τοΰ σταθμού, καθώς 
επίσης και την λειτουργίο^/ και τους χε ιρ ιστάς τών τοιούτων, μηχανημάτων και ορ

γάνων αντιστοίχως. 

17. Έκτος κατόπιν έγγραφου συγκαταθέσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ό 
Αδειούχος δεν δύναται νά εκχώρηση, παραχώρηση ή υπενοικίαση ή καθ' οιονδή

ποτε τρόπον νά διάθεση ή νά έπιτρέψη συμμετοχήν οιουδήποτε άλλου προσώπου 
ή οργανισμού είς το ευεργέτημα τών άδειων, δυνάμεων ή εξουσιών αϊ όποΤαι χορη

γούνται βάσει τής Συμφωνίας αυτής, ή οιασδήποτε τών τοιούτων άδειων, δυνάμεων 
ή εξουσιών. 

1 8 . — ( 1 ) Όσάκ ι ς κατά τήν γνώμην τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ήθελε δημι

ουργηδή κατάστασις εκτάκτου ανάγκης κατά τήν οποίαν κρίνεται σκόπιμον διά τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν ή προς το δημόσιον συμφέρον, δπως ή Κυπριακή Δημοκρατ ία 
θέση ύπό τον έλεγχαν της τήν διαβίβασιν μηνυμάτων διά τοΰ Σταθμού, θά ε ίναι 
νόμιμον διά το Ύπουργικόν Συμβούλιον νά διατάσση τήν κατάσχεσιν και νά προ

βαίνη είς την κατοχήν τοΰ Σταθμού ή οιουδήποτε μέρους αυτού έν όνόματτι και εκ 
μέρους της Κυπριακής Δημοκροττίας και νά έμποδίζη τον Άδειοΰχον νά τον χρη

σιμοποιή και νά ενεργή ούτως ώστε ό Σταθμός νά χρησιμοποιήται προς έξυπηρέ

τησιν της Κυπριακής Δημοκρατ ίας και έν το ιαύτη περιπτώσει πάν πρόσωπον έξου

σιοδοτημένον προς τοΰτο ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου δύνοτται νά είσέρχη

τ α ι είς τον Σταθμόν, τ ά γραφε ία ή εργαστήρ ια τοΰ 'Αδειούχου και νά άναλαμβάνη 
τήν κατοχήν αυτών και νά χρησιμοποιή τ α ΰ τα ως ανωτέρω ελέχθη. 
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(2) Ό 'Αδειούχος δεν δικαιούται νά απαίτηση άττοζημιώσεις παρά τοΰ ΎΤΓΟ'Γ
γικοΰ Συμβουλίου άναφορικώς προς οιανδήποτε ζημίαν την οποίαν οΟτος ύπέ<. · . 
λόγω της 6πό του ΎπουργικοΟ Συμβουλίου ασκήσεως των εξουσιών των χορη. 
θεισών αύτώ δυνάμει της υποπαραγράφου (1 ) , ανωτέρω ή δια την. χρήσιν 
Σταθμού δυνάμει των ανωτέρω η δι' οιονδήποτε άλλον λόγον : 

Νοείται πάντοτε δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον θα άποζημιοΐ τον Άδειου,;, 
μόνον καθ* δσον άφορφ είς πραγματικήν ζημίαν προξενουμένην εις τον Σταθ|.'·"^ 
άλλως ή δια φυσικής φθοράς. 

19. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, δι' έγγρά'-■-.. 
προειδοττοιήσεως ενός μηνός προς τον Άδειόΰχον, νά καλέση και τερματίση · 
αδείας, δυνάμεις και εξουσίας τάς δια της παρούσης χορηγηθείσας και άμα 
λήξει της ως άνω ρηθείσης περιόδου τοΰ ενός μηνός, α! παροΰσαι και αϊ ρηθεΐ» .······. 
άδειαι, δυνάμεις και έξουσίαι, δλαι όμοΰ και εκάστη κεχωρισμένως λήγουσιν ί · ■ 
στικώς, τερματίζονται και άκυροΰνται : 

Νοείται πάντοτε δτι ουδεμία τοιαύτη άνάκλησις ή τερματισμός ως ανωτέρω ' 
ζημιώση ή έπηρεάση οιονδήποτε δικαίωμα δι' άγωγήν ή θεραπείαν το όποιον ■: 
εχΉ Π^η άποκτηθή ή μετέπειτα θ' άποκτηθή υπό της Κυπριακής Δημοκρατία' 
τοΟ 'Αδειούχου δυνάμει οιουδήποτε των εν τή αδεία περιεχομένων δρων ή δια 
ξεων. 

20. Οιαδήποτε είδοποίησις, παράκλησις ή συναίνεσις (εΤτε αΰτη απαιτεί 
ρητώς δπως είναι έγγραφος είτε δχι) ήτις δέον νά δοθή υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Σ·.· 
βουλίου δυνάμει της παρούσης, δύναται νά υπογραφή υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τ\ 
ματος Ταχυδρομείων ή οιουδήποτε άλλου λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου . '· '" 
αύτοΰ και δύναται νά έπιδοθή δια συστημένης επιστολής απευθυνόμενης προς 
Άδειόΰχον ή τον εκάστοτε κάτοικον Κύπρου άντιπρόσωπον αύτοΰ και οίαδήπ; 
είδοποίησις ήτις δέον νά δοθή υπό τοΰ Αδειούχου δυνάμει τής παρούση; δύνα 
νά έπιδοθή δια συστημένης επιστολής απευθυνόμενης προς τον Διενθυντήν 
Τμήματος Ταχυδρομείων, είς Λευκωσίαν. 

21. Ουδέν των εν τη παρούση διαλαμβανομένων δύναται νά έκληφθ ι ώς πε{: 
ρίζον ή περικόπτον τάς εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου δτκ/ς άνακ< 
την "Αδειαν ή τροποποιή τους δρους, τάς διατάξεις ή τους περιορ σμούς αύ' . 
δυνάμει του άρθρου 3 τοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεό. 307. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. Συχνότης (ΚΗΖ/ΜΗΖ) : ._ 
2. Ημερομηνία ενάρξεως λειτουργίας : 
3. Διακριτικόν Σήμα: 
4. Γεωγραφικόν μήκος και πλάτος της τοποθεσίας τοΰ πομπού εϊς μοίρας και 

λ ε π τ ά : 
5. Τοποθεσίαι ή περιοχαΐ μεθ' ων έχει έγκατασταθή επικοινωνία: 
6. Μήκος κυκλώματος (χλμ.): 
7. Κατηγορία εκπομπής, εύρος ζώνης και χαρακτηριστικά εκπομπής : 
8. ' Ισχύς (βάττς): 
9. τΩραι λειτουργίας τοΰ σταθμού : 

10. Περιεχόμενον των προς έκπομπήν μηνυμάτων: 
11. Υπεύθυνος 'Ετα ιρε ία : " 

Είς μαρτυρίαν των ανωτέρω ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων καΐ ό 'Αδειού
χος έθεσαν τάς ΰπογραφάς και σφραγίδας αυτών σήμερον 

Υ π ε γ ρ ά φ η , έσφραγίσθη και παρεδόθη υπό τοΰ Ι 
Υπουργού Συγκοινωνιών και "Εργων j 
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έτη παρουσία τών: 

Υπεγράφη, έσφραγίσθη και παρεδόθη ΰπο 
τοΰ αδειούχου 

επί παρουσία τών 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

Ό κερί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος, Κεφ. 307 και οι περί 'Ασυρμάτου 
Τηλεγραφίας Κανονισμοί 1955 εως 1972 (Κανονισμός 40) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΓ ΑΔΕΙ ΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
1. Πλήρες δνομα 

(μέ κεφαλαία, έπώνυμον τελευταΐον) 
2. Διεύθυνσις '. 
3. Επάγγελμα 
4. 'Ηλικία. 
5. Έθνικότης 
6. "Ετεραι λεπτομέρειαι του αίτητου δι' ών αποδεικνύεται ή Ικανότης του να 

συμμορφωθή προς τάς διατάξεις της αδείας. 
7. Κεντρικόν σημεΐον του σταθμού έξ οδ θά έφαρμοσθη ή άκτίς τών 5 μιλίων. 
8. Περιγραφή τοΟ χρη^ιμοποιηθησομένου προτύπου . . . . . . . 

'Ημερομηνία ; 

('Υπογραφή αίτητου) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος, Κεφ. 307 και οι περί 'Ασυρμάτου 

Τηλεγραφίας Κανονισμοί 1955 έως 1972 (Κανονισμός 45) 
ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

Δικαίωμα £ 1.000 μίλς 
(Ή άδεια αϋτη εκπνέει τήν 1 9 . . . . ) 

Ό κύριος 
(πλήρες δνομα, μέ κεφαλαία, έπώνυμον τελευταΐον) 

έκ 
(πλήρης διεύθυνσις) 

(ιέν τοις εφεξής καλούμενος δ Αδειούχος) δια ταύτης εξουσιοδοτείται, τηρου
μένων ύπό πάσας τάς απόψεις του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, Κεφ. 
307, τών περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμών, 1955 έως 1972, και τών 
όρων, συνθηκών και περιορισμών τών αναγραφομένων δπισθεν της παρούσης» 
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όπως έγκαταστήση και χρησιμοποιή σταθμόν ασυρμάτου τηλεγραφίας (έν τοις 
εφεξής καλούαενον «ό Σταθμός») προς τον μόνον σκοπόν του ελέγχου της κι
νήσεως προτύπου οχήματος, σκάφους ή αεροσκάφους, δια της έ \ π ο μ π ή ς ηλεκ
τρομαγνητικής ενεργείας εκ συσκευής εκπομπής και τής λήψεως τοιαύτης ένερ
γ ε ' α ς έκ συσκευής λήψεως ευρισκομένης έν τω προτύπω (αΐτινες συσκευαΐ 
έκπμπής καΐ λήψεως συνιστώσιν όμοϋ τήν εκφρασιν «ό Σταθμός» ) . 

Ημερομηνία 

Διευθυντής Τμήματος 
Ταχυδρομείων. 

ΟΡΟΙ, ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Ό Σταθμός ιδρύεται και χρησιμοποιείται μόνον εντός άκτΐνος 5 μιλίων 
έκ ή έν έτέρω τσιούτω τόπω έν τή Δημοκρατία ώς ό Αδειούχος ήθε
λεν υποδείξει έκ τών προτέρων δι5 ειδοποιήσεως προς τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος 
Ταχυδρομείων. 

2. Ό Σταθμός χρησιμοποιείται μόνον δΓ έκπομπάς αϊτινες έμπίπτουσιν εις τάς 
τάξεις τάς καθοριζομένας έν τω παρατιθεμένω Παραρτήματι και ευρίσκονται 
εντός των ορίων τών συχνοτήτων τών καθοριζομένων έν τω παρατιθεμένω Παραρτή
ματι έν σχέσει προς τάς τών οικείων τάξεων εκπομπών, χρησιμοποιείται δε ενέρ
γεια μη υπερβαίνουσα τήν καθοριζομένην έν τω παρατιθεμένφ Παραρτήματι έν 
σχέσει προς τήν εκάστοτε έν χρήσει τάξιν εκπομπής και συχνότητος. 

3. Ό Σταθμός χρησιμοποιείται μόνον (i) ύπό του Αδειούχου προσωπικώς ή 
(ϋ) ύψ' οιουδήποτε έτερου προσώπου εξουσιοδοτημένου ΰπ' αυτοΰ τή παρουσία τοΰ 
'Αδειούχου και τή άμέσω επιβλέψει αυτοΰ. 

4. Ή συσκευή εκπομπής του Σταθμού σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, συντηρείται 
και χρησιμοποιείται οΰτως ώστε ή χρήσις τοΰ Σταθμού νά μή προξενΓ οιανδήποτε 
άποφευκτήν παρέμβασιν εις οιανδήποτε άσύρματον τηλεγραφίαν. 

5. Ικανοποιητική μέθοδος σταθεροποιήσεως της συχνότητος δέον ν« χρησιμο
ποιήται έν τή συσκευή εκπομπής. 

6. Ή συχνότης τής συσκευής εκπομπής ελέγχεται κατά τοιαΰτα χρονικά δια
στήματα και δια εξοπλισμού μετρήσεως τοιαύτης ακριβείας ώς ήθελεν εΐσθαι άναγ
καΐον διά νά διαπιστούται δτι αί έκπομπάΐ ευρίσκονται εντός τών εξουσιοδοτημένη.· 
ορίων συχνοτήτων. 

7. Έάν ενέργεια διά τήν λειτουργίαν τοΰ Σταθμού λαμβάνεται έκ δημοσίας πα
ροχής ηλεκτρισμούς ουδεμία άπ ' ευθείας σύνδεσις δέον νά ένεργήται μεταξύ τών 
καλωδίων παροχής και τής κεραίας. 

8. Ό Αδειούχος ελέγχει την συχνότητα τής συσκευής εκπομπής οσάκις αύτη 
τυγχάνει σκληράς μεταχειρίσεως καί, έάν ή συσκευή εκπομπής δεν είναι ελεγχομένη 
διά κρυστάλλων, ούτος ελέγχει τήν συχνότητα κατά χρόνσν δσον το δυνατόν έγγύ
τερον τής ενάρξεως τής λειτουργίας ταύτης. 

9. Ό Σταθμός καί ή παρούσα άδεια υπόκεινται εις έ'λεγχον κατά πάντα ευλο
γον χρόνον υπό δεόντως εξουσιοδοτημένων λειτουργών τοΰ Τμήματος Ταχυδρομείων. 

10. Ό Σταθμός κλείει καθ' οιονδήποτε χρόνον τή διαταγή τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Ταχυδρομείων. 

11. Ή άδεια αυτή παραμένει έν ίσχύϊ δι' έν έτος άπό τής πρώτης ημέρας τοΰ 
μηνός τής εκδόσεως της και ακολούθως διά περίοδον ή διαδοχικάς περιόδους ενός 
έτους έν οσω ό 'Αδειούχος καταβάλλει προς τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Ταχυ
δρομείων έκ τών προτέρων /προ τής ενάρξεως εκάστης τοιαύτης περιόδου, δικαίωμα, 
ανανεώσεως έκ £1 .000 μίλς : Νοείται δτι ό Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρο
μείων δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, μετά τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως νά άνακα
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λέση την άδειαν ταύτην ή να τροποποίηση τους δρους, συνθήκας ή περιορισμούς 
ταύτης δι' έγγραφου ειδοποιήσεως επιδιδόμενης εις τον Άδειοϋχον ή δια γενικής 
ειδοποιήσεως δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και απευ
θυνόμενης προς απαντάς τους κατόχους αδείας έλεγχου προτύπου. Πάσα είδο
ποίησις διδομένη δυνάμει της παρούσης παραγράφου δύναται νά τεθη έν ίσχύϊ είτε 
αμέσως είτε είς τοιαύτην μέταγενεστέραν ήμερομηνίαν ώς ήθελεν καθορισθή έν τη 
ειδοποιήσει. 

12. Πάσα παράβασις των όρων, συνθηκών ή περιορισμών τής παρούσης ή μη 
καταβολή δικαιωμάτων καθιστφ την άδειαν ταύτην άκυρώσιμον. Έ ν περιπτώσει 
ακυρώσεως ουδέν μέρος οιουδήποτε δικαιώματος καταβληθέντος έν σχέσει προς το 
τρέχον έτος επιστρέφεται. 

13. Ή άδεια αυτή δεν είναι μεταβιβάσιμος. 

14. Ή άδεια αυτή έττιστρέφεται είς τον Διευθυντήν του Τμήματος Ταχυδρομείων 
άμα τη εκπνοή ή τη άνακλήσει ή τή ακυρώσει ταύτης. 

15. Έ ν τή παρσύση αδεία, έκτος οσάκις εκ του κειμένου άλλέως προκύπτη, 
λέξεις καί εκφράσεις, έχουν τήν αυτήν έννοιαν ην έχουσιν έν τω περί 'Ασυρμάτου 
Τηλεγραφίας Νόμω, Κεφ. 307, ή έν τοις περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονι
σμοΐς 1955 έως 1972. 

' ^ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Συχνότης Τάξεις εκπομπής Μεγίστη αποτελεσματική 
("15ε (δ) κατωτέρω) ισχύς εκπομπής 

(ΐδέ (α) καί (β) 
κατωτέρω) 

26.960 εως 27.280 ΑΙ, Α2, F 1 , καί F2 1 3 
144 έως 146 ΑΙ, Α2, F1, καί F2 0.5 
Μκλ Μκλ · 

Δια τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος— 
(α) αποτελεσματική εκπεμπόμενη ενέργεια Effective Radiated Power (ERP) 

σημαίνει τήν μέσην ίσχυν εκπεμπόμενης ενεργείας πολλαπλασιαζομένην 
έπί του κέρδους τής κεραίας έν τ φ όριζοντίω έπιπέδω* 

(β) ή μέση εκπεμπόμενη ενέργεια (Radio Frequency Power  R F P ) θα λο
γίζηται ως ή παρεχομένη προς τήν κεραίαν καί γενικώς διά τήν μή δια
μορφωμένην κατάστασιν άλλα έν τή περιπτώσει συστημάτων έν οΐς ή 
εφαρμογή διαμορφώσεως προκαλεί αΰξησιν είς τήν φέρουσαν ένέργειαν 
(effective carrier power), πλην τής ετέρας αλλαγής είς τήν ένέργειαν 
όφειλομένην είς τήν άναοιανομήν μεταξύ τής φερουσης καί των πλευρι
κών, τούτο δέον νά λαμβάνηται ύπ ' όψιν 

( γ ) ή εκπεμπόμενη ενέργεια (RFP) καί ή αποτελεσματική εκπεμπόμενη 
<_ ενέργεια (ERP) βά υπολογίζωνται είτε δια τή ς μετρήσεως ή διά υπο

λογισμού έκ των χαρακτηριστικών τών τύπων τής συσκευής τής χρησι
μοποιούμενης, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού του. Τμήματος Ταχυδρο
μείων 

(δ) τά σύμβολα τά χρησιμοποιούμενα προς διάκρισιν τών τύπων τής εκπομπής 
έχουσιν τάς εννοίας τάς προσδιδομένας αυτοΐς έν τοις Κανονισμοΐς Ραδιο
επικοινωνιών, τοΤς έπ ι συνημμένο ι ς τή Συμβάσει περί Τηλεπικοινωνιών, ή 
τοις έν ίσχύϊ δυνάμει τής τοιαύτης Συμβάσεως' 

(ε) ή Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπι
κοινωνιών τήν ύπογραφεΤσαν έν Μοντρέ τήν 11 ην ήμέραν του Νοεμβρίου 
1965, καί τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών καί Προσθέτους Κανο
νισμούς Ραδιοεπικοινωνιών τους έν ίσχύϊ δυνάμει ταύτης, και περιλαμ
βάνει οιανδήποτε Σύμβασιν καί Κανονισμούς οΐτινες δυνατόν άττο καιρού 
είς καιρόν νά ίσχύωσιν είς άντικατάστασιν, ή τροποποίησιν, τών ώς άνω 
αναφερθέντων Συμβάσεων και Κανονισμών. 


