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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕI ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002
Για το σκοπό της παροχής δυνατότητας έκδοσης κανονισμών οι
οποίοι

υιοθετούν

διατάξεις

της

πράξης

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας με τίτλο –

(α)

«Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με το κοινό
πλαίσιο

γενικών

ειδικών

αδειών

στο

τομέα

των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (EE L 117 της 7.5.1997, σ.
15)»,

(β)

«Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Formatted

Συμβουλίου

Formatted

της

ραδιοεξοπλισμό

9ης
και

Μαρτίου
τον

1999

σχετικά

τηλεπικοινωνιακό

με

το

τερματικό

εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των
εξοπλισμών αυτών (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10)».
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως

146(Ι) του 2002.

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002
μέχρι 2003.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 2

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «γενική

εξουσιοδότηση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
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«<γενική εξουσιοδότηση> σημαίνει εξουσιοδότηση, η
οποίαχορηγείται είτε δυνάμει του παρόντος Νόμου

(i)

από τον ∆ιευθυντή είτε δια νόμου και αφορά
πρόσωπα ή τάξη ή ομάδα προσώπων, τα οποία
δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν
από αυτήν, χωρίς να εξασφαλίσουν συγκεκριμένη
απόφαση προς τούτο από το ∆ιευθυντή. και
αφορά

(ii)

συσκευή

ραδιοεπικοινωνιών

ή

.

σταθμό, που δυνατό να υπόκειται σε εγγραφή »·

(β)

με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργός», σε

οποιαδήποτε

γραμματική

του

παραλλαγή

και

όπου

συναντάται στην ερμηνεία του όρου «ειδική άδεια», με τον όρο
«∆ιευθυντής» στην αντίστοιχη γραμματική του παραλλαγή·

(γ)

με

την

αντικατάσταση

του

ορισμού

του

όρου

«Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«<Υπουργός> σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων.»·

(δ)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,

του ακόλουθου νέου όρου «∆ιευθυντής» και της ερμηνείας
του:
«<∆ιευθυντής> σημαίνει το ∆ιευθυντή του Τμήματος
Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

του

Υπουργείου

Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε πρόσωπο,
που εξουσιοδοτείται από το ∆ιευθυντή δυνάμει του
άρθρου 4(3)·».
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Αντικατάσταση

3. Ο τίτλος του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με

του τίτλου του

τον ακόλουθο νέο τίτλο:

Μέρους ΙΙ του
βασικού νόμου.

«ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ»
Αντικατάσταση

4.

του άρθρου 3

ακόλουθο νέο άρθρο 3:

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του βασικού
νόμου.
«Αρμοδιότητες

3.-(1) Ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής έχουν

και ευθύνες του

αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα, που αφορούν

Υπουργού και
του ∆ιευθυντή.

τις

ραδιοεπικοινωνίες

Υπουργός

στη

ευθύνεται

για

∆ημοκρατία.
τη

Ο

διαμόρφωση

πολιτικής, αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες και
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ημοκρατία, και
ο ∆ιευθυντής ευθύνεται για την εφαρμογή της εν
λόγω πολιτικής.
(2) Ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής εκπληρώνουν
τα καθήκοντα τους και ασκούν τις αρμοδιότητες
και εξουσίες τους, με στόχο την προαγωγή-

(α)

Της χρήσης των ραδιοεπικοινωνιών στη
∆ημοκρατία προς όφελος του κοινού·

(β)

των συμφερόντων των καταναλωτών, με
ιδιαίτερη αναφορά
ποιότητα

των

ραδιοϋπηρεσιών·

στις

τιμές

και

την

παρεχόμενων
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(γ)

της

αποτελεσματικής

και

δίκαιης

διαχείρισης και χρήσης του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή επιβλαβών
παρεμβολών ή θεμάτων δημόσιας υγείας·
και

(δ)

της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ
πεδίο οργανισμών και χρηστών.

(3) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών
τους, ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής λαμβάνουν
δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το
δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς
συμφωνίες

ή

διευθετήσεις

στις

οποίες

η

∆ημοκρατία αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος.
(4) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί τη
διεξαγωγή, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
οποιωνδήποτε

ερευνητικών

ή

αναπτυξιακών

εργασιών ή και των δύο, που σκοπό έχουν την
προαγωγή

της

αποτελεσματικής

χρήσης

ή

διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

(5)

Ο

Υπουργός

και

ο

∆ιευθυντής

διαβουλεύονται με αρμόδια πρόσωπα από άλλα
Υπουργεία και δημόσιες αρχές, σε σχέση με τη
διαχείριση, κατανομή και εκχώρηση του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων.
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(6)(α) Σε περίπτωση που-

(i)

ο

Υπουργός

αποφασίσει

όπως

χορηγηθεί ειδική άδεια είτε διά της
διαδικασίας

που

άρθρο

ή

23

διαδικασίας

καθορίζεται
είτε

24

στο

διά της

διαπραγμάτευσης

που

καθορίζεται σε Κανονισμούς, και
(ii)

κατά την κρίση του Υπουργού, μετά
από διαβούλευση με τον Επίτροπο, η
εξουσιοδοτημένη δυνάμει της εν λόγω
ειδικής άδειας χρήση του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων αφορά στην ίδρυση
ή

λειτουργία

τηλεπικοινωνιακού

δημοσίου
δικτύου

ή/και

παροχή δημοσίων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
19(Ι) του 2002
105(Ι)του 2002.

των περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων
του 2002,
ο Υπουργός δύναται να ζητεί γραπτώς από
τον Επίτροπο και τον ∆ιευθυντή όπως
αμφότεροι ενεργήσουν σύμφωνα με το
παρόν εδάφιο. Κατόπιν τέτοιου αιτήματος,
ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν
από κοινού την επιλεγόμενη από τον
Υπουργό

διαδικασία

με

σκοπό

τη

χορήγηση βάσει αυτής τόσο ειδικής άδειας
χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων

από

τον

∆ιευθυντή όσο και ειδικής άδειας από τον
Επίτροπο περί ίδρυσης ή λειτουργίας
δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και
παροχής

δημοσίων

τηλεπικοινωνιακών
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υπηρεσιών. Ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος
διεξάγουν
Υπουργό

την

επιλεγόμενη

διαδικασία

παραγράφους

σύμφωνα

μέχρι

(β)

από

και

τον

με

τις

(ιβ)

και

σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών.

(β)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ), ο
∆ιευθυντής και ο Επίτροπος προσκαλούν
με

κοινή

ειδοποίηση

στην

Επίσημη

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας την υποβολή
αιτήσεων,

στα

πλαίσια

της

κοινώς

διεξαγόμενης διαδικασίας, για(i)

χορήγηση από τον ∆ιευθυντή ειδικής
άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, και

(ii)

χορήγηση από τον Επίτροπο ειδικής
άδειας

ίδρυσης

ή

λειτουργίας

δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου
ή/και παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(γ)

Ο Επίτροπος δεν ενεργεί σύμφωνα με την
παράγραφο

(β),

εκτός

εάν

υπάρχει

συμμόρφωση με το άρθρο 30(3)(β) των
περί

Ρυθμίσεως

Ταχυδρομικών

Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσιών

Νόμων

και
του

2002.

(δ)

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί
βάσει των παραγράφων (α) και (β), το
άρθρο

30(3)(α)

Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσιών
εφαρμόζεται.

των

περί

και

Νόμων

Ρυθμίσεως

Ταχυδρομικών
του

2002

δεν
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(ε)

Πριν ενεργήσουν κατά τα διαλαμβανόμενα
στην παράγραφο (β), ο ∆ιευθυντής και ο
Επίτροπος διεξάγουν από κοινού δημόσια
ακρόαση σύμφωνα, τηρουμένων όμως των
αναλογιών, με τους Κανονισμούς που
αναφέρονται στο άρθρο 19(6)(β) των περί
Ρυθμίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών

του

Νόμων

2002.

(στ)

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί
βάσει της παραγράφου (ε), το άρθρο
των

19(6)(α)(iii)(Α)
Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσιών

περί
και

Νόμων

Ρυθμίσεως

Ταχυδρομικών
του

2002

δεν

εφαρμόζεται.

(ζ)

Στην κοινή ειδοποίηση που αναφέρεται
στην παράγραφο (β)-

(i)

περιλαμβάνονται με τη μέριμνα του
∆ιευθυντή

οι

πληροφορίες

που

καθορίζονται σε Κανονισμούς, και
(ii)

περιλαμβάνονται με τη μέριμνα του
Επιτρόπου

οι

πληροφορίες

που

αναφέρονται στα άρθρα 19(2) και
30(4)

των

περί

Ρυθμίσεως

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμων του 2002, και
στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους
κανονισμούς.

(η)

Σε περίπτωση που η επιλεγόμενη από τον
Υπουργό

διαδικασία,

την

οποία

ο
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∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από
κοινού βάσει της παραγράφου (β), είναι η
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 ή
διαδικασία

διαπραγμάτευσης

που

καθορίζεται σε Κανονισμούς, ο ∆ιευθυντής
και ο Επίτροπος, αφού μελετήσουν έκθεση
αναφορικά

με

την

αξιολόγηση

των

αιτήσεων, η οποία ετοιμάστηκε από την
εγκαθιδρυόμενη δια Κανονισμών Τεχνική
Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, ενεργούν ως
ακολούθως:

(i)

Mε την επιφύλαξη της παραγράφου
(ι), ο ∆ιευθυντής αποφασίζει περί της
χορήγησης ή όχι της ειδικής άδειας
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,

(ii)

με την επιφύλαξη της παραγράφου
(ια), ο Επίτροπος αποφασίζει περί της
χορήγησης ή όχι της ειδικής άδειας
ίδρυσης

ή

λειτουργίας

τηλεπικοινωνιακού
παροχής

δημοσίου

δικτύου

δημοσίων

ή/και

τηλεπικοινω-

νιακών υπηρεσιών, και
(iii)

αμφότεροι κοινοποιούν γραπτώς την
απόφασή τους στους αιτητές, εντός
χρονικής

περιόδου

που

δεν

υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, η δε
απόφαση εκάστου πρέπει να είναι
αιτιολογημένη

σε

περίπτωση

που

απορρίπτει την αίτηση του αιτητή.

(θ)

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ενεργεί
βάσει της παραγράφου (η), το άρθρο 25
του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται. Σε
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περίπτωση

που ο Επίτροπος ενεργεί

βάσει της παραγράφου (η), το άρθρο 31(1)
και

των

(3)

περί

Τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσιών

και

Νόμων

Ρυθμίσεως
Ταχυδρομικών

του

2002

δεν

εφαρμόζεται.

(ι)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Μέρους
ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση
που

ο

∆ιευθυντής

και

ο

Επίτροπος

ενεργούν βάσει του παρόντος εδαφίου, ο
∆ιευθυντής δεν δύναται να χορηγήσει σε
αιτητή ειδική άδεια ραδιοσυχνοτήτων εάν ο
Επίτροπος αποφασίσει να μη χορηγήσει
στον ίδιο αιτητή ειδική άδεια ίδρυσης ή
λειτουργίας δημοσίου τηλεπικοινωνιακού
δικτύου

ή/και

παροχής

δημοσίων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(ια)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί
Ρυθμίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών

του

Νόμων

2002, σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής και
ο

Επίτροπος

ενεργούν

παρόντος εδαφίου,

βάσει

του

ο Επίτροπος δεν

δύναται να χορηγήσει σε αιτητή ειδική άδεια
ίδρυσης

ή

λειτουργίας

δημοσίου

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής
δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
εάν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει

να μη

χορηγήσει στον ίδιο αιτητή ειδική άδεια
ραδιοσυχνοτήτων.
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(ιβ)

Σε περίπτωση που η επιλεγόμενη από τον
Υπουργό

διαδικασία,

την

οποία

ο

∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από
κοινού βάσει της παραγράφου (β), είναι η
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24,
ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος, αφού
μελετήσουν έκθεση αναφορικά με την
αξιολόγηση

των

αιτήσεων,

η

οποία

ετοιμάστηκε από την εγκαθιδρυόμενη δια
Τεχνική

Κανονισμών
Ραδιοσυχνοτήτων,

Επιτροπή

ενεργούν

ως

ακολούθως:

(i)

Eπιλέγουν από κοινού τους αιτητές
τους οποίους κρίνουν κατάλληλους για
να λάβουν μέρος στη διαδικασία του
πλειστηριασμού, και

(ii)

με

την

επιφύλαξη

Κανονισμών,

των

διατάξεων

ο ∆ιευθυντής χορηγεί

ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
και ο Επίτροπος χορηγεί ειδική άδεια
ίδρυσης

ή

λειτουργίας

τηλεπικοινωνιακού

δημόσιου

δικτύου

ή/και

παροχής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών
προέβηκε
στην

στον
κατά

αιτητή
τον

υψηλότερη

ο

οποίος

πλειστηριασμό
πλειοδοτική

προσφορά.».
Αντικατάσταση

5.

του άρθρου 4

ακόλουθο νέο άρθρο 4:

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
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«Εξουσίες

4.-(1) Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες

του

αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Υπουργού
και του
∆ιευθυντή.

(α)

Nα εγκρίνει και δημοσιεύει στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας σχέδιο για την
κατανομή

και

χρήση

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ημοκρατία δυνάμει
του άρθρου 5·

(β)

να

περιορίζει

εδαφικών

τη

χρήση

περιοχών

ορισμένων
κατά

τα

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6·

(γ)

να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο,
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, την
παραχώρηση

οποιωνδήποτε

πληροφο-

ριών, αναγκαίων για την εκτέλεση των
καθηκόντων

και

την

άσκηση

των

αρμοδιοτήτων του·

(δ)

να διατάσσει, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
το κλείσιμο οποιουδήποτε σταθμού κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11·

(ε)

να αναστέλλει ή τερματίζει άδειες ή να
αναλαμβάνει

τον

έλεγχο

σταθμού,

σε

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 33·

(στ)

να δημοσιοποιεί, πληροφορίες αναφορικά
με τις ραδιοεπικοινωνίες·
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(ζ)

να χρησιμοποιεί υπηρεσίες προσώπων,
όπου αυτό είναι απαραίτητο, με σκοπό τη
διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του
παρόντος Νόμου·

(η)

να

εκδίδει

διατάγματα

δυνάμει

της

εξουσίας, που του παραχωρείται δια του
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

(θ)

να αναλαμβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και
ασκεί τέτοιες εξουσίες, όπως καθορίζονται
στον παρόντα Νόμο.

(2) Ο ∆ιευθυντής έχει τις ακόλουθες εξουσίες
αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

(α)

Nα αναπτύσσει και διατηρεί σχέδιο για την
κατανομή

και

χρήση

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ημοκρατία δυνάμει
του άρθρου 5·

(β)

να χορηγεί, τροποποιεί, αναστέλλει και
τερματίζει άδειες και να επιβάλλει την
εφαρμογή των όρων αδειών σύμφωνα με
διαδικασίες

που

καθορίζονται

σε

Κανονισμούς·

(γ)

να διασφαλίζει

ότι ο ραδιοεξοπλισμός

πληροί

προϋποθέσεις

τις

προς

συμμόρφωση οι οποίες καθορίζονται στον
παρόντα Νόμο και επιτηρεί προς τούτου
τον εν λόγω εξοπλισμό·
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(δ)

να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
παρεμπόδιση επιβλαβών παρεμβολών·

(ε)

να εξουσιοδοτεί πρόσωπο ούτως ώστε το
τελευταίο να δύναται δυνάμει του παρόντος
Νόμου να εισέρχεται σε κτίρια, υποστατικά,
οχήματα, πλοία ή/και αεροσκάφη, για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω
προσώπου οι οποίες προκύπτουν από τον
παρόντα Νόμο·

(ζ)

να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο,
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13, την
παραχώρηση

οποιωνδήποτε

πληροφο-

ριών, αναγκαίων για την εκτέλεση των
καθηκόντων

και

την

άσκηση

των

αρμοδιοτήτων του·

(η)

να εξουσιοδοτεί πρόσωπο ούτως ώστε το
τελευταίο να δύναται δυνάμει του άρθρου 9
να κατάσχει ραδιοεξοπλισμό·

(θ)

να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, κατά τον
καθορισμένο δια Κανονισμών τρόπο, λόγω
μη

συμμόρφωσης

παρόντος

Νόμου

∆ιαταγμάτων
προϋποθέσεις

ή

με
ή
με
ή

διατάξεις
Κανονισμών
τους

του
ή

όρους,

περιορισμούς

οποιασδήποτε άδειας, το οποίο διοικητικό
πρόστιμο να μην υπερβαίνει τις χίλιες λίρες
για κάθε μέρα κατά την οποία ο λόγος της
επιβολής του υφίσταται·
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(ι)

να δημοσιοποιεί, πληροφορίες αναφορικά
με

τις

ραδιοεπικοινωνίες

και

ιδιαίτερα

αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

(ια)

να συστήνει συμβουλευτικές επιτροπές για
την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των
καθηκόντων που του χορηγεί και αναθέτει,
αντίστοιχα,

ο

παρών

Νόμος

και

οι

Κανονισμοί·

(ιβ)

να αναλαμβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και
ασκεί τέτοιες εξουσίες, όπως καθορίζονται
στον

παρόντα

Νόμο

και

στους

Κανονισμούς.

(3)(α)

Ο ∆ιευθυντής δύναται να μεταβιβάζει
γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο

την

άσκηση

οποιασδήποτε

εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε
καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή
Κανονισμοί

χορηγούν

και

αναθέτουν,

αντίστοιχα, στον ∆ιευθυντή. Σε περίπτωση
τέτοιας

μεταβίβασης,

ο ∆ιευθυντής

διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως
μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί
ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και
κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β)

Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση
εξουσίας

ή

δυνάμει

της

η

εκτέλεση
παραγράφου

καθήκοντος,
(α),

έχει

υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να
εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν
γραπτές οδηγίες του ∆ιευθυντή προς αυτό.
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(γ)

Ο ∆ιευθυντής δύναται να τροποποιεί και
ανακαλεί, μεταβίβαση που έκανε δυνάμει
της

παραγράφου

(α),

με

γραπτή

ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο
έγινε η μεταβίβαση.».
Τροποποίηση

6.

του άρθρου 5

αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του βασικού
νόμου.

«(1) Ο ∆ιευθυντής καταρτίζει και διατηρεί και ο
Υπουργός εγκρίνει το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της
∆ημοκρατίας. Το εν λόγω Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων
αναθεωρείται από τo ∆ιευθυντή και δημοσιεύεται από
τον

Υπουργό

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

∆ημοκρατίας κάθε τρίτο έτος από την ημερομηνία
δημοσίευσης

του

πρώτου

Σχεδίου

Ραδιοσυχνοτήτων.».
Τροποποίηση

7. Οι ακόλουθες διατάξεις του βασικού νόμου τροποποιούνται με

των άρθρων 5,

την αντικατάσταση του όρου «Υπουργός», όπου συναντάται σε

8, 9, 10, 12, 15,
16, 17, 18, 20,

αυτές τις διατάξεις και σε οποιαδήποτε γραμματική του

22, 23, 24, 25,

παραλλαγή, με τον όρο «∆ιευθυντής» στη αντίστοιχη γραμματική

26, 27, 28, 29,

του παραλλαγή:

31, 32, 35, 38,
43, 45, 47, 48,
49, 50, και 52
του βασικού
νόμου.

εδάφια (2) και (4) του άρθρου 5·
άρθρο 8·
άρθρο 9·
άρθρο 10·
άρθρο 12·
εδάφια (1) και (2) του άρθρου 15·
άρθρο 16·
εδάφιο (2) του άρθρου 17·
εδάφιο (1) του άρθρου 18·
παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20·
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εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 22·
εδάφιο (3) του άρθρου 23·
εδάφια (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 24·
άρθρο 25·
άρθρο 26·
άρθρο 27·
άρθρο 28·
εδάφια (1), (2) και (5) του άρθρου 29·
άρθρο 31·
άρθρο 32·
άρθρο 35·
άρθρο 38·
άρθρο 43·
εδάφιο (2) του άρθρου 45·
άρθρο 47·
άρθρο 48·
εδάφια (1), (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 49·
άρθρο 50·
εδάφια (2), (4), (7) και (11) του άρθρου 52.
Τροποποίηση

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 7

με την αντικατάσταση της φράσης «Ο Υπουργός δύναται να

του βασικού
νόμου.

εκδίδει διατάγματα» με την φράση «Ο Υπουργός δύναται, μετά
από εισήγηση του ∆ιευθυντή, να εκδίδει διατάγματα».

Τροποποίηση

9.

του άρθρου 11

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Σε περίπτωση

του βασικού
νόμου.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου

που εξουσιοδοτημένος από τον Υπουργό λειτουργός» με τη
φράση «Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος από το ∆ιευθυντή
λειτουργός».

Αντικατάσταση

10.

του άρθρου 13

ακόλουθο νέο άρθρο 13:

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
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«Παραχώρηση

13.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), ο

απαιτούμενων

Υπουργός ή ο ∆ιευθυντής δύνανται να ζητούν από

πληροφοριών.

οποιοδήποτε πρόσωπο, την παροχή τέτοιων
πληροφοριών που κρίνουν εύλογα ως αναγκαίες
για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
(2) Οι πληροφορίες που παραχωρούνται στον
Υπουργό ή στον ∆ιευθυντή κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, δύνανται να χρησιμοποιηθούν
μόνο για το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν,
και ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής οφείλουν να τις
τηρούν εμπιστευτικές, υπό την προϋπόθεση ότι
καθορίζονται ως τέτοιες, μετά από απαίτηση του
παροχέα των πληροφοριών.
(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), ο
Υπουργός δύναται με διάταγμά του, να απαιτεί
από

οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο χωρίς

βάσιμο

λόγο

παραλείπει

να

παραχωρεί

τις

πληροφορίες που δεόντως του έχουν ζητηθεί
σύμφωνα με το παρόν άρθρο από τον Υπουργό ή
το ∆ιευθυντή, να παρέχει τέτοιες πληροφορίες.
(4) Ουδείς είναι υπόχρεος να παρέχει στον
Υπουργό ή στο ∆ιευθυντή πληροφορία δυνάμει
του παρόντος άρθρου, εάν αυτή δυνατό να τον
ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή εάν
συνιστά

παραβίαση

του

απορρήτου

της

επικοινωνίας δικηγόρου – πελάτη.».
Τροποποίηση

11.

του άρθρου 14

αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
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«(2)

Ο

Υπουργός

μελετά

τις

οποιεσδήποτε

τυχόν

παραστάσεις υποβληθούν και σχετική έκθεση του ∆ιευθυντή
επί των παραστάσεων, και διαμορφώνει το τελικό κείμενο του
προσχεδίου Κανονισμών, ανάλογα με τη θέση του έναντι των
παραστάσεων αυτών.».

Τροποποίηση

12.

του άρθρου 15

αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του βασικού
νόμου.

«(4) Ο Υπουργός δύναται, μετά από σχετική εισήγηση του
∆ιευθυντή, να εκδίδει διατάγματα δεσμευτικά για το πρόσωπο
το οποίο έχει τον έλεγχο του σταθμού, μετά την εξέταση
παραπόνου.».
Τροποποίηση

13.

του άρθρου 18

ακολούθως:

Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο

νέο εδάφιο (2):
«(2) Κανονισμοί καθορίζουν δραστηριότητες οι οποίες
υπόκεινται σε άδεια βάσει του άρθρου 16, τις οποίες ο
∆ιευθυντής

δύναται

να

εξουσιοδοτεί

μόνο

δια

της

χορήγησης ειδικής άδειας. όλες τις άλλες δραστηριότητες,
οι οποίες υπόκεινται σε άδεια βάσει του άρθρου 16, ο
∆ιευθυντής δύναται να τις εξουσιοδοτεί μόνο δια της
χορήγησης γενικής εξουσιοδότησης.»·

(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Ο ∆ιευθυντής διατηρεί Μητρώο Αδειών το οποίο είναι
διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση και το οποίο περιέχει
καταχωρήσεις αναφορικά με-
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(α)

Τις ειδικές άδειες, και

(β)

τους σταθμούς και συσκευές που υπόκεινται σε
γενική

εξουσιοδότηση

και

εγγραφή,

κατά

τα

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21(1), και για τους
οποίους η εγγραφή έχει διενεργηθεί.».
Τροποποίηση

14.

του άρθρου 20

ακολούθως:

Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του βασικού
νόμου.

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο

(α)

νέο εδάφιο (1):

«(1)

Κανονισμοί

καθορίζουν

τα

καταβλητέα

τέλη

αναφορικά με κάθε είδος άδειας, ήτοιΑναφορικά με ειδική άδεια, τα τέλη αίτησης,

(α)

λειτουργίας, ανανέωσης και τροποποίησης, και
αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση, τα τέλη

(β)

εγγραφής,

λειτουργίας,

ανανέωσης

και

τροποποίησης.
Τα προαναφερθέντα τέλη καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα
που προκύπτουν σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο τα
τέλη επιβάλλονται και δύνανται επίσης να αντανακλούν την
ανάγκη της διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.»·

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου

(2), με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
«(γ)
(γ)

τις περιόδους καταβολής των τελών.»·και

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου

(3), με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):

Ε .Ε . Π

α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003

15(I)/2003

20

«(β)

Κανονισμός δύναται να καθορίζει τέλος, που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή/και (2), αναφορικά με
γενική εξουσιοδότηση η οποία αφορά κατηγορία
σταθμών

ή/και

συσκευών,

που

υπόκειται

σε

εγγραφή κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21(1).
σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του σταθμού ή/και
της συσκευής οφείλει να καταβάλλει τέτοιο ούτως
καθοριζόμενο τέλος.».
Αντικατάσταση

15. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 21

ακόλουθο νέο άρθρο 21:

του βασικού
νόμου.
«Γενικές
εξουσιοδοτήσεις και
εγγραφή

21.-(1)(α) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση του
∆ιευθυντή με τα ενδιαφερόμενα μέρη και
λαμβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση του

σταθμών και

∆ιευθυντή

η

οποία

υποβάλλεται

συσκευών,

Υπουργό,

καθορίζει

και των

εξαντλητικό

κατόχων

σταθμών και/ή συσκευών που υπόκεινται-

με

κατάλογο

στον

διάταγμα

των

μη

κατηγοριών

τους.

(i)

σε γενική εξουσιοδότηση, και/ή

(ii)

μαζί με τους κατόχους αυτών, σε
εγγραφή.

(β)

Σταθμοί

και

συσκευές,

που

δεν

εμπίπτουν σε κατηγορία η οποία αναφέρεται
στο εκδιδόμενο δυνάμει της παραγράφου (α)
διάταγμα, υπόκεινται(i)

σε γενική εξουσιοδότηση, και

(ii)

μαζί με τους κατόχους αυτών, σε
εγγραφή,
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υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω σταθμοί
και

συσκευές

δεν

σχετίζονται

με

δραστηριότητες για τις οποίες ο ∆ιευθυντής
δύναται μόνο να χορηγήσει ειδική άδεια κατά
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18(2).
(2) Κανονισμοί

δύνανται

να

καθορίζουν

τις

διαδικασίες εγγραφής, οι οποίες αναφέρονται στο
εδάφιο (1).».
Τροποποίηση

16. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 22

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της φράσης
«τον ίδιο» με τη φράση «το ∆ιευθυντή»·

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (5):
«(5) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν έγγραφα και
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς
και έντυπα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται
καταλλήλως συμπληρωμένα, μαζί με την υποβολή
αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας.»· και

(γ)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):
«(6) Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν διαδικασίες,
πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Μέρος,
τις οποίες ο ∆ιευθυντής δύναται να εφαρμόζει για τη
χορήγηση

ειδικών

ραδιοσυχνοτήτων.».

αδειών

για

τη

χρήση
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Τροποποίηση

17. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 23

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Προς το σκοπό της προώθησης της βέλτιστης
χρήσης

του

φάσματος

ραδιοσυχνοτήτων,

ο

Υπουργός δύναται να αποφασίζει, μετά από σχετική
εισήγηση του ∆ιευθυντή, περί των περιπτώσεων για
τις οποίες δύνανται να προκηρυχθούν δημόσιοι
διαγωνισμοί

προσφορών

για

χορήγηση

ειδικών

αδειών περί της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σε
περίπτωση

που

η

συνολική

ζήτηση

για

ραδιοσυχνότητες για τη σχετική υπηρεσία ή το
σχετικό σύστημα δεν ικανοποιείται ή σε περίπτωση
που προβλέπεται από το ∆ιευθυντή ότι εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος τέτοια ζήτηση δε θα
μπορεί να ικανοποιηθεί.»·

(β)

με την κατάργηση του εδαφίου (4). και

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (6):

«102(Ι) του 1997

(6) Οι περί Προσφορών του ∆ημοσίου Νόμοι δεν

44(Ι) του 1998

εφαρμόζονται στους δημόσιους διαγωνισμούς

103(Ι) του 1998
2(Ι) του 1999

προσφορών

που

αναφέρονται

στο

παρόν

24(Ι) του 1999

άρθρο, στους πλειστηριασμούς φάσματος που

32(Ι) του 1999

αναφέρονται στο άρθρο 24 και στις διαδικασίες

45(Ι) του 1999

που καθορίζονται δια Κανονισμών δυνάμει του

102(Ι) του 1999
40(Ι) του 2000
164(Ι) του 2000
177(Ι) του 2000

άρθρου 22(6).».
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1(Ι) του 2001
33(Ι) του 2001
58(Ι) του 2001
59(Ι) του 2001.

Τροποποίηση

18.

του άρθρου 24

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «καταβάλει στον

του βασικού
νόμου.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου

Υπουργό» με τη φράση «καταβάλει στο ∆ιευθυντή».

Τροποποίηση

19. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 29

αντικατάσταση των εδαφίων (3) και (4) με τα ακόλουθα νέα

του βασικού
νόμου.

εδάφια (3) και (4):

«(3) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής και ο αδειούχος δεν
συμφωνήσουν στη λήψη εκείνων των κατάλληλων μέτρων
εκ μέρους του αδειούχου για συμμόρφωσή του με τους
όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις της άδειας, ο
∆ιευθυντής

δύναται,

με

γραπτή

και

αιτιολογημένη

απόφαση του την οποία κοινοποιεί στον αδειούχο, να
αναστέλλει την άδεια απαγορεύοντας στον αδειούχο να
χρησιμοποιεί την άδεια, μέχρις ότου υπάρξει πλήρης
συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς και
προϋποθέσεις της άδειας και/ή να επιβάλλει διοικητικό
πρόστιμο ή να τερματίζει την άδεια, ανάλογα με τη φύση
και τη βαρύτητα της μη συμμόρφωσης.
(4) Εάν ο αδειούχος παραλείπει να συμμορφωθεί με την
πιο πάνω απόφαση, ο ∆ιευθυντής δύναται να τερματίσει
την άδεια ή/και να ζητήσει από το ∆ικαστήριο την έκδοση
δικαστικού ∆ιατάγματος προς επιβολή της απόφασης
του.».
Αντικατάσταση

20. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθιστάται από το

του άρθρου 30

ακόλουθο άρθρο 30:

του βασικού
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νόμου.

«Τροποποίη

30.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουμένου του

ση άδειας.

εδαφίου (2), να τροποποιεί όρους, προϋποθέσεις
και περιορισμούς, υπό τους οποίους άδεια τελεί,
είτε με γραπτή ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στον
αδειούχο,

είτε,

στην

περίπτωση

γενικής

εξουσιοδότησης, με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
(2) Οι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις
άδειας

δύνανται

να

τροποποιούνται

από τον

∆ιευθυντή στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α)

Σε

περίπτωση

ειδικής

άδειας,

εάν

συμφωνήσουν προς τούτο ο αδειούχος και ο
∆ιευθυντής· ή

(β)

σε περίπτωση ειδικής άδειας ή γενικής
εξουσιοδότησης, με μονομερή απόφαση του
Υπουργού για λόγους εθνικής ασφάλειας ή
δημοσίου συμφέροντος, ή με μονομερή
απόφαση

του

εφαρμογής

∆ιευθυντή
αποφάσεων

για

λόγους
διεθνών

οργανισμών· ή

(γ)

σε περίπτωση ειδικής άδειας και μη χρήσης,
μέσα σε καθορισμένο στην εν λόγω άδεια
χρονικό διάστημα από τον αδειούχο, της
εκχωρημένης συχνότητας.
(3) Προτού ο Υπουργός ή ο ∆ιευθυντής

επιβάλουν μονομερή τροποποίηση ειδικής άδειας
αναζητούν τη σύμφωνη γνώμη του αδειούχου, και,
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εάν

δεν

επιτευχθεί

συμφωνία

εντός

ευλόγου

χρονικού διαστήματος, ο Υπουργός ή ο ∆ιευθυντής
δύνανται να προχωρήσουν με την προτεινόμενη
τροποποίηση της εν λόγω άδειας.».
Τροποποίηση

21.

του άρθρου 31

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) με την

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) εάν πρόκειται για ειδική άδεια, σε περίπτωση παράλειψης
καταβολής τέλους της άδειας, όπως αυτή η περίπτωση
ρυθμίζεται από Κανονισμούς· ή».
Τροποποίηση

22. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 33

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (1)
με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει περί
της μη χορήγησης ή ανανέωσης οποιαδήποτε άδειας,
εάν λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης
το κρίνει σκόπιμο.»·

(β)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της φράσης
«οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον
Υπουργό» με τη φράση «οποιοδήποτε πρόσωπο που
εξουσιοδοτείται από το ∆ιευθυντή»· και

(γ)

με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη του εδαφίου (2),
της φράσης «Νοείται ότι εξουσιοδοτημένο από τον
Υπουργό πρόσωπο» με τη φράση «Νοείται ότι
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εξουσιοδοτημένο από το ∆ιευθυντή πρόσωπο».

Αντικατάσταση

23.

του άρθρου 34

ακόλουθο νέο άρθρο 34:

Το άρθρο 34 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του βασικού
νόμου.

«Ισχύς

34.-(1)(α) Ειδική άδεια, η οποία χορηγείται δυνάμει του

άδειας.

παρόντος

Νόμου,

εκτός

εάν

έχει

τερματιστεί

προηγουμένως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών, και εκτός εάν πρόκειται για ειδική άδεια
που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ισχύει-

(i)

για

τέτοιο

χρονικό

διάστημα

όπως

καθορίζεται σε αυτήν, εάν πρόκειται για
ειδική άδεια που έχει χορηγηθεί είτε δια της
διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 23
ή 24 είτε δια διαδικασίας διαπραγμάτευσης
που καθορίζεται σε Κανονισμούς, ή
(ii)

μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου του εκάστοτε
τρέχοντος έτους, οπότε χρήζει ανανέωσης,
εάν πρόκειται για ειδική άδεια η οποία δεν
έχει

χορηγηθεί

δια

διαδικασίας

που

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i).

(β)

Ειδική άδεια η οποία χορηγείται δυνάμει του

παρόντος Νόμου σε φυσικό πρόσωπο και η οποία
ισχύει κατά το θάνατό του, συνεχίζει να υφίσταται προς
όφελος του διαχειριστή ή, κατά περίπτωση, των
διαδόχων του εν λόγω προσώπου μέχρι και τρεις μήνες
από την ημερομηνία θανάτου ή για τέτοια μεγαλύτερη
περίοδο που ο ∆ιευθυντής επιτρέπει, εκτός εάν
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τερματιστεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών.

(2)(α)

Γενική εξουσιοδότηση, η οποία χορηγείται

δυνάμει του παρόντος Νόμου, ισχύει μέχρις ότου
τερματιστεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών.
(β) Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου το
οποίο έχει το δικαίωμα, κατά τα διαλαμβανόμενα σε
Κανονισμούς,

να

ασκεί

ραδιοεπικοινωνιακή

δραστηριότητα βάσει γενικής εξουσιοδότησης που
υπόκειται

σε

εγγραφή,

ο

διαχειριστής

ή,

κατά

περίπτωση, οι διάδοχοι του εν λόγω προσώπου
επιτρέπεται να ασκούν το προαναφερόμενο δικαίωμα
μέχρι και τρεις μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή
για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που ο ∆ιευθυντής
επιτρέπει, εκτός εάν-

(i)

η

γενική

εξουσιοδότηση

τερματιστεί

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών, ή
(ii)

το προαναφερόμενο δικαίωμα αίρεται κατά
τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς.».

Τροποποίηση

24. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 39

αντικατάσταση, στο εδάφιο (3), της φράσης «Ο Υπουργός

του βασικού
νόμου.

Κατάργηση του
άρθρου 44 του
βασικού νόμου.

δύναται με ∆ιάταγμα,» με τη φράση «Ο Υπουργός, μετά από
σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή, δύναται με ∆ιάταγμα».
25. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου καταργείται.
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Τροποποίηση

26. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 45

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της φράσης «Ο
Υπουργός ορίζει» με τη φράση «Ο ∆ιευθυντής
εγκρίνει».

(β)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της λέξης
«οριζόμενο» με τη λέξη «εγκεκριμένο».

(γ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου
(3), με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α) από οργανισμό που εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή
βάσει του εδαφίου (1), ή».

Τροποποίηση

27.

του άρθρου 46

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), με την

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) σε όλους τους σταθμούς και συσκευές που μόνιμα
βρίσκονται είτε στο έδαφος είτε στα χωρικά ύδατα είτε
στον εναέριο χώρο της ∆ημοκρατίας κατά ή μετά τη θέση
σε ισχύ του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

28.

του άρθρου 47

προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1), της ακόλουθης πρότασης:

Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του βασικού
νόμου.

«Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν καταβλητέα τέλη για την
άσκηση του δικαιώματος να παρακάθονται σε τέτοιες εξετάσεις
και να υποβάλλονται σε τέτοιες δοκιμές.».
Τροποποίηση

29.

του άρθρου 52

ακολούθως:

του βασικού

Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003

15(I)/2003

29
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (6):
«(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγκαθιδρύει, εγκαθιστά,
λειτουργεί,

χρησιμοποιεί

ή

διατηρεί

σταθμό

ή

οποιαδήποτε συσκευή ραδιοεπικοινωνιών χωρίς την
απαιτούμενη από το άρθρο 16 άδεια ή κατά παράβαση
ή παράλειψη συμμόρφωσης με όρο, περιορισμό ή
προϋπόθεση τέτοιας άδειας είναι ένοχο αδικήματος και
σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις
δύο αυτές ποινές.»·

(β)

με την κατάργηση του εδαφίου (13).

Τροποποίηση

30.-(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 55 του βασικού νόμου

του άρθρου 55

τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση των παραγράφων (ε) και (στ) με
τις ακόλουθες νέες παραγράφους (ε) και (στ):
«(ε) τις διαδικασίες εγγραφής.
(στ) τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 20(1).».

(β)

με την αναρίθμηση των παραγράφων (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ),
(ιε) και (ιστ) σε παραγράφους (ιβ), (ιγ), (ιστ), (ιζ), (ιη)
και (ιθ), αντίστοιχα·

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (ια):

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003

15(I)/2003

30
«(ια) την

εγκαθίδρυση

Ραδιοσυχνοτήτων

της
ή

Τεχνικής

Επιτροπής

οποιασδήποτε

άλλης

επιτροπής για τον καταρτισμό των εγγράφων
διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών
και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.»·

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιγ) ως
έχει ανωτέρω αναριθμηθεί, των ακόλουθων νέων
παραγράφων (ιδ) και (ιε):
«(ιδ) τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνει ο ∆ιευθυντής
σε

περίπτωση

μη

συμμόρφωσης

του

ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου και των Κανονισμών.
(ιε) τις

διαδικασίες

έγκρισης

κοινοποιημένων

οργανισμών και τα κριτήρια βάσει των οποίων
αξιολογούνται.»· και

(ε)

με την αντικατάσταση των παραγράφων (ιζ) και (ιη) ως
έχουν ανωτέρω αναριθμηθεί με τις ακόλουθες νέες
παραγράφους (ιζ) και (ιη):

«(ιζ)

τις εξετάσεις ή άλλες τέτοιες δοκιμές, οι οποίες
καθορίζουν την ικανότητα προσώπων για τη
λειτουργία σταθμών ή συσκευών, καθώς και τα
καταβλητέα τέλη σχετικά με τέτοιες εξετάσεις και
δοκιμές·

(ιη) τη

σύσταση

αδικημάτων

για

παράλειψη

συμμόρφωσης με Κανονισμούς, καθώς και τον
καθορισμό ποινών και διοικητικών προστίμων
για κολασμό της διάπραξης των αδικημάτων
αυτών.».
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(2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 55 του βασικού νόμου
τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «εδάφιο (2)(ιε)»
με τη φράση «εδάφιο (2)(ιη)».
Τροποποίηση

31.

του άρθρου 56

αντικατάσταση της φράσης «∆ιατάγματα που εκδίδονται από τον

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Υπουργό, δυνάμει του παρόντος Νόμου», με τη φράση
«∆ιατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό δυνάμει του
παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς».

Τροποποίηση

32.

του άρθρου 57

αντικατάσταση της φράσης «του άρθρου 14(2) και (3)» με τη

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 57 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την

φράση «του άρθρου 14».
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