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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΕ 4/2003
Προς όλους τους Πωλητές
Ραδιοεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Αγαπητοί Κύριοι,
Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµος του 2002 µέχρι 2003
Χρήση Συχνοτήτων χωρίς Άδεια
Έχω οδηγίες ν΄ αναφερθώ στο πιο πάνω θέµα και να σας πληροφορήσω ότι οι
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµοι του 2002 µέχρι 2003 έχουν καταργήσει τον περί
Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµο (Κεφ.307).
2.
Σύµφωνα µε τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµο και τους εκδοθέντες δυνάµει
αυτού περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) Κανονισµοί του 2003 (Κ∆Π
78/2003), επιτρέπεται η διάθεση ραδιοεξοπλισµού 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 τη
περίπτωση, εφ΄ όσον συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Μέρους IV του Νόµου.
3.
Με βάση τα πιο πάνω το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων έχει παύσει να εκδίδει άδειες πώλησης, εµπόρευσης,
ενοικίασης ή µε άλλο τρόπο διάθεσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα
όλες οι σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί, δυνάµει του καταργηθέντος περί
Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµου, να µην ισχύουν πλέον.
4.
Ενόψει των ανωτέρω και σύµφωνα µε τον Νόµο, 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, θέση σε λειτουργία, ή
διατηρήσει σταθµό ή συσκευή που θα χρησιµοποιηθεί για ραδιοεπικοινωνιακή
δραστηριότητα που αφορά ιδιωτικά συστήµατα κινητών ασυρµάτων, υποχρεούται
όπως εξασφαλίσει ειδική άδεια και καταβάλει τα προβλεπόµενα τέλη.
5.
To Υπουργείο είχε εξουσιοδοτήσει τη χρήση συχνοτήτων από πολλούς πρώην
κατόχους άδειας πώλησης, εµπόρευσης, ενοικίασης ή µε άλλο τρόπο διάθεσης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, για δοκιµασιακούς σκοπούς. ∆ια της παρούσας, σας
πληροφορώ ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις τερµατίζονται εντός τριάντα (30)
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ηµερών από την ηµεροµηνία της παρούσας εγκυκλίου. Σε περίπτωση που επιθυµείτε
να χρησιµοποιείται τέτοιες συχνότητες, υποχρεούστε να υποβάλετε στο ∆ιευθυντή
του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δεόντως συµπληρωµένο το κατάλληλο
έντυπο αίτησης, καταβάλλοντας όλα τα προβλεπόµενα τέλη, συµπεριλαµβανοµένου
και του τέλους αίτησης. Το έντυπο αίτησης ειδικής άδειας σας επισυνάπτεται.
6.

Είµαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.

Με τιµή,

∆ρ. Στέλιος ∆. Χειµώνας
∆ιευθυντής
Κοιν.:
Γενικό ∆ιευθυντή
Υπουργείου Συγκοινωνιών κσι Έργων
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