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ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 

146(1) του 2002 
15(1) του 2003 
16(1) του 2004. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Εξαίρεση από 
την υποχρέωση 
εξασφάλισης 
άδειας. 

Υποχρεωθείς 
προσώπων που 
εμπίμπτουν 
στις διατάξεις 
τη; 
παραγράφου. 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4( Ι )(η), 49(7) 
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχουν τα άρθρα 4(1 )(η), 49(7), των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 
2002 μέχρι 2004 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών 
(Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας Χωρίς Άδεια) Διάταγμα του 2004. 

2.—(1) Στο παρόν Διάταγμα— 
«CEPT» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Conference Europeenne des Administrations des Postes et des 
Telecommunications)· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 

2004 και κάθε νόμο που τους τροποποιεί ή αντικαθιστά· 
«Σύσταση T/R6101» σημαίνει τη σύσταση της CEPT, με τίτλο «Αδεια 

Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας CEPT» (CEPT Radio amateur license), όπως 
εκάστοτε αναθεωρείται, η οποία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικόινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 

«φορητός ραδιοερασιτεχνικός σταθμός» περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
ραδιοερασιτεχνικό σταθμό που ηλεκτροδοτείται από ηλεκτροδότηση 
προσωρινής τοποθεσίας, για παράδειγμα, από ένα ξενοδοχείο. 
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και 

δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 
3. Κάθε επισκέπτης στη Δημοκρατία, ο οποίος κατέχει κανονική και σε 

ισχύ άδεια ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε— 
(α) Από χώρα μέλος της CEPT και η οποία έχει υιοθετήσει τη Σύσταση 

T/R6101 ή 
(β) από χώρα μη μέλος της CEPT, η οποία έχει υιοθετήσει τη Σύσταση 

T/R6101 και εναρμονίσει την άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικής 
υπηρεσίας που εκδίδει με αυτή που εκδίδεται από τις χώρες μέλη της 
CEPT και η CEPT την έχει αναγνωρίσει (ος τέτοια, εφόσον η υπό ανα
φορά χώρα επιτρέπει σε κατόχους άδειας ραδιοερασιτεχνικής υπηρε
σίας που εκδίδει η Δημοκρατία να λειτουργούν, χωρίς προηγούμενη 
προς τούτο αίτηση, ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία στην επικράτεια της, 
με ή χωρίς περιορισμούς· 

εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 49(1) του Νόμου κατά τη διάρκεια 
της νόμιμης παραμονής του στη Δημοκρατία, η οποία δε δύναται να υπερβαί
νει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες το χρόνο. 

4. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν 
υποχρέωση— 

(α) Να κατέχουν επίσημο αντίγραφο της άδειας τους, το οποίο οφείλουν 
να παρουσιάζουν σε εξουσιοδοτημένα όργανα της Δημοκρατίας, οπο
τεδήποτε τους ζητηθεί· 

(β) να χρησιμοποιούν μόνο φορητούς ή κινητούς ραδιοερασιτεχνικούς 
σταθμούς· 
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(γ) να συμμορφώνονται με τους όρους, στους οποίους υπόκειται κάθε 
ειδική άδεια ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ειδικές Αδειες) Κανονισμών του 2003, Επίσημη 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· Εφημερίου. 

Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.1.2003. 

(δ) να χρησιμοποιούν το διακριτικό σήμα, το οποίο τους έχει χορηγηθεί 
από τη χώρα που εξέδωσε την άδεια ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας 
που κατέχουν, μετά το διακριτικό «5Β/». ■ * 

5. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 δεν μπο Παρεμβολές, 
ρουν να ζητήσουν προστασία από τη Δημοκρατία σε περίπτωση που η ραδιοε

πικοινοτνία τους παρεμβάλλεται από άλλα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας. 
6. Το περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Εξαίρεση Αδειας Ερασιτεχνικού Κατάργηση. 

Σταθμού Ασυρμάτου Τηλεγραφίας) Διάταγμα του 1995 καταργείται. Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
8.9.1995. 

7. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης Έναρξη 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. τοΐ'ίαρόντο; 

Διατάγματος. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκοίσία. 








