ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
µε τίτλο (α)

«Οδηγία και ∆ιορθωτικά 87/372/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά µε τις ζώνες συχνότητας
που θα διατεθούν για τη συντονισµένη εγκατάσταση
πανευρωπαϊκών

ψηφιακών

κυψελωτών

δηµόσιων

επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα» (ΕΕ L
196 της 17.7.1987 σ. 0085 ΕΕ. L 207 της 29.7.1987 σ.
0031, ΕΕ. L 265 της 16.9.1987 σ. 0015),
(β)

«Οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
1990 σχετικά µε τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για
τη

συντονισµένη

εγκατάσταση

του

πανευρωπαϊκού

επίγειου δηµόσιου συστήµατος ραδιοτηλεειδοποίησης
στην Κοινότητα» (ΕΕ L 310 της 9.11.1990 σ. 0028 0029),
(γ)

«Οδηγία 91/287/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου
1991 σχετικά µε τη ζώνη συχνοτήτων που πρέπει να
οριστεί για τη συντονισµένη εγκατάσταση ψηφιακών
ευρωπαϊκών ασύρµατων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην
Κοινότητα (ΕΕ L 144 της 8.6.1991 σ. 0045),

(δ)

Απόφαση αριθ. 710/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και

του

Συµβουλίου

της

24ης

Μαρτίου

1997

για

συντονισµένη µέθοδο χορήγησης αδειών στον τοµέα των
δορυφορικών προσωπικών επικοινωνιακών υπηρεσιών
στην Κοινότητα (ΕΕ L 105 της 23.4.1997 σ. 0004),
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(ε)

«Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά µε το κοινό
πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» (EE L 117 της 7.5.1997,
σ. 15),

(στ) «Οδηγία 99/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τη
συντονισµένη

εισαγωγή

συστήµατος

τρίτης

γενεάς

κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών (UMTS) στην
Κοινότητα» (ΕΕ. L 017 της 22.1.1999 σ. 0001),
(ζ)

«Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε το
ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό 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.

τίτλος.

Νόµος του 2002.

Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ερµηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«άδεια» ή «εξουσιοδότηση» σηµαίνει εξουσιοδότηση, υπό µορφή είτε
γενικής

εξουσιοδότησης

εγκατάστασης,

χρήσης,

ραδιοεπικοινωνιών

ή

είτε

ειδικής

λειτουργίας
κατηγορίας

ή

άδειας,

εγκαθίδρυσης,

διατήρησης

εξοπλισµού

ή

συσκευής
σταθµού

ραδιοεπικοινωνιών· ο όρος «εξουσιοδοτώ» τυγχάνει ανάλογης
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ερµηνείας·
«αδειούχος» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο
χορηγείται άδεια·
«αεροσκάφος» σηµαίνει µηχάνηµα που µπορεί να επιτυγχάνει τη
στήριξη στην ατµόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα διάφορες από
αυτές που προέρχονται από την επιφάνεια της γης.
«γενική εξουσιοδότηση» σηµαίνει εξουσιοδότηση, η οποία δύναται
να υπόκειται σε εγγραφή, χορηγείται είτε δυνάµει του παρόντος
Νόµου από τον Υπουργό 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 τον Υπουργό·
«διεπαφή»

σηµαίνει

ραδιοεπικοινωνιακή οδό

ραδιοδιεπαφή

που

µεταξύ συσκευών

καθορίζει
και

την

τις τεχνικές

προδιαγραφές των εν λόγω συσκευών·
«ειδική άδεια» σηµαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάµει του
παρόντος Νόµου από τον Υπουργό, η οποία δυνατόν να
συµπληρώνει γενική εξουσιοδότηση και δια της οποίας παρέχονται
συγκεκριµένα δικαιώµατα στον αδειούχο ή τίθενται συγκεκριµένες
υποχρεώσεις σε σχέση µε τις δραστηριότητες του αδειούχου και η
οποία αφορά δικαιώµατα τα οποία δεν δύνανται να ασκηθούν από
τον ενδιαφερόµενο προτού ληφθεί σχετική προς τούτο απόφαση του
Υπουργού·
«εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο
βρίσκεται εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία και εξουσιοδοτείται από
τον κατασκευαστή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστηµένος σε τρίτη
χώρα, να τον εκπροσωπεί σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του που
προκύπτουν από τον παρόντα Νόµο.
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«επιβλαβής παρεµβολή» σηµαίνει παρεµβολή η οποία θέτει σε
κίνδυνο

τη

υπηρεσιών

λειτουργία
ασφαλείας

υπηρεσίας
ή

η

ραδιοπλοήγησης

οποία

καθ΄

ή

άλλων

οιονδήποτε

τρόπο

υποβαθµίζει σοβαρά, εµποδίζει ή επανειληµµένα διακόπτει µια
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που λειτουργεί σύµφωνα µε την
εκάστοτε σε ισχύ νοµοθεσίαֹ
19(Ι) του 2002.

«Επίτροπος»

σηµαίνει

τον

Επίτροπο

Ρυθµίσεως

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που διορίζεται δυνάµει
του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών Νόµου του 2002ֹ
«ζώνη

ραδιοσυχνοτήτων»

σηµαίνει

µέρος

του

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων µεταξύ δύο περιοριστικών συχνοτήτων·
«ηλεκτροµαγνητική ενέργεια» σηµαίνει την ενέργεια η οποία είτε(i)

χρησιµοποιείται για τη µεταβίβαση µηνυµάτων, ήχου
ή οπτικών εικόνων, είτε τα µηνύµατα, ο ήχος ή οι
εικόνες λαµβάνονται πράγµατι από οποιοδήποτε
πρόσωπο είτε όχι, ή για την ενεργοποίηση ή τον
έλεγχο µηχανηµάτων, παιχνιδιών ή προϊόντων· είτε

(ii) χρησιµοποιείται σε σχέση µε τον καθορισµό θέσης,
κατεύθυνσης ή απόστασης ή για την απόκτηση
πληροφοριών,

αναφορικά

µε

την

παρουσία,

απουσία, θέση ή κίνηση οποιουδήποτε αντικειµένου
ή

οποιωνδήποτε

αντικειµένων

οποιασδήποτε

κατηγορίας·
«Κανονισµός» σηµαίνει Κανονισµό που εκδίδεται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.

Deleted: Κανονισµός
Deleted: Κανονισµό
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«κατασκευαστής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για
την κατασκευή προϊόντος για το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη,
δυνάµει του παρόντος Νόµου, και το οποίο σκοπεύει να διαθέσει
στην αγορά υπό την επωνυµία τουֹ
«κατηγορία εξοπλισµού» σηµαίνει κατηγορία που προσδιορίζει
συγκεκριµένους τύπους συσκευών που θεωρούνται παρόµοιες,
βάσει του παρόντος Νόµου, και οι οποίες δυνατό να ανήκουν σε
περισσότερες από µια κατηγορίες εξοπλισµού·
«κοινοποιηµένος οργανισµός» σηµαίνει οργανισµό που δύναται
δυνάµει του άρθρου 45(3) να εκτελεί εγκύρως για τους σκοπούς του
παρόντος

Νόµου

διαδικασία

εκτίµησης

της

συµµορφώσεως

ραδιοεξοπλισµού µε βασικές απαιτήσεις·
«µετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος» σηµαίνει την
ενσύρµατη, καλωδιακή, ασύρµατη ή µέσω δορυφόρου, µε κώδικα ή
χωρίς, µετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµατος που
προορίζεται για λήψη από το κοινό·
«πλοίο»

περιλαµβάνει

κάθε

περιγραφή

σκάφους

που

χρησιµοποιείται στη ναυσιπλοΐα, το οποίο δεν προωθείται µε
χειρονακτικά µέσα, αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε πλοίο το
οποίο λειτουργεί νόµιµα για σκοπούς εθνικής άµυνας·
«ραδιοεξοπλισµός» ή «συσκευή» σηµαίνει προϊόν ή σχετικό
κατασκευαστικό στοιχείο του, που είναι ικανό για επικοινωνία µέσω
εκποµπής ή/και λήψης ραδιοκυµάτων και το οποίο χρησιµοποιεί
φάσµα από 9 KHz µέχρι 3.000 GHz που έχει παραχωρηθεί στις
επίγειες/δορυφορικές

ραδιοεπικοινωνίες, αλλά δεν περιλαµβάνει

τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµόֹ
Deleted: ¶
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«ραδιοεξοπλισµός µόνο λήψης» σηµαίνει ραδιοεξοπλισµό ο οποίος
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη λήψη ραδιοκυµάτων και όχι την
εκποµπή ραδιοκυµάτων

και ο οποίος δεν έχει διαφορετικά

προσαρµοστεί ή τροποποιηθεί·
«ραδιοεπικοινωνία» σηµαίνει την εκποµπή ή λήψη, σε διαδροµές
που

δεν

παρέχονται

κατασκευάστηκε

ή

από

οποιαδήποτε

διευθετήθηκε

για

υλική
το

ουσία

σκοπό

που
αυτό,

ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας συχνότητας από 9 KHz µέχρι 3.000
GHz (τρία εκατοµµύρια µεγακύκλων ανά δευτερόλεπτο)·
«ραδιοερασιτεχνική
διεξάγεται

από

υπηρεσία»

σηµαίνει

ραδιοερασιτέχνες,

για

ραδιουπηρεσία
διάφορους

που

σκοπούς

επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης επιχειρήσεων
ανακούφισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών,
και η οποία δεν αποτελεί υπηρεσία έκτακτης ανάγκης·
«ραδιοερασιτεχνικός

σταθµός»

σηµαίνει

σταθµό,

ο

οποίος

αποτελείται από ένα ή περισσότερους ποµπούς και δέκτες,
συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων κεραίας και οποιωνδήποτε
άλλων συσκευών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, και ο
οποίος τίθεται σε λειτουργία σε ζώνη συχνοτήτων που κατανέµεται
στην ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία·
«ραδιοκύµατα» ή «ραδιοσυχνότητες» σηµαίνει ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα συχνότητας µεταξύ 9 KHz και 3.000 GHz (εννέα χιλιοκύκλους
ανά δευτερόλεπτο µέχρι τρία εκατοµµύρια µεγακύκλους ανά
δευτερόλεπτο), που µεταδίδονται σε ανοικτό χώρο χωρίς τεχνητό
οδηγό (artificial guide)·
«σταθµός» σηµαίνει ένα ή περισσότερους ποµπούς ή συνδυασµό
ποµπών και δεκτών, µε µια ή περισσότερες κεραίες και οποιαδήποτε
άλλη συσκευή ή συσκευές που απαιτούνται για την παροχή
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ραδιοϋπηρεσιών·
«σταθµός ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών» σηµαίνει σταθµό ο
οποίος λειτουργεί στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων που καθορίζεται για
χρήση από τους πολίτες·
Deleted: ¶

«τεχνικός φάκελος κατασκευής» σηµαίνει φάκελο στον οποίο
περιγράφεται

η

συσκευή

και

παρέχονται

πληροφορίες

και

επεξηγήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο έχουν τηρηθεί οι
εφαρµοστέες, δυνάµει του παρόντος Νόµου, για τη συσκευή βασικές
απαιτήσεις·
«τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός» σηµαίνει εξοπλισµό

Deleted: ¶
19(I) του 2002.

όπως ορίζεται στον εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002·

Deleted: ,
Deleted: όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταταιֹ

«τηλεπικοινωνίες» σηµαίνει την εκποµπή, µεταφορά ή λήψη
σηµάτων, κειµένου, εικόνων, ήχου, δεδοµένων ή πληροφοριών, είτε
µε ενσύρµατο ή ασύρµατο ή οπτικό ή ηλεκτροµαγνητικό ή
Deleted:

οποιοδήποτε παρόµοιο µέσο·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και
οποιοδήποτε πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό
δυνάµει του άρθρου 4(2).
(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε σταθµούς
ραδιοεπικοινωνίας

ή

σε

ραδιοσυσκευές

ή

συσκευές

ραδιοεπικοινωνίας θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε σταθµούς και
συσκευές για την εκποµπή ή/και λήψη ηλεκτροµαγνητικής ενέργειαςֹ
(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε εκποµπή
ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας, ή σε εκποµπή, σε αντίθεση µε τη
λήψη, θα ερµηνεύεται σαν να περιλαµβάνει αναφορά και στη
σκόπιµη

ανάκλαση

ηλεκτροµαγνητικής

ενέργειας

µέσω
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οποιωνδήποτε συσκευών που σχεδιάστηκαν ή προσαρµόστηκαν
ειδικά για αυτό τον σκοπό, είτε η ανάκλαση είναι συνεχής είτε
διαλείπουσα.
(4) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο στην αποστολή ή
µετάδοση µηνυµάτων, συµπεριλαµβάνει αναφορά στις διεργασίες για
τη δηµιουργία σήµατος ή στην αποστολή ή µετάδοση οποιασδήποτε
προειδοποίησης ή πληροφορίας, και οποιαδήποτε αναφορά στη
λήψη µηνυµάτων θα ερµηνεύεται ανάλογα.
(5) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε συσκευές που
βρίσκονται επί πλοίου, θα ερµηνεύεται σαν να περιλαµβάνει
αναφορά σε συσκευές πάνω σε οποιοδήποτε ρυµουλκούµενο
αντικείµενο από πλοίο συµπεριλαµβανοµένου αερόστατου, αετού ή
άλλου σκάφους.
(6) Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται, από οποιαδήποτε
διάταξη του παρόντος Νόµου, να επιδοθεί σε οποιοδήποτε
πρόσωπο, δύναται να επιδίδεται µε συστηµένο ταχυδροµείο, εκτός
εάν τα συµφραζόµενα προνοούν διαφορετικά.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αρµοδιότητες και

3.-(1) Ο Υπουργός έχει αρµοδιότητα για όλα τα ζητήµατα, που

ευθύνες του

αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες στη ∆ηµοκρατία και ευθύνεται για τη

Υπουργού.

διαµόρφωση

και

εφαρµογή

πολιτικής,

αναφορικά

µε

τις

ραδιοεπικοινωνίες και για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής
χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ηµοκρατία.
(2) Ο Υπουργός εκπληρώνει τα καθήκοντα του και ασκεί τις
αρµοδιότητες και εξουσίες του, µε στόχο την προαγωγή:

Deleted: ειδικά για αυτό τον
σκοπό, είτε η ανάκλαση είναι
συνεχής είτε διαλείπουσα.
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(α)

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

(β)

των συµφερόντων των καταναλωτών, µε ιδιαίτερη
αναφορά στις τιµές και την ποιότητα των παρεχόµενων
ραδιοϋπηρεσιών·

(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 του και την άσκηση των
αρµοδιοτήτων και εξουσιών του, ο Υπουργός λαµβάνει 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 διαβουλεύεται µε αρµόδια πρόσωπα από άλλα
Υπουργεία και δηµόσιες αρχές, σε σχέση µε τη διαχείριση, κατανοµή
και εκχώρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
(6)(α) Σε περίπτωση που-

Deleted: (6) Ο Υπουργός
διασφαλίζει ότι πρόσωπα που
ζητούν την χορήγηση
ταυτόχρονα τόσο άδειας για
παροχή τηλεπικοινωνιακών
δικτύων ή/και υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Νόµου του 2002, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, όσο και άδειας
ραδιοεπικοινωνιών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου, δύνανται να
υποβάλλουν αιτήσεις για
τέτοιες άδειες κατά
Deleted: τρόπο αποδοτικό,
προς τούτο δε διασφαλίζει,
µεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει
παράλογη καθυστέρηση µεταξύ
της χορήγησης της πρώτης και
της δεύτερης πιο πάνω
αναφερόµενης άδειας.
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(i)

ο Υπουργός προτίθεται να χορηγήσει ειδική άδεια
είτε δια της διαδικασίας που καθορίζεται στο
άρθρο

23

ή

διαπραγµάτευσης

24

είτε
που

δια

διαδικασίας

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 δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου
ή/και

παροχή

δηµοσίων

τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών Νόµου του 2002,
ο Υπουργός δύναται να ζητεί γραπτώς από τον Επίτροπο
όπως αµφότεροι ενεργήσουν σύµφωνα µε το παρόν
εδάφιο.

Κατόπιν τέτοιου αιτήµατος, ο Υπουργός 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 Υπουργό όσο και ειδικής άδειας από τον Επίτροπο
περί ίδρυσης ή λειτουργίας δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού
δικτύου ή/και παροχής δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών. Ο Υπουργός και ο Επίτροπος διεξάγουν την
επιλεγόµενη από τον Υπουργό διαδικασία σύµφωνα µε τις
παραγράφους (β) µέχρι και (ιβ) και σύµφωνα µε τις
διατάξεις Κανονισµών.

Formatted: Bullets and
Numbering
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(β)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ), ο Υπουργός 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 Υπουργό 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) του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002.

(δ)

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί βάσει των
παραγράφων (α) και (β), το άρθρο 30(3)(α) του περί
Ρυθµίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών Νόµου του 2002 δεν εφαρµόζεται.
(ε)

Πριν

ενεργήσουν

κατά

τα

διαλαµβανόµενα

στην

παράγραφο (β), ο Υπουργός και ο Επίτροπος διεξάγουν
από κοινού δηµόσια ακρόαση σύµφωνα, τηρουµένων
όµως των αναλογιών, µε τους Κανονισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 19(6)(β) του περί Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου
του 2002.
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(στ)

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί βάσει της
παραγράφου (ε), το άρθρο 19(6)(α)(iii)(Α) του περί
Ρυθµίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών Νόµου του 2002 δεν εφαρµόζεται.
(ζ)

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

περιλαµβάνονται µε τη µέριµνα του Υπουργού οι

Formatted: Bullets and
Numbering

πληροφορίες που καθορίζονται σε Κανονισµούς,
και
(ii)

περιλαµβάνονται µε τη µέριµνα του Επιτρόπου οι
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 19(2)
και 30(4) του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002,
και στους δυνάµει αυτού Κανονισµούς.

(η)

Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από τον Υπουργό
διαδικασία, την οποία ο Υπουργός 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
Υπουργός 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
Υπουργός 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

Formatted: Bullets and
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δηµοσίου
παροχής

τηλεπικοινωνιακού
δηµοσίων

δικτύου

ή/και

τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών, και
(iii)

αµφότεροι κοινοποιούν γραπτώς την απόφαση
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 Υπουργός ενεργεί βάσει της
παραγράφου (η), το άρθρο 25 του παρόντος Νόµου δεν
εφαρµόζεται. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί
βάσει της παραγράφου (η), το άρθρο 31(1) και (3) του
περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών Νόµου του 2002 δεν εφαρµόζεται.

(ι)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του
παρόντος Νόµου, σε περίπτωση που ο Υπουργός και ο
Επίτροπος ενεργούν βάσει του παρόντος εδαφίου, ο
Υπουργός 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 του περί Ρυθµίσεως
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου
του 2002, σε

περίπτωση

που ο Υπουργός

και

ο Επίτροπος ενεργούν βάσει του παρόντος εδαφίου, ο
Επίτροπος δεν δύναται να χορηγήσει σε
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αιτητή ειδική άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας δηµοσίου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δηµοσίων
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών

εάν

ο

Υπουργός

αποφασίσει να µη χορηγήσει στον ίδιο αιτητή ειδική
άδεια ραδιοσυχνοτήτων.
(ιβ)

Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από τον Υπουργό
διαδικασία, την οποία ο Υπουργός και ο Επίτροπος
διεξάγουν από κοινού βάσει της παραγράφου (β), είναι η
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24, ο Υπουργός
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)

Eπιλέγουν 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
Υπουργός

χορηγεί

ειδική

άδεια

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων και ο Επίτροπος χορηγεί ειδική
άδεια

ίδρυσης

τηλεπικοινωνιακού

ή

λειτουργίας

δικτύου

δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών

ή/και

δηµόσιου
παροχής

υπηρεσιών

στον

αιτητή ο οποίος προέβηκε κατά τον πλειστηριασµό
στην υψηλότερη πλειοδοτική προσφορά.
Εξουσίες του

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

Υπουργού.

εφαρµογή του παρόντος Νόµου:
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(α)

Nα αναπτύσσει, διατηρεί και δηµοσιεύει στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 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
Deleted: Κανονισµούς

Κανονισµούς·
(γ)

να περιορίζει τη χρήση ορισµένων εδαφικών περιοχών
κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 6·

(δ)

να διασφαλίζει

ότι ο ραδιοεξοπλισµός πληροί τις

προϋποθέσεις προς συµµόρφωση που καθορίζονται
στον παρόντα Νόµο και επιτηρεί προς τούτου τον εν
λόγω εξοπλισµό.
(ε)

να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την παρεµπόδιση
επιβλαβών παρεµβολών·

(στ)

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
που προκύπτουν από τον παρόντα Νόµο·

(ζ)

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

πληροφοριών,

εκτέλεση

καθηκόντων

των

αρµοδιοτήτων του·

αναγκαίων
και

την

για

την

άσκηση

των
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(η)

να εξουσιοδοτεί πρόσωπο ούτως ώστε το τελευταίο να
δύναται

δυνάµει

του

άρθρου

9

να

κατάσχει

ραδιοεξοπλισµό·
(θ)

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

(ι)

να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, κατά τον καθορισµένο
δια Κανονισµών τρόπο, το οποίο να µην υπερβαίνει τις

Deleted: Κανονισµών

χίλιες λίρες, λόγω µη συµµόρφωσης µε διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή µε τους όρους, περιορισµούς ή
προϋποθέσεις οποιασδήποτε χορηγηθείσας άδειας·
(ια)

να

δηµοσιοποιεί,

πληροφορίες

αναφορικά

µε

τις

ραδιοεπικοινωνίες και ιδιαίτερα αναφορικά µε τη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων·
(ιβ)

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

Deleted: δ
Deleted: ε
Deleted: ,

(ιγ)

να εκδίδει διατάγµατα δυνάµει της εξουσίας, που του
παραχωρείται διά του παρόντος Νόµου·

(ιδ)

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

(2)(α)

Ο Υπουργός δύναται να µεταβιβάζει γραπτώς σε

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο την άσκηση οποιασδήποτε
εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο
παρών Νόµος χορηγεί και αναθέτει, αντίστοιχα, στον Υπουργό. Σε
περίπτωση τέτοιας µεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί
την εξουσία να ασκεί ούτως µεταβιβαζόµενη εξουσία και

Deleted: εξαιρουµένης της
εξουσίας για έκδοση ή
τροποποίηση Κανονισµών,
Deleted: 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
η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάµει
της παραγράφου (α), έχει
υποχρέωση να ασκεί την
εξουσία και εκτελεί το καθήκον
σύµφωνα µε τις τυχόν γραπτές
οδηγίες του Υπουργού προς
αυτό.¶
¶
(γ)
Ο Υπουργός δύναται να
τροποποιεί και ανακαλεί,
µεταβίβαση που έκανε δυνάµει
της παραγράφου (α), µε
γραπτή ειδοποίηση προς το
πρόσωπο στο οποίο έγινε η
µεταβίβαση.¶
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να εκτελεί ούτως µεταβιβαζόµενο καθήκον, από και κατά
τη διάρκεια της εν λόγω µεταβίβασης.
(β)

Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η
εκτέλεση καθήκοντος, δυνάµει της παραγράφου (α), έχει
υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το
καθήκον σύµφωνα µε τις τυχόν γραπτές οδηγίες του
Υπουργού προς αυτό.

(γ)

Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί,
µεταβίβαση που έκανε δυνάµει της παραγράφου (α), µε
γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε
η µεταβίβαση.

Υποχρέωση

5.-(1)

κατάρτισης και

Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας, το οποίο αναθεωρεί και

δηµοσίευσης του
Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων.

Ο

Υπουργός

καταρτίζει

και

διατηρεί

το

Σχέδιο

δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κάθε τρίτο
έτος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του πρώτου σχεδίου
ραδιοσυχνοτήτων.
(2) Κατά την κατάρτιση του σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων, ο
Υπουργός λαµβάνει δεόντως υπόψη τους κανονισµούς και τις
συστάσεις των σχετικών διεθνών οργανισµών, περιλαµβανοµένης
της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙTU).
(3) Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων περιλαµβάνει:
(α)

Τα σχέδια κατανοµής και χρήσης του

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων για τα επόµενα τρία έτη που έπονται
της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του·

Deleted: κανονισµούς
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(β)

οποιεσδήποτε προτεινόµενες διατάξεις για τη διαχείριση
των

ραδιοσυχνοτήτων,

οποιωνδήποτε
ανακατανοµή
µέτρων,

που

προτάσεων

συµπεριλαµβανοµένων
για

ραδιοσυχνοτήτων
προορίζονται

την
ή

να

ανάκτηση
άλλων

και

τέτοιων

διασφαλίσουν

την

αποτελεσµατική χρήση ραδιοσυχνοτήτων·
(γ)

τους προτεινόµενους αντικειµενικούς στόχους για τη
συµµετοχή

της

∆ηµοκρατίας

σε

διεθνείς

διαπραγµατεύσεις· και
(δ)

τους προτεινόµενους αντικειµενικούς στόχους για τη
σύναψη από τη ∆ηµοκρατία συµφωνιών για την
κατανοµή ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

(4) Ο Υπουργός διεξάγει, σε τακτική βάση, γενική ανασκόπηση
του σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων µε σκοπό τον καθορισµό του βαθµού
ύπαρξης διαθέσιµων πόρων ραδιοσυχνοτήτων, εντός των επί
µέρους τµηµάτων του σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων, και προβαίνει σε
οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρµογές σε αυτό.
Εξουσία έκδοσης

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται, εφόσον ικανοποιείται ότι, για τη

περιοριστικών

διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσµατικής λειτουργίας και

διαταγµάτων.

χρήσης σταθµών, το δηµόσιο συµφέρον το επιβάλλει, να εκδίδει δια
δηµοσιεύσεως

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας,

περιοριστικά διατάγµατα δυνάµει του παρόντος άρθρου.
(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 εγκατάστασης του
σταθµού σε σχέση µε τον οποίο εκδίδεται, ως το σηµείο θέλει
καθοριστεί στο ίδιο το διάταγµα.
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(3) Περιοριστικό διάταγµα δύναται να προνοεί:
(α)

Την απαγόρευση ή/και τον περιορισµό της κατασκευής
κτιρίων,

της

εγκατάστασης

συµπεριλαµβανοµένων

ηλεκτρικών

κατασκευών,
συσκευών

οποιουδήποτε τύπου, ή άλλων πραγµάτων, όπως
καθορίζεται στο περιοριστικό διάταγµα σε σχέση µε την
περιοχή ή επί οποιουδήποτε τµήµατος της περιοχής,
στην οποία αυτό αφορά, ή/και
(β)

τον περιορισµό ή/και την απαγόρευση

της φύτευσης

οποιωνδήποτε δέντρων ή κατηγορίας δέντρων στην
περιοχή, που καθορίζεται στο περιοριστικό διάταγµα ή
σε οποιοδήποτε τµήµα αυτής,
εκτός εάν ο Υπουργός χορηγήσει άδεια για οποιαδήποτε τέτοια
90 του 1972

ενέργεια, η αίτηση για την χορήγηση της οποίας υποβάλλεται κατά

56 του 1982

τον τρόπο ο οποίος καθορίζεται από τον Υπουργό δια διατάγµατος

7 του 1990

και ο οποίος δύναται να προνοεί την ανάµειξη στη διαδικασία, του

28 του 1991
91(Ι) του 1992

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως δυνάµει των περί Πολεοδοµίας

55(Ι) του 1993

και

Χωροταξίας

72(Ι) του 1998

αντικαθίστανται.

Νόµων,

όπως

εκάστοτε

τροποποιούνται

ή

59(Ι) του 1999.

(4) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζηµιά ως αποτέλεσµα
περιοριστικού διατάγµατος που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος
άρθρου, λαµβάνει τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος,
αποζηµίωση για την απώλεια ή ζηµιά που υφίσταται από τη
∆ηµοκρατία:
Νοείται ότι, η ∆ηµοκρατία δύναται να απαιτήσει την ανάκτηση του
ποσού της αποζηµίωσης από το πρόσωπο προς όφελος του οποίου
εκδόθηκε το περιοριστικό διάταγµα.

Deleted: αποζηµίωση για την
απώλεια ή ζηµιά που υφίσταται
από τη ∆ηµοκρατία:
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Εξουσία

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα δεσµευτικά για

Υπουργού για

τους αδειούχους δυνάµει του παρόντος Νόµου ή για τα πρόσωπα σε

έκδοση
διαταγµάτων.

σχέση µε τα οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος και οι εκδιδόµενοι

Deleted: Κανονισµοί

δυνάµει αυτού Κανονισµοί.
(2) Πριν την έκδοση διατάγµατος από τον Υπουργό δυνάµει του
παρόντος Νόµου, ο Υπουργός ειδοποιεί τα πρόσωπα που
επηρεάζονται ή δυνατό, κατά την γνώµη του Υπουργού, να
επηρεαστούν από αυτό, και παρέχει σ’ αυτά τη δυνατότητα να
ακουστούν, δια της υποβολής γραπτών παραστάσεων εντός τριάντα
ηµερών από την πιο πάνω ειδοποίηση.
(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), εάν ο Υπουργός κρίνει ότι
συντρέχουν επείγοντες λόγοι, δύναται να εκδώσει το διάταγµα χωρίς
να προβεί στην προαναφερόµενη ειδοποίηση και χωρίς να παρέχει
τη δυνατότητα υποβολής παραστάσεων. σε αυτή την περίπτωση,
οποιοδήποτε επηρεαζόµενο πρόσωπο δικαιούται εντός τριάντα
ηµερών από τη δηµοσίευση του διατάγµατος, να ακουστεί από τον
Υπουργό διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων.
(4) Ο Υπουργός, µετά από µελέτη των πιο πάνω υποβαλλόµενων
παραστάσεων,

µε

αιτιολογηµένη

απόφασή

του

επιβεβαιώνει,

τροποποιεί ή αποσύρει το διάταγµα εντός εύλογου χρόνου.
Εξουσία εισόδου

8.-(1) Εξουσιοδοτηµένος από τον Υπουργό λειτουργός, δύναται

και έρευνας.

προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης του
παρόντος Νόµου, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας
το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί οποιανδήποτε από τις
πιο κάτω εξουσίες:

Deleted: παρόντος Νόµου,
κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα
και επιδεικνύοντας το
πιστοποιητικό της ιδιότητάς του,
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(α)

Να επιθεωρεί οποιοδήποτε σταθµό ή συσκευή και να
εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά, εκτός
από εκείνα που χρησιµοποιούνται ως κατοικία, ή σε
οποιοδήποτε όχηµα, πλοίο ή αεροσκάφος·

(β)

να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιµής,
σχετικής µε οποιοδήποτε σταθµό ή συσκευή.

Κεφ. 155.

(2) Τηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών µε την έκδοση και

93 του 1972

εκτέλεση δικαστικών ενταλµάτων έρευνας διατάξεων του περί

2 του 1975

Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, Επαρχιακός ∆ικαστής, µε βάση ένορκη

12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989

καταγγελία –
(α)

Αφού ικανοποιηθεί ότι –

142 του 1991
9 του 1992

(i)

10(Ι) του 1996

οποιοσδήποτε σταθµός ή συσκευή ή πληροφορίες
σε σχέση µε αυτά, για τα οποία εξουσιοδοτηµένος

96(Ι) του 1998

από τον Υπουργό λειτουργός έχει εξουσία δυνάµει

14(Ι) του 2001.

του παρόντος

Νόµου

να

επιθεωρεί,

βρίσκονται σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή
σε οποιοδήποτε όχηµα, πλοίο ή αεροσκάφος και ότι
η επιθεώρηση τους είναι πιθανό να αποκαλύψει
αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση µε οποιαδήποτε
παράβαση του παρόντος Νόµου, ή
(ii)

τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να
λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή
σε οποιοδήποτε όχηµα, πλοίο ή αεροσκάφος, και

(β)

αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι -
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(i)

η είσοδος στα κτίρια ή στα υποστατικά ή στο όχηµα,
πλοίο ή αεροσκάφος έχει εµποδιστεί ή είναι πιθανό
να εµποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών
ειδοποίηση

περί

της

προθέσεως

για

αίτηση

εξασφάλισης τέτοιου εντάλµατος, ή
(ii)

η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας
ειδοποίησης θα µαταίωνε το σκοπό της εισόδου, ή

(iii)

τα υποστατικά ή τα κτίρια ή το όχηµα, πλοίο ή
αεροσκάφος είναι κενά κατοχής,

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλµα, µε ισχύ δύο µηνών, που να
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό
λειτουργό, να εισέλθει στα κτίρια ή υποστατικά, ή όχηµα, πλοίο ή
αεροσκάφος.
(3)

Εξουσιοδοτηµένος

από

τον

Υπουργό

λειτουργός

που

εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, δύναται να έχει µαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα
και τέτοιο εξοπλισµό τον οποίο δυνατό να θεωρεί απαραίτητο.
(4) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε κτίρια ή υποστατικά ή όχηµα,
πλοίο ή αεροσκάφος, στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτηµένο να
εισέλθει δυνάµει του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό οφείλει,
εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχής, να τα εγκαταλείψει σε
όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της
έξωθεν παραβίασής τους.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στα υποστατικά, ή
έχει τον έλεγχο αυτών, ή βρίσκεται επί του οχήµατος, πλοίου ή
αεροσκάφους ή έχει τον έλεγχο αυτών, οφείλει να παραχωρεί σε
οποιοδήποτε πρόσωπο διεξάγει νόµιµη έρευνα, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες των πιο πάνω εδαφίων, οποιαδήποτε λογική βοήθεια
τέτοιο πρόσωπο ήθελε ζητήσει, κατά την εξέταση ή δοκιµή
οποιουδήποτε σταθµού ή συσκευής.
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Κατάσχεση

9.-(1) Όπου εξουσιοδοτηµένος από τον Υπουργό λειτουργός

ραδιοεξοπλισµού.

ενεργώντας δυνάµει του άρθρου 8:
(α)

∆ιαπιστώνει,

κατά

ραδιοεξοπλισµού,

τον

ότι

τέτοιος

έλεγχο

οποιουδήποτε

ραδιοεξοπλισµός

δεν

πληροί τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο
άρθρο 39, ή
(β)

διαπιστώνει

ότι

ραδιοεξοπλισµός

οποιοσδήποτε
έχει

σταθµός

εγκαθιδρυθεί,

ή

εγκατασταθεί,

διατηρείται, λειτουργεί ή χρησιµοποιείται χωρίς την
απαιτούµενη βάσει του άρθρου 16 άδεια ή µε τρόπο που
δεν επιτρέπεται από τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας
άδειας η οποία εκδίδεται σε σχέση µε αυτά,
δύναται να κατάσχει οποιοδήποτε τέτοιο ραδιοεξοπλισµό καθώς και
οτιδήποτε άλλο σχετικό περιλαµβάνει ο σταθµός.
(2) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός οφείλει να πληροφορεί µε
ειδοποίηση κατάσχεσης το πρόσωπο από το οποίο τα πιο πάνω
έχουν

κατασχεθεί,

στην

οποία

ειδοποίηση

πληροφορεί

το

προαναφερόµενο πρόσωπο περί του δικαιώµατος του τελευταίου να
προσβάλει την κατάσχεση µε γραπτή προσφυγή στον Υπουργό
σύµφωνα µε το εδάφιο (3) καθώς και περί της προθεσµίας εντός της
οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόµενο δικαίωµα, η οποία
προθεσµία σε κάθε περίπτωση δεν είναι µικρότερη των τριάντα
ηµερών.
(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο µε έννοµο συµφέρον προσβάλει
γραπτώς στον Υπουργό διενεργηθείσα κατάσχεση δυνάµει του
παρόντος άρθρου, ο τελευταίος –
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(α)

Την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάµενος
κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να
δώσει σ΄ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίζει τους λόγους
στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και

(β)

σε εύλογο χρόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση του
επικυρώνει, τροποποιεί ή ακυρώνει την προβαλλόµενη
απόφαση περί κατάσχεσης, και

(γ) (i)

εάν ακύρωσε την προσβαλλόµενη απόφαση περί
κατάσχεσης, λαµβάνει τα δέοντα µέτρα για την
επιστροφή των κατασχεθέντων στον προσφεύγοντα, ή

(ii) εάν τροποποίησε την προσβαλλόµενη απόφαση περί
κατάσχεσης, λαµβάνει τα δέοντα µέτρα για επιστροφή
στον προσφεύγοντα των κατασχεθέντων των οποίων
η

κατακράτηση

δεν

απαιτείται

πλέον

από

την

επί

των

τροποποιούµενη απόφαση.
(4)

Οποιοδήποτε

πρόσωπο

έχει

συµφέρον

κατασχεθέντων, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση
διατάγµατος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο
πρόσωπο.
(5) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόµενου στο
εδάφιο (4) διατάγµατος, µόνο εάν ικανοποιηθεί ότι (α)

Ποινική διαδικασία για αδίκηµα αναφορικά µε παράβαση
του παρόντος Νόµου σε σχέση µε το προϊόν ή
διαδικασία δήµευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή,
εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δηµευθεί
το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε
πρόσωπο·
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(β)

σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα πέραν των τριών µηνών
αφότου το προϊόν κατασχέθηκε.

∆ήµευση

10.-(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης

προϊόντων µετά

για αδίκηµα αναφορικά µε παράβαση του παρόντος Νόµου, ο

από διάταγµα
δικαστηρίου.

Υπουργός δύναται σε περίπτωση κατάσχεσης που γίνεται δυνάµει
του άρθρου 9, και τηρουµένων των εκάστοτε εν ισχύ θεσµών
Πολιτικής ∆ικονοµίας, να αποταθεί δια κλήσεως στο δικαστήριο,
ζητώντας

την

έκδοση

διατάγµατος

για

τη

δήµευση

των

κατασχεθέντων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 9.
(2) Μετά από αίτηση δυνάµει του παρόντος άρθρου, το
δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση διατάγµατος για δήµευση
οποιουδήποτε κατασχεθέντος, µόνο εάν ικανοποιηθεί ότι (α)

Πράγµατι τα κατασχεθέντα δεν συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών· ή

(β)

ότι ο σταθµός ή ο ραδιοεξοπλισµός εγκαταστάθηκαν,
λειτουργούν, διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται χωρίς την
απαιτούµενη βάσει του άρθρου 16 άδεια ή µε τρόπο που
δεν επιτρέπεται από τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας
άδειας η οποία εκδίδεται σε σχέση µε αυτά· ή

(γ)

κανένα λογικό µέσο δεν είναι διαθέσιµο υπό τις
περιστάσεις, για τη συµµόρφωση του ενδιαφερόµενου
προσώπου µε τον παρόντα Νόµο.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε κινητά
δηµεύονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται
να καταστραφούν σύµφωνα µε οδηγίες που δίνει το δικαστήριο.

Deleted: Κανονισµών
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(4) Σε διάταγµα εκδιδόµενο δυνάµει του παρόντος άρθρου, το
δικαστήριο δύναται, εάν το κρίνει σκόπιµο, να διατάξει όπως τα
κινητά στα οποία αναφέρεται το διάταγµα, αντί να καταστραφούν,
παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο
ότι το πρόσωπο αυτό (α)

∆ε θα τα διαθέσει στην αγορά ή δεν θα τα θέσει σε
λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής τους ως
άχρηστο υλικό· και

(β)

θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διαταγή πληρωµής
εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του, στα
πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του διατάγµατος για τη
δήµευση των προϊόντων.

Εξουσία για

11.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηµένος από τον Υπουργό

κλείσιµο

λειτουργός ενεργώντας δυνάµει του άρθρου 8

σταθµού.

διαπιστώνει ότι

οποιοσδήποτε σταθµός ή συσκευή:
(α)

Λειτουργεί

σύµφωνα

µε

έγκυρη

άδεια

ή/και

συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα
Νόµο βασικές απαιτήσεις, αλλά προκαλεί επιβλαβή
παρεµβολή, ή
(β)

λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη βάσει του άρθρου 16
άδεια,

ο Υπουργός δύναται, τηρουµένου του άρθρου 7, να διατάξει το
κλείσιµο ή/και το σφράγισµα οποιουδήποτε τέτοιου σταθµού.
(2) Σε κάθε διάταγµα για κλείσιµο ή/και σφράγισµα σταθµού µε
έγκυρη άδεια, ο Υπουργός καθορίζει την περίοδο κλεισίµατος ή/και
σφραγίσµατος του σταθµού.
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Εξουσία

12. (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), εξουσιοδοτηµένος από τον

παρακολούθησης

Υπουργό λειτουργός δύναται να προβαίνει σε παρακολούθηση,

επικοινωνιών.

χρησιµοποιεί ή/και αποκαλύπτει (α)

Το περιεχόµενο ραδιοεπικοινωνίας, ως µέρος των
δραστηριοτήτων

του

για

τη

διασφάλιση

χρηστής

διαχείρισης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, µε σκοπό
τη διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος
Νόµου,

ως προς την αναγνώριση, εντοπισµό ή

πρόληψη της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή εκποµπών
που γίνονται χωρίς την απαιτούµενη βάσει του άρθρου
16 άδεια ή που γίνονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από τον παρόντα Νόµο βασικές απαιτήσεις, αλλά
προκαλούν επιβλαβείς παρεµβολές, και
(β)

το περιεχόµενο ασύρµατης τηλεφωνικής επικοινωνίας
ή/και το περιεχόµενο ραδιοεπικοινωνίας, ως µέρος των
δραστηριοτήτων

του

για

παρακολούθηση)

των

ραδιοεπικοινωνιών

σκοπό

της

διασφάλισης

την
της

εποπτεία
ασφάλειας

(έλεγχο,
προς

το

και

της

ακεραιότητας των επικοινωνιών ή των επικοινωνιακών
συστηµάτων.
(2) Εξουσιοδοτηµένος από τον Υπουργό λειτουργός δεν έχει
εξουσία να προβαίνει σε παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, ή
να χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει το περιεχόµενο τέτοιας επικοινωνίας
ή να λαµβάνει γνώση τέτοιου περιεχοµένου ή µαρτυρίας που
προκύπτει από τέτοια παρακολούθηση, εκτός εάν προβαίνει σε
τέτοια ενέργεια δυνάµει του περί Προστασίας του Απορρήτου της
Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόµου του
92(Ι) του 1996.

1996.

Deleted: , όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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Παραχώρηση

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

απαιτούµενων

ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο, την παροχή τέτοιων πληροφοριών

πληροφοριών
στον Υπουργό.

που κρίνει εύλογα ως αναγκαίες για σκοπούς άσκησης των
αρµοδιοτήτων του και εκτέλεσης των καθηκόντων του.
(2) Οι πληροφορίες που παραχωρούνται στον Υπουργό κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, δύνανται να χρησιµοποιηθούν µόνο
για το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και ο Υπουργός οφείλει να
τις τηρεί εµπιστευτικές, νοουµένου 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, να παρέχει
τέτοιες πληροφορίες.
(4)

Ουδείς είναι υπόχρεος να παρέχει στον Υπουργό

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.
Ειδοποίηση περί

14.-(1) Ο Υπουργός δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

προτιθέµε-νης

∆ηµοκρατίας ειδοποίηση, η οποία περιέχει:

έκδοσης
Κανονισµών.

(α)

∆ήλωση ότι ο Υπουργός προτίθεται να υποβάλει στο
Υπουργικό Συµβούλιο προσχέδιο Κανονισµών προς
έκδοση·

(β)

τις γενικές επιπτώσεις που δυνατό να επιφέρει το
προτεινόµενο προσχέδιο Κανονισµών·

Deleted: Εξουσία για έκδοση
Deleted: Ο Υπουργός δύναται,
για την καλύτερη εφαρµογή του
παρόντος Νόµου, από καιρό σε
καιρό να εκδίδει ή τροποποιεί
Κανονισµούς.
Deleted: (2) Πριν την έκδοση ή
τροποποίηση Κανονισµών
σύµφωνα µε οποιαδήποτε
διάταξη του παρόντος Νόµου, ο
Υπουργός δηµοσιεύει στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας ειδοποίηση, η
οποία περιέχει:
Deleted: κανονισµών
Deleted: καταρτίσει ή να
τροποποιήσει Κανονισµούς
Deleted: ουν
Deleted: οι
Deleted: προτεινόµενοι
Κανονισµοί
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(γ)

τη διεύθυνση από την οποία µπορούν να ληφθούν

Deleted: των προτεινόµενων

αντίτυπα του προτεινόµενου προσχεδίου Κανονισµών·

Deleted: Κανονισµών

και
(δ)

το χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των είκοσι οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης

της

ειδοποίησης,

εντός

του

οποίου

µπορούν να γίνουν παραστάσεις προς τον Υπουργό, σε
σχέση µε το προτεινόµενο προσχέδιο Κανονισµών.
(2) Ο Υπουργός µελετά τις οποιεσδήποτε τυχόν παραστάσεις
υποβληθούν και διαµορφώνει το τελικό κείµενο του προσχεδίου
Κανονισµών, ανάλογα µε τη θέση του έναντι των παραστάσεων
αυτών.
Υποβολή

15.-(1) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν παραπόνου από οποιοδήποτε

παραπόνων.

πρόσωπο, αναφορικά µε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο
σταθµού, να διεξάγει έρευνα για τις δραστηριότητες τέτοιου
προσώπου σε σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
(2) Τα παράπονα προς τον Υπουργό κοινοποιούνται στο
πρόσωπο στο οποίο αφορούν, το οποίο δικαιούται εντός της
προθεσµίας που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός, ταυτόχρονα µε την
κοινοποίηση, να υποβάλει στον Υπουργό γραπτώς τις θέσεις του.
(3) Οι διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων οφείλουν να είναι
προσιτές στο κοινό και όχι δαπανηρές και καθορίζονται από τον
Υπουργό µε διάταγµα.
(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα δεσµευτικά για το
πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο του σταθµού, µετά την εξέταση
παραπόνου.

Deleted: τους προτεινόµενους
Deleted: Κανονισµούς
Deleted: 3
Deleted: των
Deleted: Κανονισµών
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Γενική

16.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η εγκαθίδρυση,

υποχρέωση για

εγκατάσταση,

κατοχή άδειας και
δικαιώµατα που

χρήση,

λειτουργία

ή

διατήρηση

σταθµού

ή

οποιασδήποτε συσκευής ραδιοεπικοινωνιών, από οποιοδήποτε

εκπηγάζουν από

πρόσωπο,

περιλαµβανοµένων

νοµικών

προσώπων

δηµοσίου

αυτή.

δικαίου, υπόκειται σε άδεια υπό τη µορφή είτε ειδικής άδειας που
χορηγείται από τον Υπουργό είτε γενικής εξουσιοδότησης.
(2) Άδεια χορηγούµενη δυνάµει του παρόντος Νόµου, δεν
υποδηλώνει ιδιοκτησία ραδιοσυχνοτήτων.
(3) Η χορήγηση άδειας παρέχει το δικαίωµα στον αδειούχο να
χρησιµοποιεί τις ραδιοσυχνότητες όπως καθορίζεται, και σύµφωνα
µε

οποιουσδήποτε

όρους,

περιορισµούς

και

προϋποθέσεις

περιέχονται σε αυτήν:
Νοείται ότι, ο,τιδήποτε και αν περιέχεται σε άδεια, που
εκδίδεται

είτε

δυνάµει

του

παρόντος

Νόµου

είτε

δυνάµει

προηγούµενων νόµων, ο αδειούχος δεν αποκτά ιδιοκτησία φάσµατος
ραδιοσυχνοτήτων και κανένας όρος ή όροι δεν µπορούν να
ερµηνεύονται ότι παρέχουν στον αδειούχο οποιοδήποτε δικαίωµα
να πωλεί,

εκπλειστηριάζει,

εκµισθώνει, µεταβιβάζει ή ελέγχει

οποιοδήποτε τµήµα της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή των ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην άδεια.
(4) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, δεν απαλλάσσουν ή
εξαιρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την υποχρέωση ή αναγκαιότητα
λήψης οποιασδήποτε άδειας δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νόµου.
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Εξαιρέσεις στην

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

υποχρέωση

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων, και ανεξάρτητα

κατοχής άδειας.

από το άρθρο 18 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου,

7(Ι) του 1998

η εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή διατήρηση

88(Ι) του 1998

σταθµού, για µετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, από

13(Ι) του 1999

οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαµβανοµένου νοµικού προσώπου

159 (Ι) του 1999

δηµοσίου δικαίου άλλου από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, δεν

23(Ι) του 2000
55(Ι) του 2000
134 (Ι) του 2000

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

18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001

(α)

65(Ι) του 2001

Είτε το εν λόγω πρόσωπο κατέχει αναφορικά µε τον εν
λόγω σταθµό ισχύουσα άδεια δυνάµει των περί

78(Ι) του 2001

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων είτε ο

126(Ι) του 2001.

εν λόγω σταθµός λειτουργεί µε βάση διεθνή διακρατική
σύµβαση

Κεφ. 300Α
46 του 1959

υπογεγραµµένη

από

την

Κυπριακή

∆ηµοκρατία· και

20 του 1960
21 του 1960
27 του 1961

(β)

ο Υπουργός δεν έχει εκδώσει διάταγµα δια του οποίου

69 του 1961

το εν λόγω πρόσωπο ή/και ο εν λόγω σταθµός εµπίπτει

26 του 1962

στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16.

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

Deleted: 1¶
60(Ι) του 2001¶
83(Ι) του 2001.
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60(Ι) του 2001
83(Ι) του 2001.

(2) Η εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, χρήση ή διατήρηση
σταθµού

ή

οποιασδήποτε

συσκευής

ραδιοεπικοινωνιών,

που

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς εθνικής ή
δηµόσιας ασφάλειας, άµυνας ή για τις δραστηριότητες του Κράτους
στον τοµέα της καταστολής του εγκλήµατος, δεν υπόκειται σε άδεια
που απαιτείται βάσει του άρθρου 16. Η ενδιαφερόµενη υπηρεσία
υποχρεούται να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την εξουσιοδότηση
του Υπουργού αναφορικά µε τη χρήση της συγκεκριµένης ζώνης
ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία του εν λόγω σταθµού ή συσκευής
ραδιοεπικοινωνιών,

παρέχοντας

στον

Υπουργό

οποιεσδήποτε

απαιτούµενες από αυτόν πληροφορίες για λήψη απόφασης.
(3) Οι πιο κάτω κατηγορίες συσκευών δεν υπόκεινται σε άδεια που
απαιτείται βάσει του άρθρου 16:
(α)

Ραδιοεξοπλισµός

µόνο

λήψης,

εκτός

τέτοιου

ραδιοεξοπλισµού µόνο λήψης που καθορίζεται από τον
Υπουργό µε ∆ιάταγµα·
(β)

συσκευές χαµηλής ισχύος, όπως αυτές καθορίζονται
από τον Υπουργό µε ∆ιάταγµα·

(γ)

σταθµοί ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών οι οποίοι
πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον
Υπουργό µε ∆ιάταγµαֹ

(δ)

οποιαδήποτε

άλλη

κατηγορία

συσκευών,

που

καθορίζεται µε ∆ιάταγµα, που εκδίδεται από τον
Υπουργό.
Deleted: (ε) ο
ραδιοεξοπλισµός που
συµµορφούται µε τις διατάξεις
του άρθρου 37.
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Είδη

18.-(1) Οι άδειες, που απαιτούνται βάσει του άρθρου

χορηγούµενων

χορηγούνται από τον Υπουργό και µπορούν να είναι είτε:

16,

αδειών.

(α)

Γενικές εξουσιοδοτήσεις, είτε

(β)

ειδικές άδειες:

Νοείται ότι γενική εξουσιοδότηση δύναται να χορηγείται όχι
µόνο από τον Υπουργό αλλά και δια νόµου.
(2) Ο Υπουργός διατηρεί Μητρώο Αδειών που είναι διαθέσιµο
για δηµόσια επιθεώρηση.
Περιορισµός στη

19. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των αδειών που δύνανται

διαθεσιµότητα

να

αδειών.

χορηγηθούν

σε

σχέση

µε

οποιαδήποτε συγκεκριµένη

κατηγορία σταθµού, εκτός στο βαθµό που τούτο απαιτείται για να
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων.

Τέλη αδειών.

20.-(1) Κανονισµοί καθορίζουν τέλη αδειών, περιλαµβανοµένων και

Deleted: Ο Υπουργός
καθορίζει µε Κανονισµούς

τελών για την έκδοση ή ανανέωση αδειών. Τέλος άδειας καθίσταται
πληρωτέο και καταβάλλεται κατά την

χορήγηση της άδειας, ενώ

µετέπειτα καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως. Τα τέλη αδειών

Deleted:
Deleted: ¶

καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση,
διαχείριση, επιτήρηση και εφαρµογή της σχετικής άδειας και δύνανται
επίσης να αντανακλούν την ανάγκη της διασφάλισης της βέλτιστης
χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
(2) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν:
(α)

Τα καταβαλλόµενα τέλη ανάλογα µε το είδος της
άδειας, συµπεριλαµβανοµένων ιδιαίτερα διατάξεων
αναφορικά µε τα τέλη που καταβάλλονται για τη χρήση

Deleted: Κανονισµοί
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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 Υπουργός δύναται να αποφασίζει για την
επιστροφή τους· και

(γ)

οποιεσδήποτε µεταβατικές περιόδους σε σχέση µε
καταβλητέα τέλη.

(3)

(α)

Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), αλλά µε την
επιφύλαξη της παραγράφου (β), Κανονισµός δεν

Deleted: Κανονισµός

δύναται να καθορίζει τέλη, που αναφέρονται στα
εδάφια

(1)

ή/και

(2),

αναφορικά

µε

γενική

εξουσιοδότηση, ούτε πρόσωπο που ασκεί δικαιώµατα
που εκπηγάζουν από αυτή υποχρεούται να καταβάλει
τέτοιο τέλος.
Deleted: Κανονισµός

(β)

Κανονισµός

δύναται

να

καθορίζει

τέλος,

που

αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή/και (2), αναφορικά
µε γενική εξουσιοδότηση η οποία αφορά κατηγορία

Deleted: διεξαγόµενης δυνάµει
Κανονισµού, για
Inserted: διεξαγόµενης
δυνάµει Κανονισµού
Deleted: παραχώρηση

σταθµών ή/και συσκευών, που υπόκειται σε εγγραφή

Deleted: χορήγηση

δυνάµει

Deleted:

διατάγµατος

του

Υπουργού

το

οποίο

κάτοχος του σταθµού ή/και της συσκευής οφείλει να

Deleted: ειδικών αδειών, τα
τέλη των εν λόγω ειδικών
αδειών προκύπτουν από την
.
ούτως διεξαγόµενη διαδικασία

καταβάλλει τέτοιο ούτως καθοριζόµενο τέλος.

Deleted: του δηµόσιου
.
διαγωνισµού

αναφέρεται στο άρθρο 21(2)· σε τέτοια περίπτωση, ο

Inserted: χορήγηση

(4) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), σε περίπτωση

Inserted:

.

Inserted: ν

προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού δυνάµει του άρθρου 23

Inserted: ούτως διεξαγόµενη

ή πλειστηριασµού δυνάµει του άρθρου 24 ή άλλης διαδικασίας

Deleted: σε αυτή την
περίπτωση δεν ισχύουν τα
καθοριζόµενα τέλη σε
Κανονισµούς εκδιδόµενους
δυνάµει του παρόντος άρθρου.

διεξαγόµενης δυνάµει Κανονισµού, για χορήγηση ειδικών αδειών,
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Τα τέλη των εν λόγω ειδικών αδειών προκύπτουν από την ούτως
διεξαγόµενη διαδικασία.

σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν τα

καθοριζόµενα τέλη σε Κανονισµούς εκδιδόµενους δυνάµει του
παρόντος άρθρου.
Γενικές

21.-(1) Ο Υπουργός, µετά από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα

εξουσιοδοτήσεις

µέρη, καθορίζει µε διάταγµα ποιες κατηγορίες σταθµών και/ή

και εγγραφή
σταθµών και

συσκευών υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση που χορηγεί ο ίδιος.

συσκευών.

(2) Ο Υπουργός δύναται να καθορίσει µε διάταγµα τις
υποκείµενες σε γενική εξουσιοδότηση κατηγορίες σταθµών ή/και
συσκευών που υπόκεινται µαζί µε τους κατόχους αυτών σε εγγραφή.
Κανονισµοί καθορίζουν τις διαδικασίες εγγραφής. Ο

Υπουργός

δύναται να χρεώνει τέλη εγγραφής που καθορίζονται µε Κανονισµούς
και τα οποία δύνανται να καλύπτουν µόνο τις δαπάνες που

Deleted: Ο Υπουργός δέον
όπως
Deleted: σει
Deleted: µε Κανονισµούς
Deleted: Κανονισµούς

προκύπτουν από την εγγραφή.
∆ιαδικασία για τη

22.-(1)

χορήγηση

χορηγούνται οι άδειες που χορηγούνται από τον ίδιο.

Κανονισµοί καθορίζουν

τα κριτήρια δυνάµει των οποίων

αδειών.

(2) Ο Υπουργός δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας πληροφορίες σε σχέση µε τις διαδικασίες χορήγησης
αδειών.
(3) Ο Υπουργός παρέχει στους αιτητές πληροφορίες αναφορικά
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα ισχύσουν για την άδεια.
(4) Ο Υπουργός φροντίζει, ώστε οι διοικητικές διαδικασίες που
σχετίζονται µε τις άδειες που χορηγεί να είναι, στο βαθµό που αυτό
είναι εφικτό, ελεύθερες περιττών διατυπώσεων και να διέπονται από
τις αρχές της µη διάκρισης και της διαφάνειας.

Deleted: Ο Υπουργός
καθορίζει µε Κανονισµούς
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Deleted: Ο Υπουργός

(5) Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν τις ειδικές άδειες, σε σχέση
µε τις οποίες απαιτείται µόνο η συµπλήρωση των κατάλληλων

Deleted: µε Κανονισµούς,
Deleted: ει

εντύπων και η υποβολή των αναγκαίων εγγράφων και πληροφοριών,
και για τις οποίες η ζήτηση ραδιοσυχνοτήτων δεν αναµένεται να
υπερβαίνει τη διαθεσιµότητά τους.
∆ηµόσιοι

23.-(1) Προς το σκοπό της προώθησης της βέλτιστης χρήσης του

διαγωνισµοί

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει

προσφορών για τη
χορήγηση ειδικών

περί των περιπτώσεων για τις οποίες δύνανται να προκηρυχθούν

αδειών για τη

δηµόσιοι διαγωνισµοί προσφορών για χορήγηση ειδικών αδειών, για

χρήση

τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση

ραδιοσυχνοτήτων. για ραδιοσυχνότητες για τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό σύστηµα

δεν ικανοποιείται ή σε περίπτωση που προβλέπεται από τον
Υπουργό ότι εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος τέτοια ζήτηση δε
θα µπορεί να ικανοποιηθεί.
Deleted: Ο Υπουργός
καθορίζει µε κανονισµούς

(2) Κανονισµοί καθορίζουν:

Deleted: :

(α)

Συγκεκριµένους όρους για την ετοιµασία των εγγράφων
του δηµόσιου διαγωνισµού προσφορών, οι οποίοι
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
(i)

Τους τύπους της άδειας ή των αδειών, που
συµπεριλαµβάνονται

στην

προκήρυξη

προσφορών,
(ii)

την απόδειξη από τον προσφοροδότη της
χρηµατοπιστωτικής του κατάστασης και της
τεχνικής του ικανότητας και αρτιότητας σε
σχέση µε την άδεια την οποία ζητά,

(iii)

τη γεωγραφική περιοχή, που καλύπτεται από
τις σχετικές άδειες,
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(iv)

το

βαθµό

στον

προσφορών,

οποίο

η

περιλαµβάνει

προκήρυξη
όλες

τις

ραδιοσυχνότητες που καθορίζονται στο σχέδιο
ραδιοσυχνοτήτων

για

τη

συγκεκριµένη

.

υπηρεσία και
(β)

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

(3) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη της προκήρυξης και της
διεξαγωγής της διαδικασίας δηµόσιου διαγωνισµού προσφορών µε
βάση σαφείς, αντικειµενικούς και χωρίς διακρίσεις κανόνες.
(4) Κατά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του,
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τους πλειστηριασµούς
φάσµατος που αναφέρονται στο άρθρο 24, ο Υπουργός δύναται να
συστήνει µόνιµες ή ad hoc τριµελής τουλάχιστο τεχνικές επιτροπές
για τον καταρτισµό των εγγράφων διαγωνισµού, την αξιολόγηση των
Deleted: ¶

προσφορών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.

Προστασία µελών
έναντι ευθύνης.

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή
οποιουδήποτε άλλου νόµου, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Τεχνικής
Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής
συσταθεί δια Κανονισµών, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για

Deleted: δυνάµει
Deleted: κανονισµών

οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει κατά την
καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

102(Ι) του 1997

(6) Οι περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµοι δεν εφαρµόζονται

44(Ι) του 1998

στους δηµόσιους διαγωνισµούς προσφορών που αναφέρονται στο

103(Ι) του 1998
2(Ι) του 1999
24(Ι) του 1999

παρόν

άρθρο

και

στους

πλειστηριασµούς

φάσµατος

που

αναφέρονται στο άρθρο 24.

32(Ι) του 1999
45(Ι) του 1999

Deleted: ¶
102(Ι) του 1999¶
40(Ι) του 2000
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102(Ι) του 1999
40(Ι) του 2000
164(Ι) του 2000
177(Ι) του 2000
1(Ι) του 2001
33(Ι) του 2001
58(Ι) του 2001
59(Ι) του 2001.

Πλειστηριασµοί

24.-(1) Προς το σκοπό της προαγωγής της βέλτιστης χρήσης του

φάσµατος για τη

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει

χορήγηση ειδικών
αδειών για τη
χρήση

περί των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτήσεις για τη χορήγηση
ειδικών αδειών, γίνονται δυνάµει διαδικασίας πλειστηριασµού,

η

ραδιοσυχνοτήτων. οποία συνεπάγεται την υποβολή από τον αιτητή πλειοδοτικής

προσφοράς, που καθορίζει το ποσό το οποίο είναι πρόθυµος να
καταβάλει στον Υπουργό σε σχέση µε την παραχώρηση της ειδικής
άδειας.
Deleted: Κανονισµοί

(2) Κανονισµοί προνοούν (α)

Deleted: εκδιδόµενοι
Deleted: δυνάµει του
παρόντος άρθρου

Για την έκδοση ειδοποίησης από τον Υπουργό·

Deleted: από τον Υπουργό

(β)

για

τα

ζητήµατα

που

τυγχάνουν

χειρισµού

σε

οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση· και
(γ)

Inserted: από τον Υπουργό
Deleted: ,
Deleted:

για τη δηµοσίευση οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης,
µε τέτοιο τρόπο, όπως καθορίζεται σε αυτούς.

(3) Κανονισµοί δύνανται να προνοούν για τη δυνάµει του εδαφίου
(1) χορήγηση ειδικών αδειών, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις
και περιορισµούς υπό τους οποίους δυνατό να τίθενται τέτοιες ειδικές
άδειες, και, ειδικότερα δύνανται να προνοούν:
(α)

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

Deleted: Κανονισµοί
Deleted: εκδιδόµενοι
Deleted: δυνάµει του
παρόντος άρθρου,
Deleted: από τον Υπουργό
Inserted: από τον Υπουργό
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(i)

ως ποσό σε µετρητά ή σε αναφορά µε
µεταβλητή, είτε

(ii)

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
την ειδική άδεια και απαιτήσεων που προορίζονται για
τον περιορισµό κατοχής δύο ή περισσοτέρων τέτοιων
ειδικών αδειών από οποιοδήποτε πρόσωπο, που πρέπει
να πληρούν οι αιτητές για τη χορήγηση τέτοιας ειδικής
άδειας·
(γ)

για την απαίτηση καταβολής, από οποιοδήποτε αιτητή,
καθορισµένης προκαταβολής στον Υπουργό·

(δ)

για καθορισµό των συνθηκών υπό τις οποίες τέτοια
προκαταβολή, καθίσταται ή όχι επιστρεπτέα·

(ε)

για τα τέλη, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς,
υπό τους οποίους δυνατό να εκδίδεται τέτοια ειδική
άδεια·

(στ)

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

(4) Με την επιφύλαξη των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
του παρόντος Νόµου ή της ειδοποίησης που εκδίδεται για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έκδοση τέτοιας ειδοποίησης
αναφορικά µε συγκεκριµένη άδεια, δε δεσµεύει τον Υπουργό, κατά
την αποπεράτωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση,
για χορήγηση της ειδικής άδειας.

Deleted: Κανονισµών
Deleted: άρθρου
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(5) Ειδική άδεια, η οποία 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 της άδειας και τα εν
λόγω τέλη, καταβάλλονται στον Υπουργό από τον αδειούχο.
Απόφαση του

25. Ο Υπουργός λαµβάνει και µελετά έκαστη των αιτήσεων για

Υπουργού επί

χορήγηση άδειας και εντός ευλόγου χρόνου αποφασίζει επί της

αίτησης.

αιτήσεως και κοινοποιεί γραπτώς την απόφαση του στον αιτητή.

Άρνηση

26.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε κάθε

χορήγησης

περίπτωση που αυτό είναι προς το δηµόσιο συµφέρον ή αυτό είναι

άδειας.

Deleted: -(1)

προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας ή υπάρχει ανεπάρκεια
διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων ή η αίτηση για χορήγηση άδειας, δεν
πληροί τις απαραίτητες, δυνάµει του παρόντος Νόµου και των
Κανονισµών, προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.
(2) Όπου αίτηση για άδεια απορρίπτεται, ο Υπουργός:
(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 χορηγηθεί η άδεια,

(γ)

δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόµενους στην
παράγραφο (β) λόγους, να χορηγήσει την άδεια, 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.

Deleted: Κανονισµών
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(3) Το εδάφιο (2)(β),(γ) και (δ) δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση
που η αίτηση για άδεια απορρίπτεται στα πλαίσια διαδικασίας που
καθορίζεται στο άρθρο 23 ή 24 ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης που
καθορίζεται σε Κανονισµούς.
Πειραµατική

27.-(1) Όπου υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας,

άδεια.

και ο Υπουργός είναι ικανοποιηµένος ότι ο µόνος σκοπός για τον
οποίο ο αιτητής απαιτεί την άδεια, είναι η διεξαγωγή πειραµάτων στις
ραδιοεπικοινωνίες για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, ο Υπουργός
χορηγεί την άδεια ή την ανανεώνει, εάν τούτο είναι εφικτό, και κανένα
τέλος δεν καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, παρά µόνο το
απαιτούµενο για την έκδοση ή την ανανέωση της εν λόγω άδειας.
(2) Καµιά από τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν περιορίζει τη
διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, αναφορικά µε τη θέση όρων,
προϋποθέσεων ή περιορισµών, σε οποιαδήποτε άδεια, ή την
ευχέρειά του για τροποποίηση των όρων, των προϋποθέσεων ή των
περιορισµών οποιασδήποτε άδειας.
(3) Καµιά από τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εµποδίζει τον
Υπουργό

να

αρνηθεί

την

παραχώρηση

ή

την

ανανέωση

οποιασδήποτε άδειας, ή να ανακαλέσει ή τερµατίσει οποιαδήποτε
άδεια εάν, είτε πριν είτε µετά τη χορήγηση ή την τελευταία ανανέωση
της άδειας, ο αιτητής έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα
προβλεπόµενο από τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς, είτε σε
σχέση µε την εν λόγω άδεια είτε όχι, ή έχει παραβιάσει
οποιουσδήποτε από τους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς της
εν λόγω ή οποιασδήποτε άλλης άδειας ραδιοεπικοινωνίας 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.

Deleted: Κανονισµούς
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Όροι που

28.-(1) Άδεια που χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύναται

περιλαµβάνονται

να εκδίδεται υπό τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς,

στην άδεια.

ως ο Υπουργός κρίνει εύλογα πρόσφορο, συµπεριλαµβανοµένων,
ιδίως στην περίπτωση άδειας για την εγκαθίδρυση σταθµού,
περιορισµών σε σχέση µε τη θέση και φύση του σταθµού, τους
σκοπούς για τους οποίους, τις περιστάσεις υπό τις οποίες και τα
πρόσωπα από τα οποία δύναται να χρησιµοποιηθεί ο σταθµός, και,
στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης άδειας, περιορισµών σε
σχέση µε τις συσκευές που δύνανται να εγκατασταθούν ή
χρησιµοποιηθούν, και των τόπων όπου, τους σκοπούς για τους

Deleted: ως ο Υπουργός
κρίνει εύλογα πρόσφορο,
συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως
στην περίπτωση άδειας για την
εγκαθίδρυση σταθµού,
περιορισµών σε σχέση µε τη
θέση και φύση του σταθµού,
τους σκοπούς για τους
οποίους, τις περιστάσεις υπό
τις οποίες και τα πρόσωπα από
τα οποία δύναται να
χρησιµοποιηθεί ο σταθµός, και,
στην περίπτωση οποιασδήποτε
άλλης άδειας, περιορισµών σε
σχέση µε τις συσκευές που
δύνανται να εγκατασταθούν ή
χρησιµοποιηθούν, και των
τόπων όπου, τους σκοπούς για
τους οποίους, τις περιστάσεις
υπό τις οποίες και τα πρόσωπα
από τα οποία δύνανται αυτές
να χρησιµοποιηθούν.

οποίους, τις περιστάσεις υπό τις οποίες και τα πρόσωπα από τα
οποία δύνανται αυτές να χρησιµοποιηθούν.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η άδεια
δύναται να περιλαµβάνει όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς σε
σχέση µε:
(α)

Την ισχύ εξόδου ή/και την ακτινοβολούµενη ισχύ του
σταθµού ή συσκευής·

(β)

τη συχνότητα λειτουργίας του σταθµού ή συσκευής·

(γ)

την τοποθεσία εγκατάστασης του σταθµού ή συσκευής˙

(δ)

το διάγραµµα ακτινοβολίας (radiation pattern) της
κεραίας˙

(ε)

άλλους

όρους,

που

δυνατό

να

προνοήσει

και

αντικειµενικά αιτιολογήσει ο Υπουργός, προκειµένου να
προάγει

την

βέλτιση

χρήση

του

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων.
Deleted: ¶
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Εφαρµογή των

29.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει τη συµµόρφωση των αδειούχων µε

όρων και

τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις των χορηγουµένων

προϋποθέσεων
των αδειών.

αδειών.
(2) Σε περιπτώσεις, όπου φαίνεται ότι υπάρχει παράβαση όρου ή
περιορισµού ή προϋπόθεσης της άδειας, ο Υπουργός πληροφορεί
σχετικά τον αδειούχο και του παρέχει την ευκαιρία να προβεί σε
παραστάσεις και να επανορθώσει.
(3) Σε περίπτωση, που ο Υπουργός 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 Υπουργός δύναται να εκδίδει
διάταγµα αναστολής της άδειας µε το οποίο να απαγορεύει 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 το πιο πάνω
αναφερόµενο διάταγµα, ο Υπουργός δύναται να τερµατίσει την άδεια
ή/και να ζητήσει από το ∆ικαστήριο την έκδοση δικαστικού
∆ιατάγµατος προς επιβολή του διατάγµατός του.
(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου ο Υπουργός κρίνει ότι
είναι επείγουσα ανάγκη, ο Υπουργός δύναται να τερµατίσει την άδεια
χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία των εδαφίων (2), (3) ή/και (4),
αλλά σε τέτοια περίπτωση παρέχει στον αδειούχο δυνατότητα
υποβολής γραπτών παραστάσεων µέσα σε καθοριζόµενη προθεσµία
και, σε περίπτωση υποβολής τέτοιων παραστάσεων, τις εξετάζει
εντός επτά εργάσιµων ηµερών και αποφασίζει κατά πόσο ανακαλεί ή
τροποποιεί την απόφασή του για τερµατισµό.

44
Τροποποίηση

30.-(1) Ο Υπουργός δύναται, τηρουµένου του εδαφίου (2), να

άδειας.

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 Υπουργό στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)

Σε περίπτωση ειδικής άδειας, εάν συµφωνήσουν προς
τούτο ο αδειούχος και ο Υπουργός· ή

(β)

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

ή

δηµοσίου

συµφέροντος

ή

εφαρµογής

αποφάσεων 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 επιβάλει µονοµερή τροποποίηση ειδικής
άδειας αναζητεί τη σύµφωνη γνώµη του αδειούχου, και, εάν δεν
επιτευχθεί συµφωνία εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, ο
Υπουργός

δύναται

να

προχωρήσει

µε

την

προτεινόµενη

τροποποίηση της εν λόγω άδειας.
Τερµατισµός

31.-(1) Ο Υπουργός δύναται να τερµατίσει άδεια:

άδειας.

(α)

Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του τέλους της
άδειας εντός ενός µηνός από τη χορήγηση της άδειας· ή

45
(β)

σε περίπτωση παράλειψης καταβολής ετήσιου ή άλλου
περιοδικού τέλους άδειας εντός ενός µηνός από την
ηµεροµηνία, που καθίσταται πληρωτέο· ή

(γ)

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του αδειούχου· ή

(δ)

κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 29 ή 32. ή

(ε)

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

(2) Όταν ο Υπουργός τερµατίζει άδεια δυνάµει του παρόντος
Νόµου ή οποιουδήποτε Κανονισµού, το πράττει –
(α)

Σε περίπτωση ειδικής άδειας, µε γραπτή ειδοποίηση η
οποία επιδίδεται στον αδειούχο, και

(β)

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

Ανακατανοµή

32.-(1) Όπου ο Υπουργός κρίνει ότι είναι αναγκαίο, λόγω του ότι δεν

ραδιοσυχνοτήτων.

µπορεί

να

ικανοποιηθεί

η

ζήτηση

για

ραδιοσυχνότητες

για

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

δύναται

να

εξετάζει

την

ανακατανοµή

των

ραδιοσυχνοτήτων, προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργική χρήση
του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
(2) Προς το σκοπό της ανακατανοµής των ραδιοσυχνοτήτων, ο
Υπουργός δύναται να τερµατίζει άδειες, ώστε να καταστεί δυνατή η
έκδοση νέων αδειών στα πρόσωπα, που έχουν εγκαθιδρύσει ή
επιθυµούν να εγκαθιδρύσουν παρόµοιες υπηρεσίες ή συστήµατα.

46
(3) Η ανακατανοµή ραδιοσυχνοτήτων προϋποθέτει:
(α)

Τον καθορισµό µε Κανονισµούς σαφών, αντικειµενικών

Deleted: Κανονισµούς

και αµερόληπτων κριτηρίων για την ανακατανοµή των
πόρων των 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 στους αδειούχους 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

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τις οποίες υπάρχει ζήτηση, ή σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει πιεστική έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων, οι
οποίες

περιορίζουν

ή

στρεβλώνουν

τον

ανταγωνισµό

σε

οποιοδήποτε τοµέα των τηλεπικοινωνιών, ο Υπουργός 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,
αφορούν

περιλαµβανοµένων

στην

υιοθέτηση

ιδιαίτερα

απαιτήσεων,

αποτελεσµατικότερων

που

µεθόδων

τεχνολογιών αξιοποίησης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.

ή

Deleted: Κανονισµοί
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Εξουσία για από-

33.-(1) Εάν ο Υπουργός το θεωρήσει σκόπιµο, λόγω της κήρυξης

συρση αδειών

κατάστασης έκτακτης ανάγκης δυνάµει του εδαφίου (2), δύναται είτε

κατά τη διάρκεια
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

µε γραπτή ειδοποίηση, που επιδίδεται στον αδειούχο, να αναστέλλει
ή τερµατίζει την άδεια, είτε µε γενική ειδοποίηση που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να αναστέλλει ή
τερµατίζει όλες τις άδειες, που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δεν υποχρεούται να χορηγεί ή ανανεώνει
οποιαδήποτε άδεια, εάν λόγω της κήρυξης

κατάστασης έκτακτης

ανάγκης το κρίνει σκόπιµο.
(2)

Σε

περίπτωση

που

κηρύσσεται

οποτεδήποτε

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

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 αδειούχο
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 τον Υπουργό, δύναται από καιρό σε καιρό να εισέρχεται στα
κτίρια

ή υποστατικά

στα οποία

διατηρείται

ο σταθµός για

οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, όπως προαναφέρεται:
Νοείται ότι εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό 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.

Deleted: ¶
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Ισχύς Άδειας.

34.-(1) Άδεια, η οποία εκδίδεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, εκτός
εάν έχει τερµατιστεί προηγουµένως δυνάµει του παρόντος Νόµου,
και εκτός εάν πρόκειται για άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (2),
συνεχίζει να ισχύει για τέτοιο χρονικό διάστηµα όπως έχει καθοριστεί
σε αυτήν και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τέτοιο διάστηµα,
για περίοδο ενός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
(2) Άδεια η οποία χορηγείται δυνάµει του παρόντος Νόµου σε
φυσικό πρόσωπο και η οποία ισχύει κατά το θάνατο του, συνεχίζει να
υφίσταται προς όφελος του διαχειριστή ή, κατά περίπτωση διαδόχων
του εν λόγω προσώπου µέχρι (α)

και τρεις µήνες από την ηµεροµηνία θανάτου, εκτός εάν
τερµατιστεί δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή

(β)

για

τέτοια

µεγαλύτερη

περίοδο

που

ο

Υπουργός

επιτρέπει.
Υποχρεώσεις

35.-(1) Ο αδειούχος, εάν διαταχθεί προς τούτο από τον Υπουργό,

αδειούχου.

παραδίδει σε αυτόν οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί στο όνοµα του ή
βρίσκεται στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του.
(2) Όπου άδεια έχει εκπνεύσει ή τερµατιστεί, ο αδειούχος και
κάθε άλλο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του
οποίου µπορεί να βρίσκεται αυτή, υποχρεούται να φροντίσει όπως,
εάν τούτο απαιτήσει ο Υπουργός, η άδεια παραδοθεί στον Υπουργό.
(3)

Ο αδειούχος, δεν δικαιούται να εκχωρεί ή παραχωρεί τη

χρήση, εν όλω ή εν µέρει, οποιασδήποτε άδειας, που χορηγείται
σε αυτόν, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή έγκριση του Υπουργού, οποιαδήποτε δε εκχώρηση ή
παραχώρηση κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.
Deleted: ¶
¶
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ΜΕΡΟΣ IV
ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πεδίο εφαρµογής

36. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οποιοδήποτε

του παρόντος

ραδιοεξοπλισµό, εκτός από:

Μέρους.

(α)

Ραδιοεξοπλισµό, ο οποίος χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για σκοπούς εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας, άµυνας, ή
για τις δραστηριότητες του Κράτους στον τοµέα της
καταστολής του εγκλήµατος·

(β)

ραδιοεξοπλισµό, ο οποίος είναι και τηλεπικοινωνιακός
τερµατικός εξοπλισµός για τον οποίον ισχύουν οι
διατάξεις του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2002, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ)

ραδιοεξοπλισµό, ο οποίος εµπίπτει σε συγκεκριµένη
κατηγορία

ή

είναι

συγκεκριµένου

τύπου

η

χρησιµοποιείται υπό συγκεκριµένες περιστάσεις, που
περιγράφονται σε ∆ιάταγµα του Υπουργού το οποίο τον
εξαιρεί από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
∆ιάθεση στην

37.-(1) Ραδιοεξοπλισµός επιτρέπεται:

αγορά και
προϋποθέσεις

(α)

συµµόρφωσης.

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

(β)

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

Deleted: 37.-(1)
Ραδιοεξοπλισµός επιτρέπεται
να διατίθεται στην αγορά ή/και
να τίθεται σε λειτουργία από τον
κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτηµένο του
αντιπρόσωπο ή το πρόσωπο
που είναι υπεύθυνο για τη
διάθεση του ραδιοεξοπλισµού
στην αγορά, ανάλογα µε την
περίπτωση, µόνο εφόσον
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους του
παρόντος Νόµου.
Deleted: ∆ιάθεση στην αγορά
και προϋποθέσεις
συµµόρφωσης.
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µόνο εφόσον συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Οι προϋποθέσεις προς συµµόρφωση είναι:
(α)

(β)

Η πλήρωση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται

Deleted: σε σχέση µε την
ασφάλεια του ραδιοεξοπλισµού

στο άρθρο 39 και σε οποιουσδήποτε Κανονισµούς·

Deleted: Κανονισµούς

η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης
της συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού µε τις βασικές
Deleted: Κανονισµούς

απαιτήσεις, σύµφωνα µε Κανονισµούς·
(γ)

η επίθεση της σήµανσης πιστότητας CE, επί του
ραδιοεξοπλισµού

από

τον

κατασκευαστή

ή

τον

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή από το υπεύθυνο
πρόσωπο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά,
ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 41·
(δ)

η σύνταξη της δήλωσης συµµόρφωσης σε σχέση µε το
ραδιοεξοπλισµό

από

τον

κατασκευαστή

ή

τον

εξουσιοδοτηµένο του αντιπρόσωπο ή το πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην
αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε
Deleted: Κανονισµούς

Κανονισµούς.
Επίδοση

38.-(1)

ειδοποίησης.

χρησιµοποιεί ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, η χρήση των οποίων δεν είναι

Αναφορικά

µε

οποιοδήποτε

ραδιοεξοπλισµό,

που

εναρµονισµένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατασκευαστής
ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ανάλογα µε την
περίπτωση, οφείλουν να κοινοποιούν στον Υπουργό, την πρόθεσή
τους για διάθεση τέτοιου ραδιοεξοπλισµού στην αγορά, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο.
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(2) Η πιο πάνω κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον τέσσερις
βδοµάδες πριν την ηµεροµηνία κατά την οποία υπάρχει πρόθεση για
διάθεση στην κυπριακή αγορά του εν λόγω ραδιοεξοπλισµού, και
περιλαµβάνει:
(α)

Πληροφορίες αναφορικά µε τα ραδιοχαρακτηριστικά του
εξοπλισµού και ιδιαίτερα για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων,
τη διαπόσταση καναλιών (channel spacing), τον τύπο
διαµόρφωσης και την ακτινοβολούµενη ισχύ· και

(β)

τον

αριθµό

αναγνώρισης

των

κοινοποιηµένων

οργανισµών που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία
εκτίµησης της συµµόρφωσης.
Βασικές

39.-(1) Ο ραδιοεξοπλισµός νοουµένου ότι εγκαθίσταται κατάλληλα
και συντηρείται και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προτιθέµενο
ραδιοεξοπλισµού. σκοπό του, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:
απαιτήσεις

(α)
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Απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των χρηστών καθώς και οποιουδήποτε άλλου
προσώπου,

συµπεριλαµβανοµένων

των

απαιτήσεων

ασφαλείας που καθορίζονται στους εκάστοτε σε ισχύ
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του περί των
Βασικών Απαιτήσεων για Καθορισµένες
Προϊόντων Νόµου

30(Ι) του 2002.

του

Deleted: Κανονισµούς

Κατηγορίες

2002 σε σχέση µε τον

ηλεκτρολογικό εξοπλισµό χαµηλών τάσεων, αλλά χωρίς

Deleted: ,
Deleted: όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
Deleted: ¶

την επιβολή ορίου τάσης·

Deleted: ..........
Deleted: /

(β)

τις προϋποθέσεις προστασίας αναφορικά µε το φαινόµενο
της

ηλεκτροµαγνητικής

συµβατότητας

οι

οποίες

περιλαµβάνονται στους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς
που εκδίδονται για το εν λόγω φαινόµενο, δυνάµει του
αναφερόµενου στην παράγραφο (α) Νόµου.

Inserted: /

Deleted: Κανονισµούς
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(2) Ο ραδιοεξοπλισµός πρέπει επιπλέον να κατασκευάζεται
κατά τρόπο, που να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το φάσµα
που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες,
τροχιακές θέσεις και ραδιοσυχνότητες, ώστε να αποφεύγονται οι
επιβλαβείς παρεµβολές.
(3) Ο Υπουργός δύναται µε ∆ιάταγµα, να ορίζει ότι ο
ραδιοεξοπλισµός

ορισµένων

κατηγοριών

εξοπλισµού

ή

συγκεκριµένων τύπων, πρέπει να κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε:
(α)

Να

υπάρχει

διαλειτουργία

µέσω

δικτύων

µε

άλλο

εξοπλισµό και να µπορεί να συνδέεται µε διεπαφές
κατάλληλου τύπου ανά τη Κύπρο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση· ή/και
(β)

να µη βλάπτεται το δίκτυο ή η λειτουργία του ούτε να
γίνεται

κακή

χρήση

των

πόρων

του

δικτύου,

µε

αποτέλεσµα την απαράδεκτη υποβάθµιση της υπηρεσίας·
ή/και
(γ)

να

διασφαλίζει

την

προστασία

των

δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του
χρήστη και του συνδροµητή· ή/και
(δ)

να

διαθέτει

ορισµένα

χαρακτηριστικά,

που

να

που

να

διασφαλίζουν την παρεµπόδιση απάτης· ή/και
(ε)

να

διαθέτει

ορισµένα

χαρακτηριστικά,

διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες άµεσης
βοήθειας· ή/και

53
(στ)

να διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά, προκειµένου να
διευκολύνεται η χρήση του από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

∆ιαδικασία

40.

εκτίµησης της

συµµόρφωσης µε τις βασικές απαιτήσεις τις οποίες ο κατασκευαστής

συµµόρφωσης.

Κανονισµοί

καθορίζουν

τη

διαδικασία

εκτίµησης

της

οφείλει να ακολουθήσει σε σχέση µε το ραδιοεξοπλισµό.

Επίθεση

41.-(1) Η σήµανση πιστότητας CE, υποδηλώνει συµµόρφωση του

σήµανσης

ραδιοεξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο

πιστότητας CE.

Deleted: Κανονισµοί

άρθρο 39.
(2) Μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίµησης της
συµµόρφωσης και πριν τη διάθεση του ραδιοεξοπλισµού στην
αγορά, επιτίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο του
αντιπρόσωπο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, η σήµανση
πιστότητας CE στο ραδιοεξοπλισµό, στον τύπο και στη µορφή που
καθορίζονται σε Κανονισµούς.
(3) Κανονισµοί καθορίζουν τις διαδικασίες, τον τύπο, τη µορφή
και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη σήµανση πιστότητας CE.

Άλλες

42.-(1) Επί του ραδιοεξοπλισµού, καθώς και σε οποιεσδήποτε

πληροφορίες που

οδηγίες το συνοδεύουν ή σε οποιαδήποτε συσκευασία που

συνοδεύουν τον
ραδιοεξοπλισµό.

συνδέεται µε αυτόν, αναγράφεται:
(α)

Το όνοµα του κατασκευαστή ή άλλου υπεύθυνου
προσώπου· και

(β)

ο τύπος και αριθµός της παρτίδας (batch number) ή ο
σειριακός αριθµός (serial number) του προϊόντος που έχει
παραχωρηθεί στον εξοπλισµό από τον κατασκευαστή.

Deleted: Κανονισµούς

Deleted: Κανονισµοί
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(2) Επί της συσκευασίας του ραδιοεξοπλισµού ή επί των
εγγράφων που το συνοδεύουν, αναγράφονται πληροφορίες για το
χρήστη, ως ακολούθως:
(α)

Πληροφορίες για την προτιθέµενη χρήση του εξοπλισµού·

(β)

δήλωση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτούµενες
βασικές απαιτήσεις· και

(γ)

επαρκείς

πληροφορίες

προς

αναγνώριση

της

∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή τη γεωγραφική περιοχή εντός της ∆ηµοκρατίας ή
κράτους

µέλους

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

όπου

προτίθεται να χρησιµοποιηθεί:
Νοείται ότι, όπου αυτό καθορίζεται σε Κανονισµούς, δύνανται να
επιτίθενται

σηµάνσεις

επί

του

ραδιοεξοπλισµού

για

Deleted: Κανονισµούς

να

προειδοποιούν το χρήστη, ότι ισχύουν περιορισµοί ή απαιτήσεις για
τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του ραδιοεξοπλισµού στη
∆ηµοκρατία ή σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιτήρηση της

43.-(1) Ο Υπουργός επιτηρεί την αγορά, µε στόχο τη διασφάλιση της

αγοράς.

διάθεσης σε αυτή ραδιοεξοπλισµού ο οποίος συµµορφώνεται µε τις
Deleted: Κανονισµών

διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών.
(2) Κανονισµοί καθορίζουν τα κατάλληλα µέτρα που λαµβάνει ο

Deleted: Κανονισµοί

Υπουργός σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ραδιοεξοπλισµού µε
τις

διατάξεις

του

παρόντος

Νόµου,

τα

οποία

δύνανται

να

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, την απόσυρση του ραδιοεξοπλισµού
από την αγορά ή τη θέση του εκτός λειτουργίας, ή την απαγόρευση
της διάθεσης του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία.
(3) Ο Υπουργός ειδοποιεί την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, αναφορικά µε το ραδιοεξοπλισµό που αποσύρθηκε από

Deleted: την αγορά,
υποδεικνύοντας το λόγο ή τους
λόγους για την απόφασή του
καθώς και το λόγο ή τους
λόγους της µη συµµόρφωσης
του ραδιοεξοπλισµού µε τον
παρόντα Νόµο.

55
την αγορά, υποδεικνύοντας το λόγο ή τους λόγους για την απόφασή
του καθώς και το λόγο ή τους λόγους της µη συµµόρφωσης του
ραδιοεξοπλισµού µε τον παρόντα Νόµο.
Καθορισµός

44. Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν τα τέλη που χρεώνονται από

τελών

τους οριζόµενους δυνάµει του άρθρου 45(1) κοινοποιηµένους

κοινοποιηµένων
οργανισµών.

Deleted: Ο Υπουργός δύναται
µε Κανονισµούς, να καθορίζει

οργανισµούς στην Κύπρο για υπηρεσίες που εκτελούνται σε σχέση
µε, ή που προκύπτουν από την άσκηση των εξουσιών των εν λόγω
οργανισµών, όπως χορηγούνται από τον παρόντα Νόµο.

Κοινοποιηµένοι

45.-(1) Ο Υπουργός ορίζει ένα ή περισσότερους οργανισµούς, οι

οργανισµοί.

οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισµούς, ως
οργανισµούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίµησης της
συµµόρφωσης ραδιοεξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις που
καθορίζονται στον παρόντα Νόµο.
(2) Ο Υπουργός γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε
οριζόµενο οργανισµό βάσει του εδαφίου (1).
(3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης
ραδιοεξοπλισµού µε τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον
παρόντα Νόµο είναι για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου έγκυρη
µόνο εάν διενεργείται:
(α)

Από οργανισµό που ορίζεται από τον Υπουργό βάσει του
εδαφίου (1), ή

(β)

από οργανισµό ο οποίος επιλέγεται από κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισµός που δύναται να
εκτελεί την διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης
ραδιοεξοπλισµού µε βασικές απαιτήσεις, και του οποίου
την επιλογή το εν λόγω κράτος µέλος γνωστοποιεί στην

Deleted: ,
Deleted: Κανονισµούς
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα λοιπά
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της πράξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Οδηγία 1999/5/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 1999 σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον

Deleted: (β) από οργανισµό ο
οποίος επιλέγεται από κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως οργανισµός που δύναται να
εκτελεί την διαδικασία
εκτίµησης της συµµόρφωσης
ραδιοεξοπλισµού µε βασικές
απαιτήσεις, και του οποίου την
επιλογή το εν λόγω κράτος
µέλος γνωστοποιεί στην

τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία
αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών» (ΕΕ
L 91/10 της 7.4.19990, σ. 10), όπως η εν λόγω πράξη
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
ΜΕΡΟΣ V
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εδαφική έκταση

46.-(1) Ο παρών Νόµος, εφαρµόζεται -

εφαρµογής.

(α)

Σε όλους τους σταθµούς και συσκευές, που βρίσκονται
είτε εγκατεστηµένα µόνιµα είτε

εντός των χωρικών

υδάτων ή στον εναέριο χώρο της ∆ηµοκρατίας κατά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος Νόµου,
(β)

σε όλους τους σταθµούς και συσκευές, που βρίσκονται σε
οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραµµένο στη
∆ηµοκρατία, έστω και εάν κατά τη δεδοµένη ώρα, δε
βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα ή στον
εναέριο

χώρο

της,

τηρουµένων

οποιωνδήποτε

περιορισµών Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν, και
(γ)

σε όλες τις συσκευές οι οποίες δε βρίσκονται στη
∆ηµοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα ή στον εναέριο χώρο
της, τηρουµένων οποιωνδήποτε περιορισµών Κανονισµοί
δύνανται να προβλέπουν, αλλά αφέθηκαν από κάπου στη

Deleted: Κανονισµοί
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∆ηµοκρατία ή στα χωρικά της ύδατα, ή από οποιοδήποτε
πλοίο ή αεροσκάφος, το οποίο είναι εγγεγραµµένο στη
∆ηµοκρατία,

Deleted: (γ) σε όλες τις
συσκευές οι οποίες δε
βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία ή
στα χωρικά της ύδατα ή στον
εναέριο χώρο της, τηρουµένων
οποιωνδήποτε περιορισµών
Κανονισµοί δύνανται να
προβλέπουν, αλλά αφέθηκαν
από κάπου στη

και άνευ επηρεασµού της ευθύνης οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
στην περίπτωση παράβασης του παρόντος Νόµου ή οποιωνδήποτε
Κανονισµών, σε σχέση µε οποιοδήποτε σταθµό ή συσκευή πάνω σε

Deleted: Κανονισµών

τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος ή η οποία αφέθηκε από οποιοδήποτε
τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος, ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του
αεροσκάφους, είναι ένοχο αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου,
και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην ποινή που ο παρών
Νόµος προνοεί για το αδίκηµα.
(2)
χρήσης,

Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν για ρύθµιση της
σε

οποιοδήποτε

αλλοδαπό

πλοίο

ή

σε
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αλλοδαπό

αεροσκάφος εντός των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου της
∆ηµοκρατίας, ραδιοεξοπλισµού, και τέτοιοι Κανονισµοί δυνατό να

Deleted: Κανονισµοί

προνοούν την τιµωρία προσώπων που τους παραβαίνουν, µε τέτοια
χρηµατική ποινή, που να µην υπερβαίνει στην περίπτωση κάθε
αδικήµατος τις τρεις χιλιάδες λίρες, όπως ήθελε καθοριστεί στους
Κανονισµούς, και την κατάσχεση οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισµού σε

Deleted: Κανονισµούς

σχέση µε τον οποίο διαπράττεται αδίκηµα σύµφωνα µε τους εν λόγω
Κανονισµούς.

Deleted: Κανονισµούς

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), ο ιδιοκτήτης πλοίου ή
αεροσκάφους και ο καπετάνιος ή το εκάστοτε πρόσωπο που
ευθύνεται για τέτοιο πλοίο ή αεροσκάφος, δεν είναι ένοχο
οποιουδήποτε αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου ή δυνάµει
Κανονισµού, λόγω παράβασης του παρόντος Νόµου ή Κανονισµού
σε σχέση µε συσκευή επί πλοίου ή αεροσκάφους, εάν η παράβαση
συνίσταται στη χρήση από επιβάτη που βρίσκεται πάνω στο πλοίο
ή το αεροσκάφος, συσκευής η οποία δεν έχει σχεδιαστεί ή
προσαρµοστεί για εκποµπή (σε αντίθεση µε τη λήψη), και η οποία

Deleted:
Deleted: δεν αποτελεί µέρος
του ραδιοεξοπλισµού, εάν
υπάρχει, του πλοίου ή του
αεροσκάφους.

58
δεν αποτελεί µέρος του ραδιοεξοπλισµού, εάν υπάρχει, του πλοίου ή
του αεροσκάφους.
Εξουσία εξέτασης

47.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή εξετάσεων

µε σκοπό τον

ή άλλων τέτοιων δοκιµών, για να καθορίσει την ικανότητα των

καθορισµό της
ικανότητας και

προσώπων που αιτούνται για την πλήρωση θέσεων σε σχέση µε τη

της έκδοσης

λειτουργία

σταθµών

πιστοποιητικών.

ραδιοεπικοινωνιών, και, δύναται να εκδίδει για τα πρόσωπα που
επιτυγχάνουν

σε

για

τέτοιες

ραδιοεπικοινωνίες
εξετάσεις

ή

ή

δοκιµές,

συσκευών

πιστοποιητικά

ικανότητας τέτοιων τύπων, όπως ήθελε από καιρό σε καιρό
αποφασίζει.

(2) Ο Υπουργός:
(α)

∆ύναται

να

αποφασίζει

περί

της

ουσίας

και

της

συχνότητας τέτοιων εξετάσεων και των προσόντων, εάν
υπάρχουν, που οφείλει να κατέχει κάθε πρόσωπο που
επιθυµεί να τις παρακαθήσει, και
(β)

οφείλει να δηµοσιεύει τέτοια απόφαση του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(3)

Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει σε τέτοια πρόσωπα,

όπως ήθελε θεωρήσει σωστό, γραπτές εξουσιοδοτήσεις, εφεξής
καλούµενες άδειες χειριστή, µε τις οποίες να εξουσιοδοτεί τα εν λόγω
πρόσωπα να πληρώνουν τέτοιες θέσεις σε σχέση µε τη λειτουργία
σταθµών για ραδιοεπικοινωνίες ή ραδιοεξοπλισµού, ως ήθελε
καθοριστεί στις ως άνω άδειες χειριστή, εφόσον πρόκειται για θέσεις
για την κατάληψη των οποίων, η κατοχή τέτοιας άδειας είναι
απαραίτητο

προσόν

ή

άλλως

αναγκαίο

χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.

βάσει

αδειών

που
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(4) Εάν ο Υπουργός κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι, µπορεί
οποτεδήποτε να αναστείλει οποιαδήποτε άδεια χειριστή που
χορηγείται σύµφωνα µε το πιο πάνω εδάφιο µε σκοπό τον
τερµατισµό αυτής, και όπου αναστέλλει, µε αυτό τον τρόπο άδεια
χειριστή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48.
(5) Όπου άδεια χειριστή, που χορηγείται δυνάµει του εδαφίου
(3), παύει να ισχύει ή αναστάληκε, είναι καθήκον του προσώπου στο
οποίο εκδόθηκε η άδεια του χειριστή, και οποιουδήποτε άλλου
προσώπου στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του οποίου
βρίσκεται η άδεια, να φροντίσει ώστε η άδεια του χειριστή
να παραδοθεί στον Υπουργό, εάν ο Υπουργός απαιτεί αυτό,
και οποιοδήποτε πρόσωπο,

το οποίο χωρίς λογική δικαιολογία

παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος
εδαφίου είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκής του
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
Ειδοποίηση

48.-(1) Ο Υπουργός, αναστέλλοντας την άδεια του χειριστή, επιδίδει

αναστολής της

στον αδειούχο ειδοποίηση, µε την οποία τον πληροφορεί για την

άδειας του
χειριστή.

Deleted: παραλείπει ή αρνείται
να συµµορφωθεί µε τις
διατάξεις του παρόντος εδαφίου
είναι ένοχο αδικήµατος και σε
περίπτωση καταδίκής του
υπόκειται σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
λίρες.

αναστολή και τους λόγους της απόφασης αυτής καθώς και για τα
δικαιώµατά του, δυνάµει του παρόντος άρθρου, και τον πληροφορεί
περαιτέρω ότι εάν δεν κάνει χρήση των δικαιωµάτων αυτών, ο
Υπουργός δύναται να τερµατίσει την άδεια του χειριστή:
Deleted: ¶

Νοείται ότι, όπου ο Υπουργός κρίνει ότι δεν είναι λογικά
πρακτικό να επιδίδει την ειδοποίηση στον αδειούχο, δύναται να
λαµβάνει τέτοια άλλα µέτρα, µέσω δηµοσίευσης ή άλλως πως, όπως
του φαίνεται λογικό υπό τις περιστάσεις, προκειµένου ο αδειούχος να
λάβει γνώση της αναστολής, τους λόγους για την αναστολή και των
δικαιωµάτων του δυνάµει του παρόντος άρθρου.
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(2)(α)

Εάν, εντός καθορισµένης στην ειδοποίηση χρονικής
περιόδου, και µε τον τρόπο που καθορίζεται στην
ειδοποίηση, ο αδειούχος ζητήσει επανεξέταση του όλου
θέµατος, ο Υπουργός οφείλει να το επανεξετάσει και να
πληροφορήσει τον αδειούχο το ταχύτερο δυνατό για το
αποτέλεσµα.

(β)

Ο Υπουργός πληροφορεί τον αδειούχο για το δικαίωµά
του να υποβάλει παραστάσεις και την προθεσµία εντός
της οποίας δύναται να το πράξει.

(γ)

Ο

Υπουργός,

έχοντας

εξετάσει

οποιεσδήποτε

παραστάσεις, αποφασίζει για τον τερµατισµό ή τη
συνέχιση της αναστολής ή τον τερµατισµό της άδειας,
ανάλογα µε την περίπτωση.
ΜΕΡΟΣ VI
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
Συµµετοχή στην

49.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), κανένα πρόσωπο δε

ραδιοερασιτεχνι-

λειτουργεί ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία χωρίς άδεια χορηγούµενη

κή υπηρεσία.

κατά τα διαλαµβανόµενα στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Νόµου, η οποία
περιλαµβάνει τη χορήγηση διακριτικού σήµατος (call sign).
(2) Ο Υπουργός εκδίδει άδειες για τη ραδιοερασιτεχνική
υπηρεσία µόνο σε ραδιοερασιτέχνες, που έχουν επιτύχει σε σχετικές
εξετάσεις και υποβάλλουν στον Υπουργό το πιστοποιητικό επιτυχίας
τους στις εξετάσεις αυτές.
(3) Ο Υπουργός, µετά από αίτηση, δύναται να εκχωρεί
περαιτέρω διακριτικά σήµατα σε ραδιοερασιτέχνες.
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Deleted: Κανονισµοί

(4) Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν αναφορικά µε τη
διαδικασία για την παραχώρηση διακριτικών σηµάτων
λεπτοµέρειες χρήσης ή/και από κοινού χρήσης

και τις

των διακριτικών

σηµάτων.
Deleted: ¶

(5) Ο Υπουργός δύναται να αλλάζει τα παραχωρηθέντα
διακριτικά σήµατα, υπό ορισµένες περιστάσεις, περιλαµβανοµένων
και

των

περιπτώσεων

όπου

τούτο

απαιτείται

από

διεθνείς

προδιαγραφές.
(6) Ο Υπουργός δύναται να τερµατίζει άδεια ραδιοερασιτεχνών
και να αποσύρει το αντίστοιχο διακριτικό σήµα(α)

Εάν κατά τη γνώµη του Υπουργού, ο αδειούχος
παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τον
παρόντα Νόµο, ή

(β)

κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 31.

(7)

Πρόσωπο δύναται

να λειτουργεί ραδιοερασιτεχνική

υπηρεσία χωρίς την άδεια και το διακριτικό σήµα που αναφέρονται
στο εδάφιο (1), υπό την προϋπόθεση ότι εµπίπτει σε κατηγορία
προσώπων που καθορίζεται σε ∆ιάταγµα του Υπουργού και υπό την
προϋπόθεση ότι η εν λόγω λειτουργία πληροί τους όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται σε τέτοιο ∆ιάταγµα.
∆ικαιώµατα και

50.-(1)

υποχρεώσεις του

διακριτικό σήµα άλλο από αυτό, του έχει παραχωρηθεί από τον

ραδιοερασιτέχνη.

Ο

ραδιοερασιτέχνης

δεν

χρησιµοποιεί

οποιοδήποτε

Υπουργό.
(2) Ο ραδιοερασιτέχνης χρησιµοποιεί το ραδιοερασιτεχνικό
σταθµό µόνο για µεταδόσεις σε ραδιοσυχνότητες που έχουν
παραχωρηθεί

µε

βάση

το

σχέδιο

ραδιοσυχνοτήτων

∆ηµοκρατίας, στη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία.

της
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(3) Απαγορεύεται η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθµού:
(α)

Για κερδοσκοπικούς ή οικονοµικούς σκοπούς· ή

(β)

για σκοπούς που σχετίζονται µε την εµπορική παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(4) Ο ραδιοερασιτέχνης δύναται να επικοινωνεί µόνο µε άλλους
ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς και δεν δύναται να µεταδίδει για τον
ίδιο

ή

εκ

µέρους

τρίτων

µηνύµατα

που

δεν

αφορούν

τη

ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία, εκτός σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ο
ραδιοερασιτέχνης βοηθά σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή
καταστροφής.
Τέλη ραδιο-

Deleted: Κανονισµοί

51.-(1) Κανονισµοί καθορίζουν τα καταβλητέα τέλη για:

ερασιτεχνών.

(α)

Την έκδοση πιστοποιητικών ραδιοερασιτεχνών, µετά από
επιτυχία στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών·

(β)

την έκδοση άδειας ραδιοερασιτεχνών.
ΜΕΡΟΣ VII
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Αδικήµατα.

52.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία,
παραβαίνει

ή

παραλείπει

να

συµµορφωθεί

µε

τους

όρους

περιοριστικού διατάγµατος, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό
δυνάµει των άρθρων 6 και 7, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση
καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
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(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο:
(α)

Εµποδίζει το οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο από τον
Υπουργό πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που
του παρέχονται δυνάµει του άρθρου 8 του παρόντος
Νόµου· ή

(β)

παραλείπει ή αρνείται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια
την οποία, δυνάµει του άρθρου 8, οφείλει να παρέχει στα
πιο πάνω πρόσωπα· ή

(γ)

αποκαλύπτει,

µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά

για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή σε σχέση µε
οποιαδήποτε

αναφορά

ή

διαδικασία

βάσει

αυτού,

οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την

Deleted: (γ) αποκαλύπτει, µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
παρά για τους σκοπούς του
παρόντος Νόµου ή σε σχέση µε

άσκηση εξουσιών που παραχωρούνται δυνάµει του
παρόντος Νόµου, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε
κατασκευαστική µέθοδο ή εµπορικό µυστικό,
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.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να
συµµορφωθεί µε ∆ιάταγµα του Υπουργού, το οποίο εκδίδεται
δυνάµει του άρθρου 11, 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.
(4)

Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος από τον Υπουργό

λειτουργός δεν

συµµορφώνεται µε το άρθρο 12(2), είναι ένοχος

αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση

Deleted: που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και στις
δύο αυτές ποινές.
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που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν παρέχει απαιτούµενη από αυτόν
πληροφορία, κατά παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε το
άρθρο 13, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(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 άδειας η οποία χορηγήθηκε σε αυτό, 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.
(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να
παραδώσει την άδεια στον Υπουργό δυνάµει του άρθρου 35(1) ή (2)
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο λειτουργεί ή χρησιµοποιεί σταθµό
µετά την εκπνοή ή τερµατισµό της σχετικής άδειας ή κατά τη διάρκεια
αναστολής άδειας, δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο
αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκής 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.

Deleted: προϋπόθεση άδειας
η οποία χορηγήθηκε σε αυτό,
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.
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(9) Πρόσωπο, το οποίο, ενώ γνωρίζει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι
οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία
έχει εγκαθιδρυθεί ή διατηρείται ή λειτουργεί κατά παράβαση του
παρόντος Νόµου, µεταβιβάζει ή λαµβάνει µήνυµα χρησιµοποιώντας
το εν λόγω τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, ή
εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που βοηθά τη δηµιουργία, διατήρηση
ή

λειτουργία

αυτού

του

τηλεπικοινωνιακού

δικτύου

ή

τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 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.
(10)

Οποιοδήποτε

πρόσωπο,

το

οποίο

χρησιµοποιεί

οποιεσδήποτε συσκευές για σκοπούς επιβλαβούς παρεµβολής σε
ραδιοεπικοινωνία ή οποιαδήποτε συσκευή, είτε η εν λόγω συσκευή
είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνίας είτε όχι, διαπράττει αδίκηµα και σε
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(11) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο (α)

Μέσω ραδιοεπικοινωνίας

αποστέλλει ή επιχειρεί να

αποστείλει οποιοδήποτε µήνυµα, το οποίο, εν γνώσει του,
είναι ψευδές ή παραπλανητικό και, είναι πιθανό να
επηρεάσει

την

αποτελεσµατικότητα

και

ασφάλεια

οποιασδήποτε ζωτικής υπηρεσίας ή να θέσει σε κίνδυνο
την

ασφάλεια

οποιουδήποτε

προσώπου,

πλοίου,

αεροσκάφους ή οχήµατος, και ιδιαίτερα οποιοδήποτε
µήνυµα, το οποίο εν γνώσει του αποστολέα, υποδηλώνει
ψευδώς ότι πλοίο ή αεροσκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο ή
χρειάζεται βοήθεια ή ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεν
έχει ανάγκη για βοήθεια, ή

Deleted: είναι συσκευή
ραδιοεπικοινωνίας είτε όχι,
διαπράττει αδίκηµα και σε
περίπτωση καταδίκης του
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τους τρεις
µήνες ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές.
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(β)

χωρίς εξουσιοδότηση του Υπουργού ή κατά παράβασή
της, είτε (i)

χρησιµοποιεί

οποιοδήποτε

ραδιοεξοπλισµό

µε

πρόθεση τη λήψη πληροφοριών αναφορικά µε το
περιεχόµενο, τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
οποιουδήποτε µηνύµατος, είτε αυτό απεστάλη δια
µέσου ραδιοεπικοινωνίας είτε όχι, χωρίς την
απαιτούµενη

δυνάµει

του

παρόντος

Νόµου

εξουσιοδότηση από τον Υπουργό γι’ αυτό, είτε
(ii)

αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά

Formatted: Bullets and
Numbering

µε το περιεχόµενο, τον αποστολέα ή παραλήπτη
οποιουδήποτε µηνύµατος, η οποία πληροφορία δε
θα περιήρχετο

εις γνώση του παρά µόνο µε τη

χρήση του ραδιοεξοπλισµού από αυτόν ή από άλλο
πρόσωπο, εκτός εάν η αποκάλυψη της σχετικής
πληροφορίας έγινε κατά την πορεία νόµιµης
διαδικασίας

ή

για

το

σκοπό

υποβολής

οποιασδήποτε έκθεσης γι’ αυτή,
είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(12) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είτε εκ προθέσεως είτε εξ
αµελείας:
(α)

Λειτουργεί ραδιοερασιτεχνικό σταθµό κατά παράβαση
του παρόντος Νόµου· ή

(β)

µεταδίδει µήνυµα από ραδιοερασιτεχνικό σταθµό κατά
παράβαση του παρόντος Νόµου,

Deleted: αποκαλύπτει
οποιαδήποτε πληροφορία
αναφορικά µε το περιεχόµενο,
τον αποστολέα ή παραλήπτη
οποιουδήποτε µηνύµατος, η
οποία πληροφορ
Deleted: ία δε

67
διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(13) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθέτει σήµανση σε συσκευή,
κατά παράβαση του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
Κανονισµών, διαπράττει αδίκηµα, και σε περίπτωση καταδίκης του

Deleted: Κανονισµών

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές.
∆ιάπραξη

53. Σε περίπτωση που διαπράττεται αδίκηµα βάσει του παρόντος

ποινικού

Νόµου από νοµικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ

αδικήµατος από
νοµικό πρόσωπο.

µέρους νοµικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει
διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αµέλεια φυσικού προσώπου που,
κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήµατος, κατέχει θέση
συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή άλλη παρόµοια θέση στο νοµικό
πρόσωπο ή εµφανίζεται ότι ενεργεί µε τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω
φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου αδικήµατος και υπόκειται
στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκηµα αυτό.

Ποινική δίωξη

54. ∆εν ασκείται ποινική δίωξη δυνάµει του παρόντος Νόµου χωρίς

µόνο κατόπιν

τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.

Deleted: αδικήµατος από
νοµικό πρόσωπο.
Deleted: µέρους νοµικού
προσώπου, και αποδεικνύεται
είτε ότι έχει διαπραχθεί µε τη
συγκατάθεση ή συνενοχή ή
έγκριση είτε ότι έχει
διευκολυνθεί από την
επιδειχθείσα αµέλεια φυσικού
προσώπου που, κατά το χρόνο
διάπραξης του ποινικού
αδικήµατος, κατέχει θέση
συµβούλου, διευθυντή,
γραµµατέα ή άλλη παρόµοια
θέση στο νοµικό πρόσωπο ή
εµφανίζεται ότι ενεργεί µε τέτοια
ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό
πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου
αδικήµατος και υπόκειται στην
ποινή που προβλέπεται για το
αδίκηµα αυτό.

συναίνεσης του
Γενικού
Εισαγγελέα της
∆ηµοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Κανονισµοί.

55.-(1) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Νόµου, και όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, το

Deleted: Νόµου, και όπου
αυτό προβλέπεται στον
παρόντα Νόµο, ο Υπουργός
εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι
εγκρίνονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Deleted: Κανονισµοί
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Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, οι
πιο πάνω Κανονισµοί δύνανται να ρυθµίζουν τα ακόλουθα θέµατα:
(α)

Τις διατάξεις ή διαδικασίες ή και τα δύο, ανάλογα µε την
κρίση του Υπουργού, οι οποίες απαιτούνται για να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος
ραδιοσυχνοτήτων·

(β)

τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς στους
οποίους υπόκεινται οι άδειες που χορηγούνται δυνάµει
του παρόντος νόµου·

(γ)

τα κριτήρια δυνάµει των οποίων χορηγούνται οι άδειες·

(δ)

το χρόνο λήψης απόφασης αναφορικά µε οποιαδήποτε
αίτηση για χορήγηση άδειας·

(ε)

τις διαδικασίες εγγραφής και τα σχετικά καταβλητέα τέλη
εγγραφής·

(στ)

τα τέλη, που επιβάλλονται για τη χορήγηση οποιουδήποτε
είδους άδειας σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, τα ετήσια
τέλη που καταβάλλονται από τον αδειούχο και τα τέλη
που καταβάλλονται για την ανανέωση οποιασδήποτε
τέτοιας άδειας·

(ζ)

τις ειδικές άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 22(5)·

(η)

τις διαδικασίες δηµόσιων διαγωνισµών προσφορών για τη
χορήγηση αδειών για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

Deleted: Κανονισµοί
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(θ)

τις διαδικασίες πλειστηριασµών για τη χορήγηση αδειών
για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων·

(ι)

άλλες

διαδικασίες

από

τις

αναφερόµενες

στις

παραγράφους (η) και (θ), για τη χορήγηση αδειών για τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων.
(ια)

τα πρακτικά θέµατα ανακατανοµής ραδιοσυχνοτήτων, και
ιδιαίτερα οποιεσδήποτε απαιτήσεις που αφορούν στην
υιοθέτηση πιο αποτελεσµατικών µεθόδων ή τεχνολογιών
αξιοποίησης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων·

(ιβ)

τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τις

Deleted: α

βασικές απαιτήσεις για το ραδιοεξοπλισµό·
(ιγ)

τους περιορισµούς, τους οποίους δύναται να θέτει ο
Υπουργός, αναφορικά µε την εδαφική

Deleted: β

εφαρµογή του

παρόντος Νόµου·
(ιδ)

τις εξετάσεις ή άλλες τέτοιες δοκιµές, οι οποίες καθορίζουν
την

ικανότητα

των

προσώπων,

που

αιτούνται

Deleted: γ

τη

χορήγηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας.
(ιε)

τον καθορισµό ποινών για παράλειψη συµµόρφωσης µε
Κανονισµούς.

(ιστ)

Κεφ. 1.
11 του 1989.

οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό

Deleted: δ
Deleted: ε

καθορισµού ή σε σχέση µε το οποίο ο παρών Νόµος

Inserted: ε

προβλέπει περί έκδοσης Κανονισµών.

Deleted: κανονισµών

(3) Το άρθρο 29(β) του περί Ερµηνείας Νόµου δεν εφαρµόζεται
αναφορικά µε τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (2)(ιε).
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Deleted: 3

(4) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου

Deleted: Κανονισµοί

τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε
αυτούς διαφορετικά.
(5)

Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα

Παραρτήµατα

των

της

∆ηµοκρατίας,

Κανονισµών

που

να

τροποποιεί

εκδίδονται

δυνάµει

Deleted: 4

τα
του

Deleted: Κανονισµών

παρόντος Νόµου.
Έκδοση

56. ∆ιατάγµατα που εκδίδονται από τον Υπουργό, δυνάµει των

∆ιαταγµάτων.

διατάξεων του παρόντος Νόµου, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
που καθορίζεται για το σκοπό αυτό σε κάθε σχετικό διάταγµα, ή σε
περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος,
από την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης.
Deleted: ¶
¶

ΜΕΡΟΣ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έναρξη ισχύος

57. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία

του παρόντος

δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,

Νόµου.

εξαιρουµένου του άρθρου 14(2) και (3) το οποίο τίθεται σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου του έτους 2003.

Καταργήσεις και

58.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, δυνάµει του

Μεταβατικές

άρθρου 57, οι πιο κάτω Νόµοι καταργούνται:

∆ιατάξεις.

Κεφ. 307.
69 του 1985
44(Ι) του 1994.

(α)

Ο περί Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµος·

Deleted: και Κανονισµοί
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Κεφ. 293.

(β)

ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Ασύρµατη Τηλεγραφία)
Νόµος.

(2)(α)

Οποιοδήποτε

πιστοποιητικό,

άδεια,

Κανονισµός,

Deleted: Κανονισµός

διάταγµα ή άλλο έγγραφο έχει εκδοθεί δυνάµει των
διατάξεων
συνεχίζει

των
να

ως
ισχύει

άνω
ή

καταργηθέντων
να

υφίσταται

Νόµων,

µέχρι

την

αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκµαίρεται ότι το
περιεχόµενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας,
Κανονισµού, διατάγµατος ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί
πλήρως του όρους ή απαιτήσεις του παρόντος Νόµου, ή
τεκµαίρεται ότι έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Νόµου,
εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στον παρόντα Νόµο
περί του αντιθέτου, περίπτωση κατά την οποία ισχύουν
οι πρόνοιες του παρόντος Νόµου.
(β)

Άδεια, που αναφέρεται στην παράγραφο (α), υπόκειται
στην καταβολή τέλους άδειας κατά τα διαλαµβανόµενα
στο άρθρο 20.
Deleted: ¶
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