ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004
∆ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4(1)(η) και 15(3)

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που
146(Ι) του 2002
15(Ι) του2003
16(Ι)του 2004.

του

παρέχουν

τα

άρθρα

4(1)(η)

και

15(3)

των

περί

Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι 2004, εκδίδει το
ακόλουθο ∆ιάταγµα:

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερµηνεία.

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

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών
(∆ιαδικασία Υποβολής Παραπόνων) ∆ιάταγµα του 2004.
2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα«Νόµος» σηµαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002
µέχρι 2004.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν
∆ιάταγµα και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους
αποδίδει ο Νόµος.
Υποβολή
παραπόνου.

3.

Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει παράπονο στο

∆ιευθυντή σχετικά µε δραστηριότητες προσώπου το οποίο έχει τον
έλεγχο σταθµού ή συσκευή ραδιοεπικοινωνίας.

Εξέταση
παραπόνου.

4.-(1) Παράπονο εξετάζεται µόνο όταν-

(α)

ο παραπονούµενος είναι άµεσα επηρεαζόµενος από το
αντικείµενο του παραπόνου.

(β) το παράπονο δεν αφορά θέµα το οποίο βρίσκεται σε
δικαστική διαδικασία. και

-1-

(γ) το παράπονο δεν έχει θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή ως
ασήµαντο και ως εκ τούτου µη εξεταστέο.
(2)

Σε

περίπτωση

που

µια

ή

περισσότερες

από

τις

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1) δεν πληρείται,
ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την εξέταση του παραπόνου και
ενηµερώνει γραπτώς τον παραπονούµενο για την απόφαση του
αυτή.
∆ιαδικασία
υποβολής
παραπόνου.

5. Το παράπονο πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς από τον
επηρεαζόµενο στο ∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής, εάν αποφασίσει να
εξετάσει το παράπονο, ενηµερώνει το πρόσωπο που ελέγχει το
σταθµό ή τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας για την υποβολή του
παραπόνου, κοινοποιώντας το γραπτό παράπονο και καθορίζει
ταυτόχρονα την προθεσµία εντός της οποίας το πρόσωπο στο οποίο
αφορά το παράπονο δικαιούται να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις του.

Εξέταση
παραπόνου.

6. Ο ∆ιευθυντής εξετάζει το παράπονο εντός 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία λήψης της επιστολής δια της οποίας έχει υποβληθεί το
παράπονο ή από την ηµεροµηνία υποβολής απόψεων επί του
παραπόνου σύµφωνα µε την παράγραφο 5 πιο πάνω και
ενηµερώνει γραπτώς τον παραπονούµενο για το αποτέλεσµα της
έρευνας.
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