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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΕ 2/2003

Προς:
Όλους τους αδειούχους
Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας
Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµοι του 2002 µέχρι 2003
Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία
∆ια της παρούσας εγκυκλίου, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων πληροφορεί όλους τους
κατόχους άδειας ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει
εκδοθεί δυνάµει του καταργηθέντος περί Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµου (Κεφ. 307,
όπως τροποποιήθηκε), ότι η εν λόγω άδεια συνεχίζει να ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης της.
2.
Σύµφωνα µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002 µέχρι 2003, τους
περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Άδειες) Κανονισµούς του 2003 και τους περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισµούς του 2003, οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να εγκαθιδρύσει, εγκαταστήσει, χρησιµοποιήσει,
θέσει σε λειτουργία ή διατηρήσει σταθµό ή συσκευή που θα χρησιµοποιηθεί για
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αφορά ιδιωτικά συστήµατα κινητών
ασυρµάτων, δηµόσια συστήµατα πρόσβασης κινητών ασυρµάτων και ιδιωτικά
συστήµατα τηλεειδοποίησης υποχρεούται όπως εξασφαλίσει ειδική άδεια και
καταβάλει τα προβλεπόµενα τέλη.
3.
Για οποιαδήποτε άδεια ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί
δυνάµει του καταργηθέντος περί Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµου, ο αδειούχος, εάν
επιθυµεί να συνεχίσει να ασκεί τη σχετική ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα,
υποχρεούται να υποβάλει στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
δεόντως συµπληρωµένο, το κατάλληλο έντυπο αίτησης, πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της εν λόγω άδειας καταβάλλοντας µόνο το ισχύον τέλος ανανέωσης κατά τα
διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισµών
του 2003.
4.
Εάν για οποιαδήποτε άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, ο
αδειούχος παραλείψει να υποβάλει το κατάλληλο έντυπο αίτησης και τα

προβλεπόµενα τέλη ανανέωσης, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία λήξης της, η
εν λόγω άδεια τερµατίζεται.
5.
Εάν, ο ενδιαφερόµενος οργανισµός επιθυµεί να συνεχίσει την άσκηση της
ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας για την οποία η άδεια έχει τερµατιστεί κατά τα
διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (4) πιο πάνω, ο εν λόγω ενδιαφερόµενος
οργανισµός θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση καταβάλλοντας όλα τα προβλεπόµενα
τέλη, συµπεριλαµβανοµένου και του τέλους αίτησης.
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