ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004
Για σκοπούς εναρµόνισης τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
τίτλο (α)

«Οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε κοινό
κανονιστικό

πλαίσιο

για

δίκτυα

και

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)» (ΕΕ L 108
της 24.2.2002, σ. 0033),
(β)

«Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε την
αδειοδότηση

δικτύων

και

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)» (EE L 108
της 24.2.2002, σ. 0021), και
(γ)

«Απόφαση

αριθ.

676/2002/EK

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002
σχετικά µε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του
ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση
ραδιοφάσµατος)» (EΕ L 108 της 24.2.2002 σ. 0001),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
146(Ι) του 2002
15(Ι) του 2003
16(Ι) του 2004.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών
(Τροποποιητικός)(Αρ. 2) Νόµος του 2004 και θα διαβάζεται µαζί µε τους
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002 µέχρι 2004 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών
Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµοι του
2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004.
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Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόµου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α)

Με τη διαγραφή των όρων και των ορισµών των όρων:
«<άδεια>

ή

<εξουσιοδότηση>»,

«αδειούχος»

και

«τηλεπικοινωνίες».
(β)

µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «γενική
εξουσιοδότηση» µε τον ακόλουθο νέο ορισµό:
«<γενική εξουσιοδότηση> σηµαίνει εξουσιοδότηση, η
οποία(α)

Χορηγείται από το ∆ιευθυντή 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

(β)

αφορά στη χρήση ραδιοσυχνότητας, χωρίς, κατά
την κρίση του ∆ιευθυντή, να υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης επιβλαβούς παρεµβολής. και

(γ)
(γ)

δυνατό να υπόκειται σε εγγραφή.».

µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων

νέων

όρων

και

των

ορισµών

αυτών,

αντίστοιχα:
«<ατοµικό δικαίωµα χρήσης> σηµαίνει εξουσιοδότηση
που χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου από το
∆ιευθυντή, η οποία -
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(α)

∆υνατό να συµπληρώνει γενική εξουσιοδότηση,

(β)

παρέχει

συγκεκριµένα

δικαιώµατα

στην

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση σχετικά µε τη χρήση
ραδιοσυχνότητας

ή

τίθενται

συγκεκριµένες

υποχρεώσεις σε σχέση µε τις δραστηριότητες της
εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης, και
(γ)

αφορά δικαιώµατα τα οποία δεν δύνανται να
ασκηθούν από τον ενδιαφερόµενο προτού ληφθεί
σχετική προς τούτο απόφαση του ∆ιευθυντή·

<δικαίωµα

χρήσης>

ή

<εξουσιοδότηση>

σηµαίνει

εξουσιοδότηση είτε υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης
είτε δια της χορήγησης ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων.
<δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών> έχει την ίδια έννοια
……. του 2004.

που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών

.

Υπηρεσιών Νόµο του 2004

<ενδιαφερόµενη επιχείρηση> σηµαίνει φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο

που

ενδιαφέρεται

να

χρησιµοποιήσει

ραδιοσυχνότητα,
<εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση> σηµαίνει φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιµοποιεί
ραδιοσυχνότητα,
<εξουσιοδοτώ> σηµαίνει εξουσιοδοτώ είτε υπό µορφή
γενικής εξουσιοδότησης είτε δια της χορήγησης ατοµικών
δικαιωµάτων χρήσης,
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<ηλεκτρονική

επικοινωνία>

σηµαίνει

την

εκποµπή,

µεταφορά ή λήψη σηµάτων, κειµένων, εικόνων, ήχου ή
δεδοµένων, είτε µέσω καλωδιακού, ερτζιανού, οπτικού ή
άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου,
<Κυβερνητική
υπηρεσία

Υπηρεσία>

που

υπάγεται

σηµαίνει
στη

οποιαδήποτε

∆ηµοκρατία

και

περιλαµβάνει(α)

Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας η οποία δεν
υπάγεται σε Υπουργείο,

(β)

υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας η οποία είναι
ανεξάρτητη δυνάµει του Συντάγµατος ή
οποιουδήποτε νόµου,

(γ)

τις Ένοπλες ∆υνάµεις της ∆ηµοκρατίας, και

(δ)

τις ∆υνάµεις Ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας,

αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου.
<συσκευή> σηµαίνει ραδιοεξοπλισµό.
<υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών> έχει την ίδια
……. του 2004.

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί
Ρυθµίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2004.».
(δ)

µε

την

αντικατάσταση

«Επίτροπος»
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και

των

ορισµών

«τηλεπικοινωνιακός

των

όρων

τερµατικός

εξοπλισµός», µε τους ακόλουθους νέους ορισµούς
αντίστοιχα:
«<Επίτροπος>

σηµαίνει

τον

Επίτροπο

Ρυθµίσεως

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που
διορίζεται δυνάµει του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
……. του 2004.

Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του
2004ֹ
<Κανονισµός> σηµαίνει Κανονισµό που εκδίδεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του παρόντος Νόµου.

<τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός> σηµαίνει
εξοπλισµό
... του 2004.

όπως

Ηλεκτρονικών

ορίζεται

στον

Επικοινωνιών

περί
και

Ρυθµίσεως

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών Νόµο του 2004.».
(ε)

µε την αντικατάσταση του όρου «<ραδιοεξοπλισµός> ή
<συσκευή>» µε τον όρο «ραδιοεξοπλισµός».

Τροποποίηση
του άρθρου 3 του
βασικού νόµου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση
του εδαφίου (6) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6)(α) Σε περίπτωση που (i)

ο Υπουργός αποφασίσει όπως χορηγηθεί
ατοµικό δικαίωµα χρήσης είτε δια της
διαδικασίας που καθορίζεται στο
23

ή

24

διαπραγµάτευσης

είτε
που

δια

άρθρο

διαδικασίας

καθορίζεται

σε

Κανονισµούς, και
(ii)

κατά την κρίση του Υπουργού, µετά από
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διαβούλευση

µε

εξουσιοδοτηµένη

τον

Επίτροπο,

δυνάµει

του

εν

η

λόγω

ατοµικού δικαιώµατος χρήσης του φάσµατος
ραδιοσυχνοτήτων αφορά στην ίδρυση ή
λειτουργία

δικτύου

επικοινωνιών

ή/και

ηλεκτρονικών

παροχή

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

… του 2004.

Νόµου του 2004,
ο Υπουργός δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον
Επίτροπο και το ∆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 ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τον ∆ιευθυντή όσο
και εξουσιοδότησης από τον Επίτροπο περί
ίδρυσης

ή

επικοινωνιών

λειτουργίας

δικτύου

ηλεκτρονικών

ή/και

παροχής

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο ∆ιευθυντής και ο

Επίτροπος διεξάγουν την επιλεγόµενη από τον
Υπουργό διαδικασία σύµφωνα µε τις παραγράφους
(β) µέχρι και (ι) και σύµφωνα µε τις διατάξεις
Κανονισµών.
(β)

Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από τον
Υπουργό διαδικασία, η οποία διεξάγεται από
κοινού από το ∆ιευθυντή και τον Επίτροπο βάσει
της παραγράφου (α), είναι η διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 23 ή στο άρθρο 24, τότε, ο
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∆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 ατοµικού
δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, και

(ii)

εξουσιοδότηση

από

τον

Επίτροπο

της

ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(γ)

Πριν ενεργήσουν κατά τα διαλαµβανόµενα στην
παράγραφο (β), ο ∆ιευθυντής
διεξάγουν

από

κοινού

και ο Επίτροπος

δηµόσια

ακρόαση,

τηρουµένων όµως των αναλογιών, σύµφωνα µε τα
∆ιατάγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 24(β) του
περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004.
(δ)

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί βάσει της
παραγράφου (γ), ή διεξάγει από κοινού µε το
∆ιευθυντή, βάσει της παραγράφου (α), διαδικασία
διαπραγµάτευσης
Κανονισµούς,
Ρυθµίσεως

το

που
άρθρο

Ηλεκτρονικών

καθορίζεται
24(α)(iii)

του

Επικοινωνιών

σε
περί
και

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004 δεν
εφαρµόζεται.
(ε)

Στην κοινή ειδοποίηση που αναφέρεται στην
παράγραφο (β) -
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(i)

περιλαµβάνονται µε µέριµνα του ∆ιευθυντή
οι

πληροφορίες

που

καθορίζονται

σε

Κανονισµούς, και
(ii)

περιλαµβάνονται µε µέριµνα του Επιτρόπου
οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο
37(6) του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Νόµου του 2004, καθώς και οποιεσδήποτε
παρόµοιες πληροφορίες που περιέχονται σε
κανονισµούς

ή

διατάγµατα

που

τυχόν

εκδοθούν δυνάµει του εν λόγω νόµου.
(στ)

Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από τον
Υπουργό διαδικασία, την οποία ο ∆ιευθυντής και ο
Επίτροπος
παραγράφου
καθορίζεται

διεξάγουν
(α),

από

είναι

στο

άρθρο

διαπραγµάτευσης

που

κοινού
η

βάσει

διαδικασία

23

ή

της
που

διαδικασία

καθορίζεται

σε

Κανονισµούς, ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος, αφού
µελετήσουν σχετική έκθεση αξιολόγησης, η οποία
ετοιµάστηκε

από

την

εγκαθιδρυόµενη

δια

Κανονισµών Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων,
ενεργούν ως ακολούθως:
(i)

Mε την επιφύλαξη της παραγράφου (η), ο
∆ιευθυντής αποφασίζει περί της χορήγησης
ή όχι του ατοµικού

δικαιώµατος χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων,
(ii)

µε την επιφύλαξη της παραγράφου (θ), ο
Επίτροπος

αποφασίζει

εξουσιοδότησης ή όχι
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της

περί

της

ίδρυσης ή

λειτουργίας

δικτύου

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και
(iii)

αµφότεροι

κοινοποιούν

γραπτώς

την

απόφαση τους στους αιτητές, εντός χρονικής
περιόδου

που

δεν

υπερβαίνει

τις

έξι

εβδοµάδες, η δε απόφαση εκάστου πρέπει
να είναι αιτιολογηµένη σε περίπτωση που
απορρίπτει την αίτηση του αιτητή.
(ζ)

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ενεργεί βάσει της
παραγράφου (στ), το άρθρο 25(1) του παρόντος
Νόµου δεν εφαρµόζεται.

Σε περίπτωση που ο

Επίτροπος ενεργεί βάσει της παραγράφου (στ), το
άρθρο 38 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών

Νόµου του 2004 δεν εφαρµόζεται.
(η)

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 ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
εάν

ο

Επίτροπος

αποφασίσει

εξουσιοδοτήσει τον ίδιο αιτητή να

να

µην

ιδρύσει ή

λειτουργήσει δίκτυο

ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ή/και

υπηρεσίες

να

παρέχει

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών.
(θ)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών Νόµου του 2004, σε περίπτωση που ο
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∆ιευθυντής και ο Επίτροπος ενεργούν βάσει του
παρόντος εδαφίου, ο Επίτροπος δεν δύναται να
εξουσιοδοτήσει αιτητή να ιδρύσει ή λειτουργήσει
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και να παρέχει
υπηρεσίες

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

εάν

ο

∆ιευθυντής αποφασίσει να µη χορηγήσει στον ίδιο
αιτητή ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
(ι)

Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από τον
Υπουργό διαδικασία, την οποία ο ∆ιευθυντής και ο
Επίτροπος

διεξάγουν

παραγράφου

(α),

από

είναι

κοινού
η

βάσει

διαδικασία

της
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 Κανονισµών Τεχνική
Επιτροπή

Ραδιοσυχνοτήτων,

ενεργούν

ως

ακολούθως:
(i)

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

(ii)

µε

την

επιφύλαξη

των

διατάξεων

Κανονισµών, ο ∆ιευθυντής χορηγεί ατοµικό
δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και ο
Επίτροπος εξουσιοδοτεί
λειτουργία

δικτύου

την ίδρυση ή
ηλεκτρονικών

επικοινωνιών ή/και την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον αιτητή ο
οποίος προέβηκε κατά τον πλειστηριασµό
στην υψηλότερη πλειοδοτική προσφορά.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 4 του
βασικού νόµου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με

την

αντικατάσταση

του

όρου

«άδεια»,

στην

παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) και στην παράγραφο (β)
του εδαφίου (2) και σε οποιαδήποτε γραµµατική του
παραλλαγή, µε τον όρο «εξουσιοδότηση» στην αντίστοιχη
γραµµατική του παραλλαγή.
(β)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, της ακόλουθης
νέας παραγράφου (στ), αµέσως µετά την παράγραφο (ε):
«(στ)

να

συµβουλεύει

τον

ηλεκτρονικών

Υπουργό

σε

θέµατα

επικοινωνιών

και

ραδιοεπικοινωνιών.».
(γ)

µε την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) του εδαφίου
(2) αυτού, µε την ακόλουθη νέα παράγραφο (θ):
«(θ)

να

επιβάλλει

διοικητικό

πρόστιµο,

κατά

τον

καθορισµένο δια Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων
τρόπο, λόγω µη συµµόρφωσης µε διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων ή
Κανονισµών

ή

Αποφάσεων

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας ή µε τους όρους, προϋποθέσεις ή
περιορισµούς οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, το
οποίο διοικητικό πρόστιµο να µην υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες για κάθε µέρα κατά την οποία ο λόγος
της επιβολής του υφίσταται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 5 του
βασικού νόµου.

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στο
εδάφιο

(1)

αυτού,

µετά

τη

φράση

∆ηµοκρατίας», της φράσης «το αργότερο».
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«Επίσηµη

Εφηµερίδα

της

Τροποποίηση
του άρθρου 6 του
βασικού νόµου.

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της φράσης «της κατάλληλης και
αποτελεσµατικής λειτουργίας και χρήσης σταθµών» στο
εδάφιο (1) αυτού, µε τη φράση «της κατάλληλης και
αποτελεσµατικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων».

(β)

µε την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Κάθε περιοριστικό διάταγµα αφορά συγκεκριµένη
περιοχή, η οποία καθορίζεται σ’ αυτό, κανένα σηµείο της
οποίας δεν µπορεί να απέχει πέραν του ενός µιλίου από
το σηµείο, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός που
χρησιµοποιεί τη ραδιοσυχνότητα.».

Τροποποίηση
του άρθρου 7 του
βασικού νόµου.

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«διατάγµατα

δεσµευτικά για τους αδειούχους» στο εδάφιο (1) αυτού, µε
τη

φράση

«διατάγµατα

εξουσιοδοτηµένες

δεσµευτικά

επιχειρήσεις

που

για

τις

χρησιµοποιούν

.

ραδιοσυχνότητες»
(β)

µε την προσθήκη των ακόλουθων δύο νέων εδαφίων (5)
και (6), µετά το εδάφιο (4) αυτού:
«(5)

Ο

Υπουργός

έχει

εξουσία

να

εφαρµόζει

µε

∆ιατάγµατα Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
που αφορούν θέµατα ραδιοεπικοινωνιών και να καθορίζει
µε

∆ιατάγµατα

ποινικά

περιλαµβανοµένων και
παράλειψη

συµµόρφωσης
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αδικήµατα

και

ποινές,

διοικητικών προστίµων για
µε

τα

προαναφερθέντα

∆ιατάγµατα για εφαρµογή Κανονισµών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
(6) Στην περίπτωση έκδοσης ∆ιατάγµατος δυνάµει του
εδαφίου (5), τα εδάφια (2), (3) και (4) δεν εφαρµόζονται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόµου.

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με

την

αντικατάσταση

συναντάται

και

σε

του

όρου

οποιαδήποτε

«άδεια»,
γραµµατική

όπου
του

παραλλαγή, µε τον όρο «εξουσιοδότηση» στην αντίστοιχη
γραµµατική του παραλλαγή.
(β)

µε την αντικατάσταση στο κείµενο αµέσως µετά την
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ο
Υπουργός δύναται, τηρουµένου του άρθρου 7», µε τη
φράση «ο Υπουργός δύναται, τηρουµένων των εδαφίων
(1) µέχρι (4) του άρθρου 7».

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόµου.

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στο
εδάφιο (1) αυτού, µετά τη φράση «την παροχή τέτοιων πληροφοριών»,
της φράσης «, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών οικονοµικής
φύσης,».

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόµου.

9. Το άρθρο 15 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση
του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται, κατόπιν παραπόνου από οποιοδήποτε
πρόσωπο, αναφορικά µε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, να διεξάγει
έρευνα για τις δραστηριότητες τέτοιας χρήσης, σε σχέση µε την
εφαρµογή του παρόντος Νόµου.».
Αντικατάσταση
του Μέρους ΙΙΙ

10. Το Μέρος ΙΙΙ του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο
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του βασικού
νόµου.

Μέρος ΙΙΙ:
«ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Γενική
υποχρέωση
εξουσιοδότησης.

16.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η χρήση
οποιασδήποτε
πρόσωπο,

ραδιοσυχνότητας

περιλαµβανοµένων

από

οποιοδήποτε

νοµικών

προσώπων

δηµοσίου δικαίου, υπόκειται σε εξουσιοδότηση υπό τη
µορφή είτε ατοµικού δικαιώµατος χρήσης που χορηγείται
από το ∆ιευθυντή είτε γενικής εξουσιοδότησης.
(2) Εξουσιοδότηση χορηγούµενη δυνάµει του παρόντος
Νόµου, δεν υποδηλώνει ιδιοκτησία ραδιοσυχνοτήτων.
(3) Η χορήγηση εξουσιοδότησης παρέχει το δικαίωµα
στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση να χρησιµοποιεί τις
ραδιοσυχνότητες όπως καθορίζεται, και σύµφωνα µε
οποιουσδήποτε όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις
περιέχονται σε αυτήν:
Νοείται ότι, οτιδήποτε και αν περιέχεται σε
εξουσιοδότηση, που εκδίδεται είτε δυνάµει του παρόντος
Νόµου

είτε

δυνάµει

εξουσιοδοτηµένη

προηγούµενων

επιχείρηση

δεν

νόµων,

αποκτά

η

ιδιοκτησία

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και, µε την επιφύλαξη του
εδαφίου (5), κανένας όρος ή όροι δεν µπορούν να
ερµηνεύονται
επιχείρηση

ότι

παρέχουν

οποιοδήποτε

εκπλειστηριάζει,

εκµισθώνει,

στην

εξουσιοδοτηµένη

δικαίωµα
µεταβιβάζει

να
ή

πωλεί,
ελέγχει

οποιοδήποτε τµήµα της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή των
ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην
εξουσιοδότηση.
(4) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, δεν απαλλάσσουν
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ή εξαιρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την υποχρέωση ή
αναγκαιότητα

λήψης

οποιασδήποτε

εξουσιοδότησης

δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(5) Ο Υπουργός δύναται µε ∆ιάταγµα να καθορίσει το
πλαίσιο της χορήγησης σε εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις
του

δικαιώµατος

να

πωλούν,

εκπλειστηριάζουν,

µισθώνουν ή µεταβιβάζουν οποιοδήποτε µέρος του
φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων,

το

οποίο

έχουν

εξουσιοδοτηθεί να χρησιµοποιούν.
Εξαιρέσεις από
την υποχρέωση
εξασφάλισης
εξουσιοδότησης.

17.-(1) Ανεξάρτητα από την επιφύλαξη του άρθρου 15(2)

7(Ι) του 1998
88(Ι) του 1998
13(Ι) του 1999
159 (Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134 (Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001
78(Ι) του 2001
126(Ι) του 2001.

Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου, η χρήση

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών
Νόµων, και ανεξάρτητα από το άρθρο 18 του περί
ραδιοσυχνοτήτων

από

οποιοδήποτε

πρόσωπο,

περιλαµβανοµένου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
άλλου από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου,

δεν

υπόκειται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του
άρθρου 16 υπό την προϋπόθεση ότι –

Κεφ. 300Α
46 του 1959
20 του 1960
21 του 1960
27 του 1961
69 του 1961
26 του 1962
39 του 1963
61 του 1972
52 του 1977
21 του 1979
68 του 1985
212 του 1987
284 του 1987
9 του 1988
204 του 1991
238 του 1991
38(Ι) του 1995
8(Ι) του 1998
24(Ι) του 2000
7(Ι) του 2001
10(Ι) του 2001
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60(Ι) του 2001
83(Ι) του 2001.

(α)

Είτε το εν λόγω πρόσωπο κατέχει αναφορικά
µε την εν λόγω ραδιοσυχνότητα ισχύουσα
εξουσιοδότηση,

δυνάµει

των

περί

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών
Νόµων είτε η εν λόγω ραδιοσυχνότητα
χρησιµοποιείται µε βάση διεθνή διακρατική
σύµβαση η οποία δεσµεύει τη ∆ηµοκρατία·
και
(β)

ο Υπουργός δεν έχει εκδώσει διάταγµα δια
του οποίου το εν λόγω πρόσωπο ή/και η εν
λόγω ραδιοσυχνότητα εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 16.

(2)

Η

χρήση

ραδιοσυχνότητας

από

Κυβερνητικές

Υπηρεσίες, για σκοπούς εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας,
άµυνας ή για τις δραστηριότητες του Κράτους, δεν
υπόκειται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του
άρθρου 16. Η ενδιαφερόµενη υπηρεσία που προτίθεται να
χρησιµοποιήσει µια τέτοια ραδιοσυχνότητα υποχρεούται
να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την εξουσιοδότηση του
∆ιευθυντή αναφορικά µε τη χρήση της συγκεκριµένης
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, παρέχοντας στο ∆ιευθυντή
οποιεσδήποτε απαιτούµενες από αυτόν πληροφορίες για
λήψη απόφασης.
(3) Ο Υπουργός δύναται, µετά από εισήγηση του
∆ιευθυντή,

να

καθορίσει

µε

∆ιάταγµα

κατηγορίες

ραδιοσυχνοτήτων και ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που δεν
υπόκεινται σε εξουσιοδότηση που απαιτείται βάσει του
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άρθρου 16.
Είδη
χορηγούµενων
εξουσιοδοτήσεων.

18.-(1) Οι εξουσιοδοτήσεις, που απαιτούνται βάσει του
άρθρου 16, χορηγούνται από το ∆ιευθυντή και µπορούν
να είναι είτε (α)

Γενικές εξουσιοδοτήσεις, είτε

(β)

ατοµικά δικαιώµατα χρήσης:

Νοείται ότι µια ενδιαφερόµενη επιχείρηση δύναται
να χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητα, η οποία υπόκειται σε
καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και σε εγγραφή,
αµέσως αφού κοινοποιήσει στο ∆ιευθυντή την πρόθεση
της να χρησιµοποιήσει την εν λόγω ραδιοσυχνότητα.
(2) Κανονισµοί καθορίζουν τις ραδιοσυχνότητες ή/και
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, η χρήση των οποίων υπόκειται
σε εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 16 και τη χρήση των
οποίων ο ∆ιευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί µόνο δια
της χορήγησης ατοµικού δικαιώµατος χρήσης:
Νοείται

ότι

χορηγούνται

ατοµικά

δικαιώµατα

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων όταν ο κίνδυνος πρόκλησης
επιβλαβούς παρεµβολής από τη χρήση των εν λόγω
ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι αµελητέος:
Νοείται

περαιτέρω

ότι

όλες

ραδιοσυχνότητες, η χρήση των οποίων

οι

άλλες

υπόκειται σε

εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 16, δύνανται να
χρησιµοποιούνται εφόσον υπάρχει συµµόρφωση µε τους
όρους γενικής εξουσιοδότησης, η οποία χορηγείται από
το ∆ιευθυντή.

17

(3)

Ο ∆ιευθυντής διατηρεί Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων

το οποίο είναι διαθέσιµο για δηµόσια επιθεώρηση και το
οποίο περιέχει καταχωρήσεις αναφορικά µε(α)

Τα ατοµικά δικαιώµατα χρήσης που έχουν
χορηγηθεί , και

(β)

τις επιχειρήσεις που έχουν κοινοποιήσει τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων

που υπόκεινται σε

γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή, κατά τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 21(1), και για τις
οποίες η εγγραφή έχει διενεργηθεί.
Περιορισµός στον
αριθµό
εξουσιοδοτήσεων.

19. (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), δεν υπάρχει
περιορισµός στον αριθµό των εξουσιοδοτήσεων που
δύνανται να χορηγηθούν, εκτός στο βαθµό που τούτο
απαιτείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των
ραδιοσυχνοτήτων.
(2) Όταν ο Υπουργός εξετάζει εάν πρέπει να περιορίσει
τον αριθµό των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,
οφείλει, µεταξύ άλλων (α)

Να αποδίδει τη δέουσα σηµασία στην ανάγκη
µεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες
και

στη

διευκόλυνση

ανάπτυξης

του

ανταγωνισµού.
(β)

να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των
καταναλωτών, την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις
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τους

σχετικά

µε

οποιονδήποτε

περιορισµό.
(γ)

να δηµοσιεύει κάθε απόφαση περιορισµού
του

αριθµού

των

δικαιωµάτων

χρήσης,

δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.
(δ)

µε την επιφύλαξη Κανονισµών αναφορικά µε
τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγµάτευσης,
να προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων για
χορήγηση τέτοιου περιορισµένου αριθµού
δικαιωµάτων χρήσης, βάσει αντικειµενικών,
διαφανών,

αµερόληπτων

και

αναλογικών

κριτηρίων επιλογής. και
(ε)

να επανεξετάζει τον περιορισµό σε εύλογα
χρονικά

διαστήµατα

αιτήµατος

ή

κατόπιν

τυχόν

εύλογου

ενδιαφερόµενων

επιχειρήσεων.
(3) Όταν ο Υπουργός συµπεράνει ότι µπορούν να
χορηγηθούν

περαιτέρω

δικαιώµατα

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων ο αριθµός έχει περιοριστεί
δυνάµει του εδαφίου (2), δηµοσιεύει το συµπέρασµα του
αυτό στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και, µε
την επιφύλαξη Κανονισµών αναφορικά µε τη διεξαγωγή
διαδικασίας διαπραγµάτευσης, προσκαλεί την υποβολή
αιτήσεων

για

τη

χορήγηση

των

επιπρόσθετων

δικαιωµάτων χρήσης, βάσει αντικειµενικών, διαφανών
αµερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.
Τέλη
εξουσιοδοτήσεων.

20.-(1) Κανονισµοί καθορίζουν τα καταβλητέα τέλη
αναφορικά µε κάθε είδος εξουσιοδότησης, ήτοι -.
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(α)

αναφορικά µε ατοµικό δικαίωµα χρήσης, τα
τέλη αίτησης, λειτουργίας, ανανέωσης και
τροποποίησης, και

(β)

αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση, τα τέλη
εγγραφής,

λειτουργίας,

ανανέωσης

και

τροποποίησης, και
τα τέλη αυτά 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. Ο ∆ιευθυντής οφείλει να
δηµοσιεύει ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών του
εξόδων και του συνολικού ποσού των εισπραχθέντων
τελών και σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των δύο
γίνονται οι κατάλληλες αναπροσαρµογές.
(2) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν:
(α)

Τα καταβαλλόµενα τέλη ανάλογα µε το είδος
της εξουσιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων
ιδιαίτερα διατάξεων αναφορικά µε τα τέλη που
καταβάλλονται για τη χρήση συγκεκριµένων
ζωνών συχνοτήτων ή διατάξεων αναφορικά
µε τα τέλη που καταβάλλονται ανάλογα µε τη
γεωγραφική περιοχή ή και τα δύο·

(β)

τις

περιπτώσεις

πλήρους

ή

µερικής

επιστροφής τελών που καταβλήθηκαν, καθώς
και

τις

περιπτώσεις

για

τις

οποίες

ο

∆ιευθυντής δύναται να αποφασίζει για την
επιστροφή τους·

20

(γ)

τα τέλη που καταβάλλονται στις περιπτώσεις
πειραµατικών

εξουσιοδοτήσεων

και

.

εξουσιοδοτήσεων µικρής διαρκείας και

(3)

(δ)

τις περιόδους καταβολής των τελών.

(α)

Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), αλλά µε
την

επιφύλαξη

της

παραγράφου

(β),

Κανονισµός δεν δύναται να καθορίζει τέλη,
που αναφέρονται στα εδάφια (1) ή/και (2),
αναφορικά µε γενική εξουσιοδότηση, ούτε
πρόσωπο

που

εκπηγάζουν

ασκεί

από

αυτή

δικαιώµατα

που

υποχρεούται

να

καταβάλει τέτοιο τέλος.
(β) Κανονισµός δύναται να καθορίζει τέλος, που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) και (2), αναφορικά
µε γενική εξουσιοδότηση η οποία αφορά
κατηγορία ραδιοσυχνοτήτων, που υπόκειται
σε εγγραφή κατά τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 21(1). σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος
του

σταθµού

ή/και

της

συσκευής

που

χρησιµοποιεί τις εν λόγω ραδιοσυχνότητες
οφείλει

να

καταβάλλει

τέτοιο

ούτως

καθοριζόµενο τέλος.
(4) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), σε περίπτωση
προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού δυνάµει του άρθρου
23 ή πλειστηριασµού δυνάµει του άρθρου 24 ή άλλης
διαδικασίας

διεξαγόµενης

δυνάµει

Κανονισµού,

για

χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης, τα τέλη των εν
λόγω ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης προκύπτουν από
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την

ούτως

διαδικασία.

διεξαγόµενη

σε

αυτή

την

περίπτωση δεν ισχύουν τα καθοριζόµενα τέλη σε
Κανονισµούς

εκδιδόµενους

δυνάµει

του

παρόντος

άρθρου.
Γενικές
εξουσιοδοτήσ
εις και
εγγραφή.

21.-(1)(α)

Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση του
∆ιευθυντή µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και
λαµβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση του
∆ιευθυντή,

η

Υπουργό,

καθορίζει

εξαντλητικό

οποία

υποβάλλεται
µε

κατάλογο

διάταγµα

των

στον
µη

κατηγοριών

ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική
εξουσιοδότηση και εγγραφή.
(β)

Κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες δεν
συµπεριλαµβάνονται

στο

∆ιάταγµα

που

εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου (α) και δεν
σχετίζονται µε ραδιοσυχνότητες των οποίων η
χρήση

εξαιρείται

από

την

υποχρέωση

εξασφάλισης εξουσιοδότησης δυνάµει του
άρθρου

17

και

δεν

σχετίζονται

µε

ραδιοσυχνότητες για τις οποίες ο ∆ιευθυντής
µπορεί να χορηγήσει ατοµικά δικαιώµατα
χρήσης δυνάµει των άρθρων 18(2) ή 23 ή 24
ή

µε

θεωρούνται

διαδικασία
ότι

διαπραγµάτευσης,

υπόκεινται

σε

καθεστώς

γενικής εξουσιοδότησης και εγγραφής.
(2) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν τις διαδικασίες
εγγραφής, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1).
∆ιαδικασία για τη
χορήγηση
εξουσιοδοτήσεων.

22.-(1) Κανονισµοί καθορίζουν -
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(α)

Τα κριτήρια δυνάµει των οποίων ο ∆ιευθυντής
χορηγεί

δικαιώµατα

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων.
(β)

τις διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωµάτων
χρήσης.

(γ)

τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς,
που

εφαρµόζονται

στις

γενικές

εξουσιοδοτήσεις και στα ατοµικά δικαιώµατα
χρήσης.
(2)

Ο

∆ιευθυντής

φροντίζει,

ώστε

οι

διοικητικές

διαδικασίες που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα χρήσης που
χορηγεί να είναι, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό,
ελεύθερες περιττών τυπικοτήτων και να διέπονται από τις
αρχές της µη διάκρισης και της διαφάνειας.
(3) 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 ατοµικού δικαιώµατος χρήσης.
(4) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν διαδικασίες,
πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν Μέρος, τις
οποίες ο ∆ιευθυντής δύναται να εφαρµόζει για τη
χορήγηση

ατοµικών

δικαιωµάτων

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων.
∆ηµόσιοι
διαγωνισµοί
προσφορών
για τη
χορήγηση
ατοµικών

23.-(1) Προς το σκοπό της προώθησης της βέλτιστης
χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός
δύναται να αποφασίζει, µετά από σχετική εισήγηση του
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δικαιωµάτων
χρήσης
ραδιοσυχνοτ
ήτων.

∆ιευθυντή, περί των περιπτώσεων για τις οποίες δύνανται
να προκηρυχθούν δηµόσιοι διαγωνισµοί προσφορών για
χορήγηση

ατοµικών

δικαιωµάτων

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.
(2) Κανονισµοί καθορίζουν (α)

Συγκεκριµένους όρους για την ετοιµασία των
εγγράφων

του

προσφορών,

οι

δηµόσιου
οποίοι

διαγωνισµού
περιλαµβάνουν,

µεταξύ άλλων (i)

τους τύπους της εξουσιοδότησης ή των
εξουσιοδοτήσεων,

που

συµπεριλαµβάνονται στην προκήρυξη
προσφορών,
(ii)

την απόδειξη από τον προσφοροδότη
της

χρηµατοπιστωτικής

κατάστασης

και

της

του

τεχνικής

του

ικανότητας και αρτιότητας σε σχέση µε
την εξουσιοδότηση την οποία ζητά,
(iii)

τη

γεωγραφική

καλύπτεται

από

περιοχή
τις

που
σχετικές

εξουσιοδοτήσεις, και
(iv)
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το βαθµό στον οποίο η προκήρυξη

προσφορών, περιλαµβάνει όλες τις
ραδιοσυχνότητες που καθορίζονται στο
σχέδιο

ραδιοσυχνοτήτων

για

τη

.

συγκεκριµένη υπηρεσία και
(β)

τα γενικά κριτήρια που ισχύουν για την
επιλογή των εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων
και την αξιολόγηση των προσφορών.

(3) Ο ∆ιευθυντής φέρει την ευθύνη της προκήρυξης και
της διεξαγωγής της διαδικασίας δηµόσιου διαγωνισµού
προσφορών µε βάση σαφείς, αντικειµενικούς και χωρίς
διακρίσεις κανόνες.
Προστασία
µελών έναντι
ευθύνης.

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος
Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, ο Πρόεδρος και τα
µέλη

της

Τεχνικής

οποιασδήποτε

Επιτροπής

άλλης

Ραδιοσυχνοτήτων

επιτροπής

συσταθεί

ή
δια

Κανονισµών, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για
οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει κατά
την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
101(Ι) του 2003.

(6) Ο περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα
και

Υπηρεσίες)

Νόµος

του

2003,

όπως

εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεν εφαρµόζεται στους
δηµόσιους διαγωνισµούς προσφορών που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο, στους πλειστηριασµούς φάσµατος που
αναφέρονται στο άρθρο 24 και στις διαδικασίες που
καθορίζονται δια Κανονισµών δυνάµει του άρθρου 22(4).
Πλειστηριασµοί.

24.-(1) Προς το σκοπό της προαγωγής της βέλτιστης
χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός
δύναται να αποφασίζει περί των περιπτώσεων στις
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οποίες οι αιτήσεις για τη χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων
χρήσης, γίνονται δυνάµει διαδικασίας πλειστηριασµού, η
οποία

συνεπάγεται

την

υποβολή

από

τον

αιτητή

πλειοδοτικής προσφοράς, που καθορίζει το ποσό το
οποίο είναι πρόθυµος να καταβάλει στο ∆ιευθυντή σε
σχέση µε την παραχώρηση του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης.
(2) Κανονισµοί προβλέπουν (α)

Για την έκδοση ειδοποίησης από το ∆ιευθυντή
και για τα ζητήµατα που τυγχάνουν χειρισµού
σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση· και

(β)

για τη δηµοσίευση οποιασδήποτε τέτοιας
ειδοποίησης,

µε

τέτοιο

τρόπο,

όπως

καθορίζεται σε αυτούς.
(3) Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν για τη δυνάµει
του εδαφίου (1) χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης,
καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς
υπό

τους

οποίους

δικαιώµατα

χρήσης,

δυνατό
και,

να

χορηγούνται

ειδικότερα

τέτοια

δύνανται

να

προβλέπουν (α)

Για απαίτηση όπως η προσφορά του αιτητή
καθορίζει το ποσό το οποίο είναι πρόθυµος
να καταβάλει είτε (i)

ως ποσό σε µετρητά ή σε αναφορά µε
µεταβλητή, είτε

(ii)
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ως ποσό εφ’ άπαξ πληρωµής ή ως

ποσό περιοδικής πληρωµής·
(β)

για

τις

απαιτήσεις,

περιλαµβανοµένων

τεχνικών ή χρηµατοπιστωτικών απαιτήσεων,
απαιτήσεων

που

σχετίζονται

µε

την

καταλληλότητα του αιτητή να κατέχει το
ατοµικό δικαίωµα χρήσης και απαιτήσεων
για

τον

περιορισµό

περισσοτέρων
δικαιωµάτων

κατοχής

τέτοιων
χρήσης

από

δύο

ή

ατοµικών
οποιοδήποτε

πρόσωπο, που πρέπει να πληρούν οι
αιτητές για τη χορήγηση τέτοιου ατοµικού
δικαιώµατος χρήσης·
(γ)

για

την

απαίτηση

οποιοδήποτε

καταβολής,

αιτητή,

από

καθορισµένης

εγγύησης συµµετοχής στο ∆ιευθυντή·
(δ)

για καθορισµό των συνθηκών υπό τις
οποίες

τέτοια

εγγύηση

συµµετοχής,

καθίσταται ή όχι επιστρεπτέα·
(ε)

για τα τέλη, τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς, υπό τους οποίους δυνατό να
εκδίδεται τέτοιο ατοµικό δικαίωµα χρήσης·

(στ)

για τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο
20(2).

(4) Με την επιφύλαξη των Κανονισµών που εκδίδονται
δυνάµει

του

ειδοποίησης
χρήσης,

δε
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παρόντος

Νόµου,

η

έκδοση

αναφορικά

µε

συγκεκριµένο

δεσµεύει

το

∆ιευθυντή,

τέτοιας
δικαίωµα

κατά

την

αποπεράτωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην
ειδοποίηση, για χορήγηση του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης.
(5) Ατοµικό δικαίωµα χρήσης, το οποίο χορηγείται δυνάµει
του

παρόντος

άρθρου,

καθορίζει

τη

µέθοδο

που

χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του καταβλητέου
τέλους ή των καταβλητέων τελών, σύµφωνα µε την
προσφορά

του

αιτητή,

για

την

παραχώρηση

του

δικαιώµατος χρήσης και τα εν λόγω τέλη, καταβάλλονται
στο ∆ιευθυντή από την εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση.
Απόφαση του
∆ιευθυντή επί
αίτησης.

25.-(1) Ο ∆ιευθυντής λαµβάνει και µελετά έκαστη των
αιτήσεων για χορήγηση δικαιώµατος χρήσης και εντός έξι
εβδοµάδων αποφασίζει επί της αιτήσεως και κοινοποιεί
γραπτώς την απόφαση του στον αιτητή.
(2)

Όταν

ένα

δικαίωµα

χρήσης

χορηγείται

δια

διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής, δυνάµει των άρθρων
23 ή 24 ή δια διαδικασίας διαπραγµάτευσης δυνάµει
Κανονισµών, η περίοδος των έξι µηνών, που αναφέρεται
στο εδάφιο (1) µπορεί να επεκταθεί µέχρι οκτώ µήνες.
(3)

Τα

χρονικά

όρια

που

προβλέπονται

στις

παραγράφους (1) και (2) ισχύουν µε την επιφύλαξη των εν
ισχύ διεθνών συµφωνιών, που αφορούν τη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων και τον συντονισµό των δορυφόρων.
(4) Το παρόν άρθρο ισχύει άνευ επηρεασµού των
διατάξεων του άρθρου 16(5).
Άρνηση
χορήγησης
δικαιώµατος
χρήσης.

26.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση
δικαιώµατος χρήσης σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι
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προς το

δηµόσιο συµφέρον ή αυτό είναι προς το

συµφέρον της εθνικής ασφάλειας ή υπάρχει ανεπάρκεια
διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων ή η αίτηση για χορήγηση
δικαιώµατος χρήσης, δεν πληροί τις απαραίτητες, δυνάµει
του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών, προϋποθέσεις
για τη χορήγηση δικαιώµατος χρήσης.
(2) Όπου αίτηση για δικαίωµα χρήσης απορρίπτεται, ο
∆ιευθυντής (α)

Πληροφορεί τον αιτητή για τους λόγους
απόρριψης της αίτησης,

(β)

παρέχει

στον

αιτητή

την

ευκαιρία

να

επιδείξει λόγους για τους οποίους θα
έπρεπε να του χορηγηθεί το δικαίωµα
χρήσης,
(γ)

δύναται,

αφού

αναφερόµενους

λάβει
στην

υπόψη

τους

παράγραφο

(β)

λόγους, να χορηγήσει το δικαίωµα χρήσης,
υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις
οποίες κρίνει αναγκαίες,
(δ)

δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που
αναφέρονται

στην

παράγραφο

(β)

να

επιβεβαιώσει την απόφαση του.
(3) Το εδάφιο (2)(β),(γ) και (δ) δεν εφαρµόζεται σε
περίπτωση που η αίτηση για

δικαίωµα χρήσης

απορρίπτεται στα πλαίσια διαδικασίας που καθορίζεται
στο άρθρο 23 ή 24 ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης που
καθορίζεται σε Κανονισµούς.
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(4) Καµιά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
εµποδίζει το ∆ιευθυντή να αρνηθεί την παραχώρηση ή την
ανανέωση οποιουδήποτε δικαιώµατος χρήσης, ή να
ανακαλέσει ή τερµατίσει οποιοδήποτε δικαίωµα χρήσης
εάν, είτε πριν είτε µετά τη χορήγηση ή την τελευταία
ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης, ο αιτητής έχει
καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα προβλεπόµενο
από

τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς, είτε σε

σχέση µε την εν λόγω εξουσιοδότηση είτε όχι, ή έχει
παραβιάσει

οποιουσδήποτε

προϋποθέσεις

ή

περιορισµούς

από

τους

του

εν

όρους,
λόγω

ή

οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος ραδιοσυχνοτήτων που
χορηγήθηκε σε αυτόν, ή έχει καταδικαστεί δυνάµει του
άρθρου 52(10) για χρήση οποιωνδήποτε συσκευών για
σκοπούς

επιβλαβούς

παρεµβολής

σε

οποιαδήποτε

ραδιοεπικοινωνία ή συσκευή.
Πειραµατικές
εξουσιοδοτήσεις
και
εξουσιοδοτήσεις
µικρής
διάρκειας.

27.-(1) Όπου υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή
ανανέωση δικαιώµατος χρήσης, και ο ∆ιευθυντής είναι
ικανοποιηµένος ότι ο µόνος σκοπός για τον οποίο ο
αιτητής απαιτεί το δικαίωµα χρήσης, είναι η διεξαγωγή
πειραµάτων

στις

ραδιοεπικοινωνίες

για

σκοπούς

επιστηµονικής έρευνας, ο ∆ιευθυντής χορηγεί το δικαίωµα
χρήσης ή το ανανεώνει, εάν τούτο είναι εφικτό, και κανένα
τέλος δεν καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
παρά µόνο το απαιτούµενο για την έκδοση ή την
ανανέωση του εν λόγω δικαιώµατος χρήσης.
(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται, στην περίπτωση που µια
επιχείρηση ενδιαφέρεται να αποκτήσει µια εξουσιοδότηση
για χρονική περίοδο µικρότερη των τριών µηνών, να
χορηγήσει εξουσιοδότηση µικρής διάρκειας στην εν λόγω
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επιχείρηση.
(3) Τα καταβλητέα τέλη σχετικά µε τις εξουσιοδοτήσεις
µικρής διάρκειας καθορίζονται κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει την αναλογικότητα και τη διαφάνεια.
Όροι που
περιλαµβάνο
νται στο
δικαίωµα
χρήσης.

28.-(1) ∆ικαίωµα χρήσης που χορηγείται δυνάµει του
παρόντος Νόµου, δύναται να

παρέχεται υπό τέτοιους

όρους, προϋποθέσεις και

περιορισµούς, όπως ο

∆ιευθυντής κρίνει εύλογα πρόσφορο. Ειδικότερα, ο
∆ιευθυντής δύναται κατά τη χορήγηση του δικαιώµατος
χρήσης

να

επιβάλει

και

να

απαιτήσει

από

την

ενδιαφερόµενη επιχείρηση τα ακόλουθα:
(α)

Προσδιορισµό της υπηρεσίας ή του τύπου
του δικτύου ή της τεχνολογίας για την οποία
τα

δικαιώµατα

χρήσης

συµπεριλαµβανοµένης,

χορηγούνται,
όπου

είναι

εφαρµοστέο και τηρουµένων των διατάξεων
του

άρθρου

17(1),

της

αποκλειστικής

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη µετάδοση
περιεχοµένου ή την παροχή συγκεκριµένων
οπτικοακουστικών υπηρεσιώνֹ
(β)

αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των
ραδιοσυχνοτήτων,

συµπεριλαµβανοµένων,

όπου αρµόζει, απαιτήσεων κάλυψης.
(γ)

τεχνικές

και

λειτουργικές

προϋποθέσεις

απαραίτητες για την αποφυγή επιβλαβών
παρεµβολών και για τον

περιορισµό της

έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά
πεδία, όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις
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διαφέρουν από αυτές που περιλαµβάνονται
σε κάθε εφαρµοστέα γενική εξουσιοδότηση.
(δ)

µέγιστη διάρκεια, υποκείµενη σε τυχόν
αλλαγές στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτωνֹ

(ε)

µεταβίβαση

δικαιωµάτων

πρωτοβουλίας

της

κατόπιν

εξουσιοδοτηµένης

επιχείρησης και προϋποθέσεις για τέτοια
µεταβίβαση.
(στ)

τέλη εξουσιοδότησης.

(ζ)

τυχόν δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο
πλαίσιο

διαγωνιστικής

διαδικασίας

ή

διαδικασίας διαπραγµάτευσηςֹ και
(η)

υποχρεώσεις δυνάµει διεθνών συµφωνιών
σχετικών µε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

(2) Γενική εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάµει του
παρόντος

Νόµου

δύναται

να

επιτρέψει

τη

χρήση

ραδιοσυχνοτήτων υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης
µε όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς δυνάµει του
…. του 2004.

περί

Ρυθµίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004.
(3) Καµιά από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν
περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή να θέτει
όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς σε οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση,
τροποποιεί

ή

όρους,

τη

διακριτική

προϋποθέσεις

του
ή

ευχέρεια

να

περιορισµούς

οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, µε την επιφύλαξη της
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τήρησης των αρχών της µη διάκρισης, της αναλογικότητας
και της διαφάνειας.
Εφαρµογή των
όρων και
προϋποθέσεων
των
εξουσιοδοτήσεων.

29.-(1) Ο ∆ιευθυντής διασφαλίζει τη συµµόρφωση των
εξουσιοδοτηµένων

επιχειρήσεων

µε

τους

όρους,

περιορισµούς και προϋποθέσεις των χορηγουµένων
γενικών

εξουσιοδοτήσεων

ή

ατοµικών

δικαιωµάτων

χρήσης, ανάλογα µε την περίπτωση .
(2) Σε περιπτώσεις, όπου φαίνεται ότι υπάρχει παράβαση
όρου ή περιορισµού ή προϋπόθεσης ενός ατοµικού
δικαιώµατος χρήσης ή µιας γενικής εξουσιοδότησης, ο
∆ιευθυντής πληροφορεί σχετικά την εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση και της παρέχει την ευκαιρία να προβεί σε
παραστάσεις και να επανορθώσει.
(3)

Σε

περίπτωση,

που

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση

ο

∆ιευθυντής

και

η

δεν συµφωνήσουν στη

λήψη εκείνων των κατάλληλων µέτρων εκ µέρους της
εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης για συµµόρφωσή της µε
τους

όρους,

περιορισµούς

και

προϋποθέσεις

της

εξουσιοδότησης, ο ∆ιευθυντής δύναται, µε γραπτή και
αιτιολογηµένη απόφαση του την οποία κοινοποιεί στην
εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση,

να

αναστέλλει

την

εξουσιοδότηση απαγορεύοντας στην εξουσιοδοτηµένη
επιχείρηση να χρησιµοποιεί την εξουσιοδότηση, µέχρις
ότου υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τους όρους και
περιορισµούς και προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης
και/ή να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ή να τερµατίζει το
ατοµικό δικαίωµα χρήσης ή το δικαίωµα λειτουργίας υπό
καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, ανάλογα µε τη φύση
και τη βαρύτητα της µη συµµόρφωσης.
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(4) Εάν η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση παραλείπει να
συµµορφωθεί µε την πιο πάνω απόφαση, ο ∆ιευθυντής
δύναται να τερµατίσει την εξουσιοδότηση ή/και να ζητήσει
από το ∆ικαστήριο την έκδοση δικαστικού ∆ιατάγµατος
προς επιβολή της απόφασης του.
(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου ο ∆ιευθυντής
κρίνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη, ο ∆ιευθυντής δύναται
να τερµατίσει το ατοµικό δικαίωµα χρήσης ή το δικαίωµα
λειτουργίας

από

καθεστώς

γενικής

εξουσιοδότησης

χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία των εδαφίων (2), (3)
ή/και (4), αλλά σε τέτοια περίπτωση παρέχει στην
εξουσιοδοτηµένη
γραπτών
προθεσµία

επιχείρηση

παραστάσεων
και,

σε

δυνατότητα

µέσα

σε

περίπτωση

υποβολής

καθοριζόµενη

υποβολής

τέτοιων

παραστάσεων, τις εξετάζει εντός επτά εργάσιµων ηµερών
και αποφασίζει κατά πόσο ανακαλεί ή τροποποιεί την
απόφασή του για τερµατισµό.
Τροποποίηση
εξουσιοδότησης.

30.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουµένου του εδαφίου
(2),

να

τροποποιεί

όρους,

προϋποθέσεις

και

περιορισµούς, υπό τους οποίους εξουσιοδότηση τελεί,
είτε, στην περίπτωση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης, µε
γραπτή

ειδοποίηση,

εξουσιοδοτηµένη

η

οποία

επιχείρηση,

επιδίδεται

είτε,

στην

στην

περίπτωση

γενικής εξουσιοδότησης, µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2)

Οι

όροι,

περιορισµοί

και

προϋποθέσεις

εξουσιοδότησης δύνανται να τροποποιούνται από τον
∆ιευθυντή στις πιο κάτω περιπτώσεις (α)

Σε
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περίπτωση

ατοµικού

δικαιώµατος

χρήσης, εάν συµφωνήσουν προς τούτο η
εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση

και

ο

∆ιευθυντής· ή
(β)

σε

περίπτωση

χρήσης

ή

ατοµικού

γενικής

δικαιώµατος

εξουσιοδότησης,

µε

µονοµερή απόφαση του Υπουργού για
λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµοσίου
συµφέροντος, ή µε µονοµερή απόφαση του
∆ιευθυντή

για

λόγους

εφαρµογής

αποφάσεων διεθνών οργανισµών· ή
(γ)

σε

περίπτωση

ατοµικού

δικαιώµατος

χρήσης για µη χρήση της εκχωρηµένης
συχνότητας

από

την

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση, µέσα σε καθορισµένο στην εν
λόγω εξουσιοδότηση χρονικό διάστηµα .
(3) Προτού ο Υπουργός ή ο ∆ιευθυντής επιβάλουν
µονοµερή τροποποίηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
αναζητούν τη σύµφωνη γνώµη της εξουσιοδοτηµένης
επιχείρησης, και, εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός
ευλόγου

χρονικού

∆ιευθυντής

διαστήµατος,

δύνανται

να

ο

Υπουργός

προχωρήσουν

µε

ή

ο
την

προτεινόµενη τροποποίηση της εν λόγω εξουσιοδότησης.
Τερµατισµός
εξουσιοδότησης.

31.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να τερµατίσει ένα ατοµικό
δικαίωµα χρήσης ή το δικαίωµα µιας επιχείρησης να
λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης (α)

Εάν

πρόκειται

χρήσης,

σε

για

ατοµικό

περίπτωση

δικαίωµα

παράλειψης

καταβολής ετήσιου ή άλλου τέλους της
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εξουσιοδότησης, όπως αυτή η περίπτωση
ρυθµίζεται από Κανονισµούς. ή
(β)

σε

περίπτωση

ετήσιου

ή

παράλειψης

άλλου

καταβολής

περιοδικού

τέλους

εξουσιοδότησης εντός ενός µηνός από την
ηµεροµηνία, που καθίσταται πληρωτέο· ή
(γ)

σε

περίπτωση

αφερεγγυότητας

της

εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης· ή
(δ)

κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 32. ή

(ε)

όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός
τέτοιου ατοµικού δικαιώµατος χρήσης ή
γενικής εξουσιοδότησης παραβιάσθηκαν και
ο ∆ιευθυντής αποφάσισε να θεσπίσει τη
λήξη ισχύος του ατοµικού δικαιώµατος
χρήσης ή του δικαιώµατος της επιχείρησης
να

λειτουργεί

υπό

καθεστώς

γενικής

εξουσιοδότησης δυνάµει του άρθρου (29). ή
(στ)

όπου αυτό προβλέπεται από οποιαδήποτε
άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου ή
οποιουδήποτε Κανονισµού.

(2) Όταν ο ∆ιευθυντής τερµατίζει εξουσιοδότηση δυνάµει
του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε Κανονισµού, το
πράττει –
(α)

Σε

περίπτωση

ατοµικού

δικαιώµατος

χρήσης, µε γραπτή ειδοποίηση η οποία
επιδίδεται
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στην

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση, και
(β)

σε περίπτωση γενικής εξουσιοδότησης, µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.

(3) Όταν ο ∆ιευθυντής αποφασίζει να τερµατίσει το
δικαίωµα

µιας

εξουσιοδοτηµένης

επιχείρησης

να

λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης δυνάµει
του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε Κανονισµού,
επιδίδει γραπτή ειδοποίηση στην εν λόγω επιχείρηση.
Ανακατανοµή

32.-(1) Όπου ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι είναι αναγκαίο, λόγω

ραδιοσυχνοτ

του ότι δεν µπορεί να ικανοποιηθεί η ζήτηση για

ήτων.

ραδιοσυχνότητες για συγκεκριµένη υπηρεσία ή σύστηµα,
ή όπου προβλέπεται ότι εντός σύντοµου χρονικού
διαστήµατος η ζήτηση δεν θα µπορεί να ικανοποιηθεί,
δύναται

να

εξετάζει

ραδιοσυχνοτήτων,

την

προκειµένου

ανακατανοµή
να

διασφαλιστεί

των
η

λειτουργική χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
(2)

Προς

το

σκοπό

της

ανακατανοµής

των

ραδιοσυχνοτήτων, ο ∆ιευθυντής δύναται να τερµατίζει
εξουσιοδοτήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέων
εξουσιοδοτήσεων στα πρόσωπα, που έχουν εγκαθιδρύσει
ή επιθυµούν να εγκαθιδρύσουν παρόµοιες υπηρεσίες ή
συστήµατα.
(3) Η ανακατανοµή ραδιοσυχνοτήτων προϋποθέτει (α)

Τον καθορισµό µε Κανονισµούς σαφών,
αντικειµενικών και αµερόληπτων κριτηρίων
για την ανακατανοµή των πόρων των
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ραδιοσυχνοτήτων, που είχαν παραχωρηθεί
για συγκεκριµένη χρήση·
(β)

την

αποτελεσµατικότερη

χρήση

του

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων· και
(γ)

τον καθορισµό τέτοιων χρονοδιαγραµµάτων
για

την

εφαρµογή

της

ανακατανοµής

ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να παρέχεται στις
εξουσιοδοτηµένες

επιχειρήσεις

ελάχιστη

ειδοποίηση ενός τουλάχιστον έτους για την
απόσυρση των συχνοτήτων που έχουν ήδη
παραχωρηθεί.
(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (3), σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιεστική
έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων η οποία παρεµποδίζει την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τις
οποίες υπάρχει ζήτηση, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
πιεστική έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες περιορίζουν
ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό σε οποιοδήποτε τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ∆ιευθυντής δύναται
κατ’ εξαίρεση να προνοεί για ειδοποίηση µικρότερη του
ενός έτους.
(5) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν περαιτέρω
ειδικούς κανόνες αναφορικά µε τα πρακτικά ζητήµατα της
ανακατανοµής συχνοτήτων περιλαµβανοµένων ιδιαίτερα
απαιτήσεων,

που

αποτελεσµατικότερων

αφορούν
µεθόδων

στην
ή

υιοθέτηση
τεχνολογιών

αξιοποίησης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
Εξουσία για
απόσυρση
εξουσιοδοτήσεων

33.-(1) Εάν ο Υπουργός το θεωρήσει σκόπιµο, λόγω της
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κατά τη διάρκεια
κατάστασης
έκτακτης ανάγκης.

κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης δυνάµει του
εδαφίου (2), δύναται είτε µε γραπτή ειδοποίηση, που
επιδίδεται

στην

εξουσιοδοτηµένη

επιχείρηση,

να

αναστέλλει ή τερµατίζει το ατοµικό δικαίωµα χρήσης, είτε
µε γενική ειδοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να αναστέλλει ή τερµατίζει
όλες τις εξουσιοδοτήσεις, που βρίσκονται εκάστοτε σε
ισχύ:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει
περί της µη χορήγησης ή ανανέωσης οποιασδήποτε
εξουσιοδότησης, εάν λόγω της κήρυξης κατάστασης
έκτακτης ανάγκης το κρίνει σκόπιµο.
(2)

Σε

περίπτωση

που

κηρύσσεται

οποτεδήποτε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή προβλέπεται
στο Σύνταγµα ή κατάσταση πολιτικής άµυνας δυνάµει των
117(Ι) του 1996
42(Ι) του 1998.

περί Πολιτικής Άµυνας Νόµων, κατά την οποία κρίνεται
σκόπιµο,

για

λόγους

εξυπηρέτησης

δηµοσίου

συµφέροντος, η Κυβέρνηση να θέσει υπό τον έλεγχό της
την αποστολή και τη λήψη µηνυµάτων µέσω σταθµού,
είναι

νόµιµο,

τηρουµένων

των

διατάξεων

του

Συντάγµατος, για τον Υπουργό, να αναλάβει τον έλεγχο
του σταθµού και να απαγορεύσει στον ιδιοκτήτη ή στον
ασκούντα τον έλεγχο του σταθµού να τον χρησιµοποιεί,
και για το σκοπό αυτό να φροντίσει, ώστε οποιοδήποτε
κατασκευαστικό στοιχείο ή µέρος του εξοπλισµού που
αποτελεί το σταθµό, να µετακινηθεί σε τέτοιο τόπο, όπως
ήθελε θεωρήσει σκόπιµο, και οποιοδήποτε πρόσωπο που
εξουσιοδοτείται από το ∆ιευθυντή, δύναται από καιρό σε
καιρό να εισέρχεται στα κτίρια ή υποστατικά στα οποία
διατηρείται ο σταθµός για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό,
όπως προαναφέρεται:
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Νοείται ότι εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή
πρόσωπο δύναται να εισέρχεται δυνάµει του παρόντος
άρθρου σε κτίριο ή υποστατικό, που χρησιµοποιείται
κυρίως ως κατοικία, µόνο σε περίπτωση προκήρυξης
έκτακτης ανάγκης δυνάµει του Συντάγµατος δια της
οποίας αναστέλλεται το άρθρο 16 του Συντάγµατος.
Ισχύς
εξουσιοδότησης.

34.-(1)(α)

Ατοµικό

δικαίωµα

χρήσης,

το

οποίο

χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
εκτός εάν έχει τερµατιστεί προηγουµένως
δυνάµει

του

παρόντος

Νόµου

ή

των

Κανονισµών, και εκτός εάν πρόκειται για
ατοµικό δικαίωµα χρήσης που αναφέρεται
στην παράγραφο (β), ισχύει (i)

για

τέτοιο

χρονικό

διάστηµα

όπως

καθορίζεται στην εξουσιοδότηση, εάν
πρόκειται για ατοµικό δικαίωµα χρήσης
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 ατοµικό
δικαίωµα χρήσης το οποίο δεν έχει
χορηγηθεί

δια

διαδικασίας

που

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i):
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται
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να καθορίσει στην εξουσιοδότηση που
χορηγεί ότι το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα
χρήσης ισχύει για περίοδο µέχρις ενός
έτους από την ηµεροµηνία που έχει
χορηγηθεί, οπότε χρήζει ανανέωσης για
το επόµενο έτος, και ότι τα σχετικά τέλη
εξουσιοδότησης καθορίζονται από το
∆ιευθυντή τηρουµένων των αναλογιών,
όπως καθορίζεται σε Κανονισµούς.
(β)

Ατοµικό δικαίωµα χρήσης το οποίο χορηγείται
δυνάµει του παρόντος Νόµου σε φυσικό
πρόσωπο και το οποίο 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 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)

Το δικαίωµα µιας επιχείρησης να λειτουργεί
υπό

καθεστώς

γενικής

εξουσιοδότησης

υποκείµενης σε εγγραφή ισχύει µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,
οπότε χρήζει ανανέωσης:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να
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καθορίσει στη γενική εξουσιοδότηση ότι το
δικαίωµα χρήσης ισχύει για περίοδο µέχρις
ενός έτους από την ηµέρα υποβολής της
σχετικής δήλωσης εγγραφής, οπότε χρήζει
ανανέωσης για το επόµενο έτος, και ότι τα
σχετικά τέλη εξουσιοδότησης καθορίζονται
από

το

∆ιευθυντή

αναλογιών,

όπως

τηρουµένων

των

καθορίζεται

σε

Κανονισµούς.
(γ)

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.

Υποχρεώσεις
εξουσιοδοτηµένης
επιχείρησης.

35.-(1) Η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, εάν διαταχθεί
προς τούτο από το ∆ιευθυντή, παραδίδει σε αυτόν
οποιοδήποτε δικαίωµα χρήσης έχει εκδοθεί στο όνοµα

42

της ή βρίσκεται στην κατοχή της ή υπό τον έλεγχό της.
(2) Όπου ένα δικαίωµα χρήσης έχει εκπνεύσει ή
τερµατιστεί, η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση και κάθε άλλο
πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του
οποίου µπορεί να βρίσκεται αυτό, υποχρεούται να
φροντίσει όπως, εάν τούτο απαιτήσει ο ∆ιευθυντής, το
δικαίωµα χρήσης παραδοθεί στο ∆ιευθυντή.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 16(5), η
εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, δεν δικαιούται να εκχωρεί ή
παραχωρεί τη χρήση, εν όλω ή εν µέρει, οποιουδήποτε
δικαιώµατος χρήσης, που χορηγείται σε αυτήν, σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή

έγκριση

του

∆ιευθυντή,

οποιαδήποτε

δε

εκχώρηση ή παραχώρηση κατά παράβαση του παρόντος
εδαφίου είναι άκυρη.»
Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόµου.

11. Το άρθρο 36 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «περί
Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του
2002», µε τη φράση «περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004».

Τροποποίηση
του άρθρου 37
του βασικού
νόµου.

12. Το άρθρο 37 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«∆ιάθεση στην
αγορά και
προϋποθέσεις
συµµόρφωσης.

(1) Ραδιοεξοπλισµός επιτρέπεται:

(α)

Να διατίθεται στην αγορά από τον κατασκευαστή ή
τον εξουσιοδοτηµένο του αντιπρόσωπο ή το
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του
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ραδιοεξοπλισµού στην αγορά, ανάλογα µε την
περίπτωση, ή/και
(β)

να τίθεται σε λειτουργία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόµου,

µόνο εφόσον συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του
παρόντος Μέρους.».
Προσθήκη νέου
άρθρου 44 στο
βασικό νόµο.

13. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του ακόλουθου
νέου άρθρου 44, αµέσως µετά το άρθρο 43 αυτού:
«Εξουσία
∆ιευθυντή
Τελωνείων
για
αποκάλυψη
πληροφοριών
– συνεργασία
µεταξύ
κρατικών
αρχών.

44.-(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της
ενάσκησης από το ∆ιευθυντή ή από οποιοδήποτε
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο δυνάµει του
άρθρου 4(3), των αρµοδιοτήτων τους αναφορικά µε την
επιτήρηση της αγοράς, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος
Τελωνείων

µπορεί

να

αποκαλύψει

στο

∆ιευθυντή

πληροφορίες που λαµβάνει κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων

του

σχετικά

µε

εµπορεύµατα

που

εισάγονται από τρίτες χώρες ή διακινούνται µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2)

Η

αποκάλυψη

πληροφοριών

που

γίνεται

σε

οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει του εδαφίου (1), θα
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιευθυντή του
Τµήµατος Τελωνείων.
(3) Ο ∆ιευθυντής κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων
του για την επιτήρηση της αγοράς, δυνάµει του παρόντος
Νόµου, δύναται να συνεργάζεται µε άλλες υπηρεσίες της
∆ηµοκρατίας

και

να

εξουσιοδοτεί

λειτουργούς

των

Υπηρεσιών αυτών να ενεργούν για τους σκοπούς του
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παρόντος Νόµου ως εξουσιοδοτηµένα από το ∆ιευθυντή
πρόσωπα σε σχέση µε τις δραστηριότητες που θα
εξουσιοδοτούνται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 47
του βασικού
νόµου.

14. Το άρθρο 47 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «η κατοχή τέτοιας
άδειας είναι απαραίτητο προσόν ή άλλως αναγκαίο βάσει αδειών που
χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.», µε τη φράση «η κατοχή
τέτοιας άδειας είναι απαραίτητο προσόν ή άλλως αναγκαίο βάσει
εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 49
του βασικού
νόµου.

15. Το άρθρο 49 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με

την

αντικατάσταση

συναντάται

και

σε

του

όρου

οποιαδήποτε

«άδεια»,

όπου

γραµµατική

του

παραλλαγή, µε τον όρο «εξουσιοδότηση» στην αντίστοιχη
γραµµατική του παραλλαγή.
(β)

µε την αντικατάσταση της λέξης «αδειούχος» στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού, µε τη φράση
«εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης».

Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόµου.

16. Το άρθρο 50 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση της φράσης «τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού,

µε τη φράση «υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Τροποποίηση
του άρθρου 52
του βασικού
νόµου.

17. Το άρθρο 52 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6)

Οποιοδήποτε

45

πρόσωπο

χρησιµοποιεί

ραδιοσυχνότητες, λειτουργώντας σταθµό ή οποιαδήποτε
συσκευή ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς την απαιτούµενη από
το άρθρο 16 εξουσιοδότηση ή κατά παράβαση ή
παράλειψη

συµµόρφωσης

προϋπόθεση

τέτοιας

µε

όρο,

εξουσιοδότησης,

περιορισµό
είναι

ή

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 αντικατάσταση της λέξης «άδεια» στο εδάφιο (7)
αυτού, µε τη λέξη «εξουσιοδότηση».

(γ)

µε την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού, µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο (8):
«(8)

Οποιοδήποτε

πρόσωπο

χρησιµοποιεί

ραδιοσυχνότητα µετά την εκπνοή ή τερµατισµό της
σχετικής εξουσιοδότησης ή κατά τη διάρκεια αναστολής
εξουσιοδότησης, δυνάµει του παρόντος Νόµου, 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.».
(δ)

µε την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, µε το
ακόλουθο νέο εδάφιο (9):
«(9) Πρόσωπο, το οποίο, ενώ γνωρίζει ή έχει λόγο να
πιστεύει

ότι

οποιοδήποτε

δίκτυο

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει
εγκαθιδρυθεί ή διατηρείται ή λειτουργεί κατά παράβαση
του παρόντος Νόµου,
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µεταβιβάζει ή λαµβάνει µήνυµα

χρησιµοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή
εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που βοηθά τη δηµιουργία,
διατήρηση ή λειτουργία αυτού του δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες
ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.».
(ε)

µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (13),
αµέσως µετά το εδάφιο (12) αυτού:
«(13) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει
να συµµορφωθεί µε ∆ιάταγµα του Υπουργού, το οποίο
εκδίδεται

δυνάµει

του

άρθρου

7(5),

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.».
Τροποποίηση
του άρθρου 55
του βασικού
νόµου.

18. Το άρθρο 55 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου
(2)

αυτού,

της

λέξης

«άδειες»,

µε

τη

λέξη

«εξουσιοδοτήσεις».
(β)

µε την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου
(2) αυτού, της φράσης «οι άδειες», µε τη φράση «τα
δικαιώµατα χρήσης».

(γ)

µε την αντικατάσταση των παραγράφων (δ), (στ), (ζ), (η),
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(θ) και (ι) του εδαφίου (2) αυτού, µε τις ακόλουθες νέες
παραγράφους (δ), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) αντίστοιχα:
«(δ)

τα έγγραφα, πληροφορίες και έντυπα που πρέπει

να υποβληθούν µαζί µε την αίτηση για ένα ατοµικό
δικαίωµα χρήσης.
(στ)

τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 20.

(ζ)

τα δικαιώµατα χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο

22(3)·
(η)

τις

διαδικασίες

δηµόσιων

διαγωνισµών

προσφορών για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων·
(θ)

τις διαδικασίες πλειστηριασµών για τη χορήγηση

δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων·
(ι)

άλλες διαδικασίες από τις αναφερόµενες στις

παραγράφους (η) και (θ), για τη χορήγηση δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.».
Γενική
τροποποίηση
ορισµένων
άρθρων του
βασικού νόµου.

19. Τα άρθρα 9(1)(β), 10(2)(β), 11, 12, 42 και 51 τροποποιούνται µε την
αντικατάσταση του όρου «άδεια», όπου συναντάται και σε οποιαδήποτε
γραµµατική του παραλλαγή, µε τον όρο «εξουσιοδότηση» στην
αντίστοιχη γραµµατική του παραλλαγή.

Μεταβατικές
διατάξεις.

20. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, εξουσιοδότηση, Κανονισµός,
διάταγµα ή άλλο έγγραφο έχει εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του
βασικού νόµου, συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται µέχρι την
αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκµαίρεται ότι το περιεχόµενο του εν
λόγω

πιστοποιητικού,

άδειας,
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εξουσιοδότησης,

Κανονισµού,

διατάγµατος ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως τους όρους ή
απαιτήσεις των διατάξεων που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί µε βάση
τον παρόντα Νόµο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα
Νόµο.
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