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Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 
2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 
Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 227 του 1990). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 

55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2003, εκδίδει τους ΐ46(ΐ) του 2002 
ακόλουθους Κανονισμούς. 15(Ι) του 2003-

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Συνοπτικός 
(Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) τιτλο*· 
Κανονισμοί του 2003 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Επίσημη 
Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) παράρτημα 
Κανονισμούς του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί Τρίτο(ΐ)·. 
κανονισμοί») και οι παρόντες Κανονισμοί και οι βασικοί κανονισμοί θα 9·8-2ο°2· 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 
Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002 μέχρι 2003. 

2. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση , 
του Κανο-

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) με νισμοΰ4 
την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (α): των β 0 - 0 ^ 

^ ' ^ Τ κανονισμών. 
«(α) Εκπρόσωπο του Διευθυντή, ως Πρόεδρο της Επιτροπής»· και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (3): 

«(3) Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων πρέπει 
να κατέχει μισθοδοτική κλίμακα Α13 ή ανώτερη και τα λοιπά μέλη 
της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να κατέχουν 
μισθοδοτική κλίμακα Α10 ή ανώτερη.». 

3. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την Τροποποίηση 
αντικατάσταση του όρου «Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών», όπου συναντάται ^ ο ^ ι Γ 
και σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, με τον όρο «Διευθυντής» των βασικών 
στην αντίστοιχη γραμματική του παραλλαγή. κανονισμών. 

4. Η υποπαράγραφος (στ) της παραγράφου 1 του Κανονισμού 26 των Τροποποίηση 
βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης ^ ^ β 
«δυνάμει της παραγράφου (4)·» με τη φράση «δυνάμει της παραγράφου (2)·». των βασικών 

κανονισμών. 
5.—(1) Οι βασικοί κανονισμοί, εξαιρουμένου του Κανονισμού 3, και με Γενική 

την επιφύλαξη της παραγράφου (2), τροποποιούνται με την αντικατάσταση ^ ^ κ ώ ν 
του όρου «Υπουργός», όπου συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική του κανονισμών, 
παραλλαγή, με τον όρο «Διευθυντής» στην αντίστοιχη γραμματική του 
παραλλαγή. 
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(2) Η παράγραφος (3) TOO Κανονισμού 29 των βασικών κανονισμών 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «εκτός εάν ο Υπουργός 
αποφασίσει» με τη φράση «εκτός εάν ο Υπουργός ή ο Διευθυντής αποφασίσει». 

Τροποποίηση 6. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 30 των βασικών κανονισμών 
ησμού 30των τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «χορηγεί εξουσία ή αναθέτει 
βασικών καθήκον» με τη φράση «χορηγούν εξουσία ή αναθέτουν καθήκον». 
κανονισμών. 


