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Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροπο
ποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει 
του άρθρου 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004, 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 Καταθέ
σεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδό
τηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 

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

άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004, εκδίδει '̂ (Οτ<™ 2002 
τους ακόλουθους Κανονισμούς. ΐ6(ΐ)του2004. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινω Συνοπτικός 
νιων (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) τιτλο?· 
Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινω Επίσημη 
νιων (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμούς του παόάοτη*α 
2002 μέχρι 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») τρίτοα): 
και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί 9.8.2002 
ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγιονισμού και Διαπραγμάτευ 3Ι" ''2003' 
σης) Κανονισμοί του 2002 μέχρι 2004. 

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, . . , , _ ' , , " του Κανο

(α) Με την προσθήκη σ' αυτόν, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του νισμο0 2των 
ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: βασικών 

l C c  c " . " . ' . c c . κανονισμών. 
«διαδικασία διαπραγμάτευσης σημαίνει διαδικασία για τη 

χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στο πλαίσιο της 
οποίας ο Διευθυντής απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
τα οποία ο Υπουργός κρίνει ότι είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα 
για να κατέχουν την ειδική άδεια, και διαπραγματεύεται, με όσα 
από αυτά τα πρόσωπα αποδειχτεί ότι είναι πράγματι κατάλληλα για 
να κατέχουν την ειδική άδεια, τους όρους, το τέλος, τον τρόπο 
καταβολής του τέλους και τη διάρκεια της ειδικής άδειας και οτιδή
ποτε άλλο αφορά την εν·λόγω ειδική άδεια ■»· 

(β) με τη διαγραφή του όρου «έγγραφα διαγωνισμού» και της ερμηνείας 
του και την αντικατάσταση τους με τον ακόλουθο όρο και την ερμη
νεία του: 

«'έγγραφα διαγωνισμού' σημαίνει τα έγγραφα, τα οποία συνο
δεύουν την προκήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και στα 
οποία περιέχονται οι οδηγίες προς τους αιτητές, οι όροι του διαγω
νισμού και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, περιλαμβα
νομένων επίσης των εγγράφων που περιέχουν τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τα έγγραφα διαγωνι
σμού περιλαμβάνουν επίσης τυχόν άλλα έγγραφα, τα οποία εκδίδο
νται, πριν την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατά
ξεις της παραγράφου (5) του Κανονισμού 11·». 

3. Ο Κανονισμός 4 των βασικοΥν κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, , . " , » , . . . . ~ .^  τουΚανονι

(α) Με την προσθήκη σ αυτόν, άμεσους μετά την παράγραφο (3), τ(ον ακο 0μού4των 
λουθων νέων παραγράφων (3Α) και (3Β): βασικών 

κανονισμών. 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 5 των 
βασικών 
κανονισμιόν. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 7 TCOV 
βασικών 
κανονισμών. 

«(3Α) Υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επι
τροπής Ραδιοσυχνοτήτων, όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον 
από τα μέλη της. 

(3 Β) Οι τοποθετήσεις της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων 
αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, και κατα
γράφονται οι τυχόν διαφορετικές τοποθετήσεις των μειοψηφούντων 
μελών.»· 

(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (4) αυτού, με τη διαγραφή του 
κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «θεμάτων» (τέταρτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση του με τελεία και τη διαγραφή της φράσης «αλλά ... 
απόφασης της.» (τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με την πρόταση «Οι εκπρόσωποι αυτοί δε συμμετέχουν σε ψηφοφο
ρία για καθορισμό της τοποθέτησης της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυ
χνοτήτων επί οποιουδήποτε θέματος.»· 

(γ) με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά την παράγραφο (5), της ακό
λουθης νέας παραγράφου (6): 

«(6) Ο Διευθυντής ορίζει λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για να 
ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιο
συχνοτήτων, τα οποία περιλαμβάνουν και την τήρηση πρακτικών 
κατά τις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων. Το 
πρόσωπο αυτό δε συμμετέχει σε ψηφοφορία για καθορισμό της 
τοποθέτησης της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων επί οποιου
δήποτε θέματος.». 

4. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (3) αυτού ως ακολούθως: 

(i) Με τη διαγραφή της φράσης «ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης,» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 

(ii) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (στ) και την αντικατάσταση 
της με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
«(στ) στον τύπο του διαγωνισμού και τις παραμέτρους που 

αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού· και»· 
(β) με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά την παράγραφο (3), της ακό

λουθης νέας παραγράφου (4): 
«(4) Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας διαπραγμά

τευσης για τη χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων συμβουλεύει το Διευθυντή για 
οποιοδήποτε θέμα ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής.». 

5. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών διαγρά
φεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(2) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει για την εφαρμογή της διαδικα
σίας διαπραγμάτευσης για τη χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνο
τήτων μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεο:>ν των υποπαραγράφων (β) και (γ) 
της παραγράφου (6) του Κανονισμού 25, σε περίπτωση κλειστού 
διαγωνισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) της 
παραγράφου (6) του Κανονισμού 25· 
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(β) σε περίπτωση που η υπό χορήγηση ειδική άδεια αφορά την εκμετάλ

λευση δορυφορικών πόρίον (γεωστατικής τροχιακής θέσης και συνα

φών ραδιοσυχνοτήτων) 
(γ) σε περίπτωση που η υπό χορήγηση άδεια αφορά την ίδρυση, εγκατά

σταση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στα μεσαία κύματα, 
σύμφωνα με τις τελικές πράξεις της Διαχειριστικής Διάσκεψης 
Ραδιοφωνίας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στις χαμηλές 
και μεσαίες ραδιοσυχνότητες που έγινε στη Γενεύη το 1975 για τις 
περιοχές 1 και 3 της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU 
Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 
and 3)  Geneva 1975 (GE75 Plan)), όπως εκάστοτε τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται· 

(δ) σε περίπτωση που ενδείκνυται όπως η υπό χορήγηση ειδική άδεια 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγηθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο— 

(i) για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, συνεχής και αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό από πρόσωπο το οποίο 
διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία· ή 

(ii) για λόγους που έχουν σχέση με την ασφάλεια της Δημοκρα

τίας ή τη δημόσια ασφάλεια: 
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

υποπαράγραφο, η απόφαση του Υπουργού δεν εφαρμόζεται παρά 
μόνο μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

6. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη σ' αυτούς, αμέ Προσθήκη νέου 
σως μετά τον Κανονισμό 7, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 7Α: στουΤβασικούζ 
«Διεξαγωγή 7Α.—(1) Όταν αποφασίζεται η διεξαγωγή της διαδικασίας δια κανονισμούς. 
διαποασΐβς πραγμάτευσης με περισσότερα από ένα πρόσωπα— 
γματευσης. (α) Καταρτίζεται κατάλογος προσώπων, τα οποία κρίνονται 

από τον Υπουργό, κατόπιν διαβούλευσης με το Διευθυντή, 
ότι είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα για την κατοχή της 
υπό χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων: 

Νοείται ότι για σκοπούς κατάρτισης του καταλόγου, ο 
Υπουργός δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να εξουσιοδοτή

σει το Διευθυντή να προβεί σε πρόσκληση όσων ενδιαφέρο

νται για την υπό χορήγηση ειδική άδεια να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν στο Διευθυντή οποιαδή

ποτε στοιχεία ή πληροφορίες αυτός ήθελε καθορίσει, προ

κειμένου να διαπιστωθεί από τον Υπουργό κατά πόσο τα 
πρόσωπα αυτά είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλα να κατέ

χουν την υπό χορήγηση ειδική άδεια. Σε τέτοια περίπτωση, 
η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, στον εγχώριο τύπο και στο διαδίκτυο· 

(β) ο κατάλογος, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου (α), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε

ρίδα της Δημοκρατίας. Από τη στιγμή της δημοσίευσης 
του, θεωρείται ότι αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης 
και κανένα πρόσωπο, άλλο από τα αναφερόμενα στον 
κατάλογο, δε δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία 
αυτή
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(γ) ο Διευθυντής δύναται να καλεί τα πρόσωπα που αναφέρο

νται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατά

ξεις της παραγράφου (α) να υποβάλουν σ' αυτόν οποιαδή

ποτε στοιχεία ή πληροφορίες ήθελε καθορίσει, προκειμένου 
να διαπιστώσει κατά πόσο είναι πράγματι κατάλληλα, για 
να κατέχουν την υπό χορήγηση ειδική άδεια. Ο Διευθυντής 
κρίνει την καταλληλότητα για την κατοχή της ειδικής άδειας 
στη βάση κριτηρίων που καθορίζονται από τον Υπουργό 
κατόπιν διαβούλευσης με αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δεδομένα της υπό χορήγηση άδειας· 

(δ) ο Διευθυντής διαπραγματεύεται, με όσα πρόσωπα έχουν κρι

θεί ότι είναι πράγματι κατάλληλα να κατέχουν την υπό 
χορήγηση ειδική άδεια, τους όρους, το τέλος, τον τρόπο 
καταβολής του τέλους και τη διάρκεια της ειδικής άδειας και 
οτιδήποτε άλλο αφορά την εν λόγω ειδική άδεια. 

(2) Όταν αποφασίζεται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγ

μάτευσης με ένα μόνο πρόσωπο· 
(α) Ο Διευθυντής καλεί εκείνο το πρόσωπο, που ο Υπουργός 

κρίνει, κατόπιν διαβούλευσης με το Διευθυντή, ότι είναι εκ 
πρώτης όψεως κατάλληλο για την κατοχή της υπό χορήγηση 
ειδικής άδειας, να υποβάλει σ' αυτόν οποιαδήποτε στοιχεία 
ή πληροφορίες ήθελε καθορίσει, προκειμένου να διαπιστώ

σει κατά πόσο το πρόσωπο αυτό είναι πράγματι κατάλληλο 
να κατέχει την υπό χορήγηση ειδική άδεια. Ο Διευθυντής 
κρίνει την καταλληλότητα του προσώπου αυτού για την 
κατοχή της ειδικής άδειας στη βάση κριτηρίων που καθορί

ζονται από τον Υπουργό κατόπιν διαβούλευσης με αυτόν, 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της υπό χορήγηση άδειας· 

(β) εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 
κριθεί ότι είναι πράγματι κατάλληλο να κατέχει την υπό 
χορήγηση ειδική άδεια, ο Διευθυντής διαπραγματεύεται με 
αυτό τους όρους, το τέλος, τον τρόπο καταβολής του 
τέλους και τη διάρκεια της ειδικής άδειας και οτιδήποτε 
άλλο αφορά την εν λόγω ειδική άδεια. 

(3) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο 
Διευθυντής δύναται να αποκλείσει από αυτήν οποιοδήποτε πρό

σωπο, εάν διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό εμπίπτει στους λόγους 
αποκλεισμού που αναφέρονται στον Κανονισμό 26, ο οποίος εφαρ

μόζεται από το Διευθυντή, τηρουμένων των αναλογιών. 
(4) Ανεξάρτητα του αν η διαδικασία διαπραγμάτευσης διεξάγε

ται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) ή (2), ο Διευ

θυντής αποφασίζει για τη χορήγηση της ειδικής άδειας χρήσης 
ραδιοσυχνότητας, αφού μελετήσει σχετική έκθεση που υποβάλλε

ται σ' αυτόν από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων. 
(5) Ο Διευθυντής δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση 

του, να ακυρώσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε οποιοδή

ποτε στάδιο της διεξαγωγής της. 
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(6) Σε περίπτ(υση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, την οποία ο 
Διευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 3(6) του Νόμου— 

(α) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες καθώς και τα κριτήρια, 
που αναφέρονται στις παραγράφους (1)(γ) και (2)(α), περι
λαμβάνουν στοιχεία, πληροφορίες και κριτήρια που καθο
ρίζονται από τον Επίτροπο και απαιτούνται αναφορικά με 
τη χορήγηση από τον Επίτροπο ειδικής άδειας ίδρυσης ή 
λειτουργίας δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και 
παροχής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμ" 
φωνα με τους περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2002 και των εκάστοτε 
σε ισχύ δυνάμει αυπον Κανονισμών 

(β) η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (4) αφορά τόσο 
την ειδική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, την οποία χορη
γεί ο Διευθυντής, όσο και την ειδική άδεια ίδρυσης ή λει
τουργίας δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παρο
χής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την οποία 
χορηγεί ο Επίτροπος, και η έκθεση υποβάλλεται από την 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων στο Διευθυντή και 
στον Επίτροπο.». 

7. Η παράγραφος (3) του Κανονισμού 8 των βασικών κανονισμών διαγρά Τοοποποίηση 
φεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: του Κ"νονι

«(3) Σε ανοικτό διαγωνισμό, όπου το τέλος των ειδικών αδειών δεν των βασικών 
είναι προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού, οι αιτητές υποβάλ ιονισμών, 
λουν, με την αίτηση τους, σε ξεχωριστούς φακέλους, την τεχνική και την 
οικονομική προσφορά τους, αντίστοιχα.». 
8. Ο Κανονισμός 9 των βασικο')ν κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίηση 

„ . . " . c του Κανόνι
ζα) Με την τροποποίηση της παραγράφου (1) αυτού με τη διαγραφή της αμού9 

πρότασης «Ο αριθμός ...διαγωνισμού.» (τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή)· των βασικών 
, 0 , ς , . . . , " . κανονισμών. 
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (4) αυτού και την αντικατάσταση της 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(4) Σε κλειστό διαγωνισμό, σε περίπτωση που— 

(α) Ο αριθμός TCOV αιτητο')ν που επιλεγούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία πλειστηριασμού είναι ίσος ή μικρότερος του αριθ
μού των υπό χορήγηση ειδικών αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτή
των που καθορίζουν τα έγγραφα του διαγωνισμού· ή 

(β) ο αριθμός των επιλεγέντων για συμμετοχή στη διαδικασία 
πλειστηριασμού μειώνεται, οποτεδήποτε πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας αυτής, σε αριθμό ίσο ή μικρότερο του αριθ
μού των υπό χορήγηση ειδικών αδειών, 

ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες 
που αναφέρονται στην παράγραφο (6) του Κανονισμού 25.». 

9. Ο τίτλος του Μέρους IV τ(ον βασικά)ν κανονισμών διαγράφεται και Τροποποίηση 
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο: Μέσου°ν των 

«ΜΕΡΟΣ IV — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». β™»ν 
κανονισμών. 

10. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τοοποποίηση 
. . . . ε /  , , . > . ■ c ς. του Κανόνι
ζα) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «η διαδικα σμού 10των 

σίας διαπραγμάτευσης,» (δεύτερη γραμμή) και των λέξεων «του δημό βασικών 
σιου» (τέταρτη γραμμή)· κανονισμών. 
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Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 11 
τιον βασικών 
κανόνι σμών. 

(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «και/ή όπου 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με τη φράση «και όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι και». 

11. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «τις παρα

γράφους (2), (3) και (4)» (πρώτη μέχρι δεύτερη γραμμή) και την αντι

κατάσταση της με τη φράση «τις παραγράφους (2) μέχρι (6)»· 
(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (2) αυτού ως ακολούθως: 

(i) με τη διαγραφή της φράσης «και/ή όπου συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση 
«και όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι και»· 

(ϋ) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (α) αυτής, της φράσης «ή 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 

(γ) με τη διαγραφή των παραγράφων (3) και (4.) αυτού και την αντικατά

σταση τους με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 
«(3) Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις και οι τυχόν άλλες εξασφαλί

σεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2)(στ) περιλαμβάνουν την 
παροχή εγγύησης από τους αιτητές για συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
τότε η εν λόγω εγγύηση συμμετοχής— 

(α) δεν υπερβαίνει το 10% του τέλους ειδικής άδειας για τη χρο
νική διάρκεια της ειδικής άδειας, σε περίπτωση που αυτή 
χορηγείται σε ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο το εν λόγω 
τέλος είναι προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού· 

(β) καθορίζεται από το Διευθυντή σε περίπτωση ανοικτού διαγω
νισμού, στον οποίο το τέλος της υπό χορήγηση ειδικής άδειας 
δεν είναι προκαθορισμένο στα έγγραφα του διαγωνισμού· 

(γ) καθορίζεται από το Διευθυντή σε περίπτωση κλειστού διαγω
νισμού. 

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (5), σε περίπτωση κλει
στού διαγωνισμού, ο χρόνος, ο τρόπος και γενικά οι κανόνες υποβο
λής πλειοδοτικών οικονομικών προσφορών καθορίζονται στα 
έγγραφα του διαγωνισμού.»· 

(δ) με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά την παράγραφο (4) των ακό
λουθων νέων παραγράφων (5) και (6): 

«(5) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τα έγγραφα διαγωνι
σμού δυνατό να προβλέπουν την έκδοση και άλλων εγγράφων πριν 
την έναρξη του πλειστηριασμού, στα οποία δύνανται να καθορίζο
νται τα ακόλουθα: 

(α) Οι κανόνες του πλειστηριασμού· 
(β) οι διαδικασίες που αφορούν στην πλειοδοτική διαδικασία· 
(γ) η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού· 
(δ) τι συνιστά παράβαση των κανόνων του πλειστηριασμού· 
(ε) οι κυρώσεις που δυνατό να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παρά

βασης των κανόνων του πλειστηριασμού από τους συμμετέχο

ντες σε αυτόν, όπως, για παράδειγμα, κατάσχεση της εγγύησης 
συμμετοχής (εάν απαιτείται η υποβολή της), επιπρόσθετες χρη

ματικές κυρ(όσεις, αναγκαστική αποχώρηση από τον πλειστη

ριασμό, αποβολή από τον πλειστηριασμό· και 
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(στ) οτιδήποτε άλλο αφορά στη διαδικασία του πλειστηριασμού. 
(6) Τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφώς διατυ

πωμένα και πλήρως κατανοητά από κάθε πιθανό αιτητή.». 
12. Ο Κανονισμός 12 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

του Κανονι

(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «ή, κατά σμού 12 
περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η οποία διενεργείται ™νβασικών 
βάσει του Κανονισμού 7(2)(β) ή (γ)» (δεύτερη μέχρι τέταρτη 
γραμμή)· 

(β) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) αυτού, 
της φράσης «ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» 
(δεύτερη γραμμή). 

13. Ο Κανονισμός 13 uov βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον τροποποίηση 
ακόλουθο νέο Κανονισμό: του Κανονι

σμου 13 
«13.—(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο Διευθυντής δύναται, των βασικών 

κατά την κρίση του, να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στα έγγραφα κανονΐ(Ψων· 
των διαγωνισμών για τους οποίους έκδωσε σχετική ειδοποίηση, εξαιρουμέ
νων των όσων αναφέρονται στον Κανονισμό 11 (2)(α) και (ια), τουλάχιστο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο
βολής αιτήσεων. 

(2) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, οι πρόνοιες των εγγράφων δια
γωνισμού που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (5) 
του Κανονισμού 11, εξαιρουμένου του θέματος που αναφέρεται στην υποπα
ράγραφο (γ) αυτής, επιτρέπεται να τροποποιούνται μέχρι την έναρξη του 
πλειστηριασμού. Σε τέτοια περίπτωση, οι τροποποιήσεις γνωστοποιούνται 
εγγράφως σε όλους τους αιτητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν 
στον πλειστηριασμό πριν την έναρξη του πλειστηριασμού.». 
14. Ο Κανονισμός 14 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, * w < ~ , . . . . , ' " · ς «Γ τουΚανονι

(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «η σε διαδι σμοΐ, 14των 
κασία διαπραγμάτευσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)· βασικών 

, , , κανονισμών. 
(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «η σε διαδικα

σία διαπραγμάτευσης» (πρώτη γραμμή)· 
(γ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (3) αυτού, της φράσης «ή της διαδι

κασίας διαπραγμάτευσης» (τρίτη γραμμή). 
15. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολουθίας: Τροποποίηση 
(α) Με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (5) αυτού, ομού 15 

της φράσης «ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης»· των βασικών 
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (6) αυτού και την αντικατάσταση της 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(6) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 11(4) και (5), οι αιτήσεις 

και, όπου απαιτούνται, οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται 
μέσα σε κλειστούς φακέλους, όπως καθορίζεται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού. Μέσα στο φάκελο αίτησης τοποθετούνται ο απαιτού
μενος αριθμός εγγράφων με όλα τα στοιχεία σχετικά με τον ανοικτό 
ή κλειστό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες τοον εγγράφουν του 
διαγωνισμού.»· 

(γ) με την κατάργηση της παραγράφου (7) αυτού. 
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Τοοποποίηση 
του Κανονι
σμού 17 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τοοποποίηση 
του Κανονι
σμού 19 
Τίον βασικών 
κανονισμών. 

Τοοποποίηση 
του Κανονι
σμού 20 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τοοποποίηση 
του Κανονι
σμού 21 
των βασικών 
κανονισμών. 
Τοοποποίηση 
του Κανονι
σμού 22 
των βασικών 
κανονισμών. 

16. Ο Κανονισμός 17 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη δια
γραφή, στην παράγραφο (6) αυτού, των λέξεων «υποβολή της» (πρώτη 
γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη φράση «ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων». 

17. Ο Κανονισμός 19 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολουθίας: 
(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) αυτοΰ 

και την αντικατάσταση της από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
«(β) εξήντα (60) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των αιτήσεων, σε 

περίπποση κλειστού διαγωνισμού.»· 
(β) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (3) αυτού, 

της φράσης «ή, κατά περίπτωση, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» 
(δεύτερη γραμμή)· 

(γ) με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά την παράγραφο (4), της ακό

λουθης νέας παραγράφου (4Α): 
«(4Α) Όπου τα έγγραφα του διαγωνισμού επιτρέπουν όπως οι οικο

νομικοί φάκελοι ανοιχτούν μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνι
κών φακέλων, η έκθεση τεχνικής αξιολόγησης, που υποβάλλεται από την 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων στο Διευθυντή για μελέτη, αφορά 
μόνο τους τεχνικούς φακέλους και δύναται να καταλήγει σε εισηγήσεις 
ως προς το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων. Σε τέτοια περίπτωση, η 
αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται μόνο μετά την υποβολή της 
έκθεσης οικονομικής αξιολόγησης, που υποβάλλεται από την Τεχνική 
Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων στο Διευθυντή για μελέτη και αφορά τους 
οικονομικούς φακέλους, το άνοιγμα των οποίων πραγματοποιείται στη 
βάση απόφασης του Διευθυντή επί των σχετικών εισηγήσεων που περιέ
χονται στην έκθεση της τεχνικής αξιολόγησης.»· 

(δ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (5) αυτού, της φράσης «ή διαδικα
σίας διαπραγμάτευσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

18. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 20 των βασικών κανονισμών τρο
ποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Η Τεχνική ... στοιχεία:» (πρώτη 
μέχρι τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση «Η Τεχνική Επι
τροπή Ραδιοσυχνοτήτίον αξιολογεί τις αιτήσεις, που υποβάλλονται δυνάμει 
διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα ή οποιαδήποτε 
από τα πιο κάτω στοιχεία, τα οποία καθορίζονται πάντοτε στα έγγραφα του 
διαγωνισμού:». 

19. Ο Κανονισμός 21 τ(ον βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη δια
γραφή, στην παράγραφο (1) αυτού, τοον λέξεων «και το Διευθυντή» (δεύτερη 
και τρίτη γραμμή). 

20. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή της φράσης «ή δυνάμει διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

που προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς» (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή)· 

(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (γ) αυτού— 
(i) της φράσης «ή, κατά περίπτωση, διαδικασία διαπραγμάτευσης» 

(τέταρτη και πέμπτη γραμμή)· 
(ϋ) της φράσης «ή τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στα μεσαία 

κύματα που αναφέρεται στον Κανονισμό 7(2)(δ)» (ενδέκατη και 
δωδέκατη γραμμή). 
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21. Η παράγραφος (3) του Κανονισμού 24 IOJV βασικών κανονισμών δια Τροποποίηση 
Μ . , , Λ ,» , του Κανον ι 

γραφεται και αντικαθίσταται απο την ακόλουθη παράγραφο: σμου24 
«(3) Σε περίπτίοση που ο Διευθυντής αποφασίσει να μη διαθέσει ολό των β"01*"̂  

. , ς , " „ , , V ' c r. c κανονισμών. 
κλήρο το εύρος ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπεται στο Σχέδιο Ραδιοσυ
χνοτήτίον, οφείλει να πληροφορήσει τους αιτητές στα έγγραφα του διαγο.)
νισμού εάν σκοπεύει να χορηγήσει επιπρόσθετες ειδικές άδειες στο μέλλον 
και, εν τοιαύτη περιπτώσει, τις συνθήκες και προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για χορήγηση των 
εν λόγω επιπρόσθετων ειδικών αδειών.». 
22. Ο Κανονισμός 25 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
. . . . ς " , . . . , " , , τουΚανονι

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (1) αυτού και την αντικατάσταση της σμ0ύ25 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: των βασικών 

, κανονισμών. 
«(1) Ο Διευθυντής δύναται— 

(α) Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, να αποφασίσει, αφού 
μελετήσει την έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανο

νισμό 19 και, εάν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, αφού 
διαβουλευθεί με την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, σε 
ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική άδεια: 

Νοείται ότι, όταν η έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλεται στο 
Διευθυντή από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων για 
μελέτη εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (4Α) του Κανο
νισμού 19, ο Διευθυντής αποφασίζει κατά τα διαλαμβανόμενα 
στην παρούσα παράγραφο, αφού προηγουμένως αποφασίσει 
ποιοι οικονομικοί φάκελοι πρέπει να ανοιχτούν και εφόσον 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους: 

Νοείται περαιτέρα) ότι, ο Διευθυντής αποφασίζει ποιοι οικο

νομικοί φάκελοι πρέπει να ανοιχτούν αφού λάβει υπόψη τυχόν 
περιορισμούς που δυνατό να προβλέπονται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού, περιλαμβανομένων περιορισμών αναφορικά με 
τον αριθμό οικονομικών φακέλων που δύνανται να ανοιχτούν 

(β) σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, να επιλέξει, αφού μελετήσει 
την έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισμό 19 και, 
εάν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, αφού διαβουλευθεί με την 
Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, τους αιτητές που θα λάβουν 
μέρος στη διαδικασία του πλειστηριασμού

(γ) σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, όπου στα έγγραφα διαγω

νισμού προβλέπεται η ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων 
μετά τη λήξη του πλειστηριασμού, να αποφασίσει— 

(ί) αφού μελετήσει την έκθεση πλειστηριασμού που προβλέπε

ται στον Κανονισμό 23 και, εάν κατά την κρίση του αυτό 
απαιτείται, αφού διαβουλευθεί με την Τεχνική Επιτροπή 
Ραδιοσυχνοτήτων, σε ποιους αιτητές προτίθεται να χορηγή

σει ειδική άδεια, υπό τον όρο ότι θα ικανοποιήσουν τις μετά 
τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις· και 

(ii) σε ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική άδεια, αφού προη

γουμένως αποφασίσει κατά πόσον αυτοί έχουν ικανοποιή

σει τις μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις
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(δ) σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, όπου στα έγγραφα διαγω
νισμού δεν προβλέπεται η ικανοποίηση οποιονδήποτε απαιτή
σεων μετά τη λήξη του πλειστηριασμού, να αποφασίσει, αφού 
μελετήσει την έκθεση πλειστηριασμού που προβλέπεται στον 
Κανονισμό'23 και, εάν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, 
αφού διαβουλευθεί με την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων, 
σε ποιους αιτητές θα χορηγήσει ειδική άδεια· 

(ε) να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση ή, τηρουμένων των διατά
ξεων της παραγράφου (7), να ακυρώσει τον ανοικτό ή κλειστό 
διαγωνισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (2) 
και (6).»· 

(β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (3) αυτού, της φράσης «ή διαδικα
σίας διαπραγμάτευσης» (δεύτερη γραμμή)· 

(γ) με την τροποποίηση της παραγράφου (6) αυτού ως ακολούθως: 
(i) με τη διαγραφή της φράσης «Εάν σε περίπτωση... ο Διευθυντής 

δύναται—» και την αντικατάσταση της με τη φράση «Σε περί
πτωση που στο πλαίσιο κλειστού διαγωνισμού συμβαίνουν τα δια
λαμβανόμενα στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 9, ο Διευθυ
ντής δύναται—»· 

(ii) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (α) αυτής και την αντικα
τάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(α) να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατόπιν σχε
τικής απόφασης του Υπουργού δυνάμει του Κανονι
σμού 7(2)(α), ήτοι να διαπραγματευθεί με τους επιλεγέ
ντες αιτητές το τέλος άδειας που αυτοί θα καταβάλουν, 
το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τιμής εκκί
νησης, για τη χρονική περίοδο ισχύος των υπό χορήγηση 
ειδικών αδειών, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού·»· 

(δ) με την τροποποίηση της παραγράφου (7) αυτού ως ακολούθως: 
(i) με τη διαγραφή της φράσης «ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης» 

(δεύτερη γραμμή)· 
(ii) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (γ) αυτής, της φράσης «ή 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). 
Τςοποποίηοη 23. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 26 των βασικών κανονισμών τρο

Ι?.υ^Λ°νι" ποποιείται ως ακολούθως: 
ομού 2ο 1 

των βασικών (α) Με τη διαγραφή της φράσης «ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης» (δεύ
χανονιομών. τερη γραμμή)· 

(β) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (γ) αυτής, τ(υν λέξεων «ή διαδι
κασίας» (δεύτερη γραμμή)· 

(γ) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (δ) αυτής, της φράσης «ή διαδι
κασίας διαπραγμάτευσης» (δεύτερη γραμμή)· 

(δ) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (ε) αυτής, της φράσης «ή διαδικα
σίας διαπραγμάτευσης» (τρίτη γραμμή)· 

(ε) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (η) αυτής, των λέξεων «ή διαδι

κασία» (τρίτη γραμμή), 
τροποποίηση 24. Ο Κανονισμός 27 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθους: 
του Κανόνι , , . / < · " , . ' . . ~ , e c ~ 
σμοι)27 (α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «η διαδικα
τωνβασικών ^ ς διαπραγμάτευσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 
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(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (3) αυτού και την αντικατάσταση της 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(3) Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο Διευθυντής 
γνωστοποιεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την απόφαση 
του περί χορήγησης ή όχι ειδικής άδειας.». 

25. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη σ' αυτούς, Προσθήκη νέου 
αμέσως μετά τον Κανονισμό 27, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 27Α: ^7Αστου°υ 

«Έκδοση 27Α. Σε περίπτωση που, στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού δια βασικούς 
άδειας. γωνισμού ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο Διευθυντής αποφα κανονια(·1ου;· 

σίσει να χορηγήσει ειδική άδεια σε αιτητές, εκδίδει την εν λόγω 
άδεια εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της 
σχετικής απόφασης.». 

26. Ο Κανονισμός 28 τοον βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, , , , του Κανονι

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (1) αυτού και την αντικατάσταση της σμού28 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: των βασικών 

,.^ τ,  C  V .  m > , . λ κανονισμών. 
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2), (3) και 

(4), το τέλος της ειδικής άδειας καταβάλλεται από τον αδειούχο . 
όπως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και αφορά ολό

κληρη τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας.»· 
(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (2) αυτού με τη διαγραφή της φρά * 

σης «με τη χορήγηση της άδειας» (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση '^ 
της με τη φράση «όπως καθορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού». 

27. Ο Κανονισμός 30 τα>ν βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του Κανονι

(α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, των λέξεων «του δημό αμού30 
σιου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· των βασικών 

,ο» ι\ ■ . . ,^Ν . κανονισμών. 
(β) με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά την παράγραφο (3) της ακό

λουθης νέας παραγράφου (4): 
«(4) Στην αναφερόμενη στην παράγραφο (1) περίπτωση— 
(α) Το τέλος της ειδικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, την οποία 

χορηγεί ο Διευθυντής είναι αυτό που προκύπτει από τον εν λόγω 
κλειστό διαγωνισμό ή διαδικασία διαπραγμάτευσης, ή, σε περί

πτωση ανοικτού διαγωνισμού, είναι είτε αυτό που προκύπτει από 
το διαγωνισμό είτε το προκαθορισμένο δυνάμει του Κανονισμού 
8(2) τέλος, ανάλογα με την περίπτωση, και καταβάλλεται κατά τα 
διαλαμβανόμενα στους Κανονισμούς 28 και 29 και 

(β) το τέλος της ειδικής άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας δημόσιου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και παροχής δημόσιων τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών την οποία χορηγεί ο Επίτροπος σύμ

φωνα με τους περί Ρυθμίσε(ος Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο

μικών Υπηρεσιών Νόμους του 2002 και uov εκάστοτε σε ισχύ 
δυνάμει αυτού κανονισμών, καθορίζεται και καταβάλλεται σύμ

φωνα με τον εν λόγω νόμο και κανονισμούς.». 
28. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη σ' αυτούς, Προσθήκη νέου 

αμέσως μετά τον Κανονισμό 30, του ακόλουθου νέου Μέρους IX και του ακό νέου°Κανον*αΐ 

λουθου νέου Κανονισμού 31: σμού 31 στου; 
« Μ Ε Ρ Ο Σ IX — Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ κανονΐμού;. 

Διοικητικό 31.—(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο ασκεί ραδιοεπι

προστιμο. κοινωνιακή δραστηριότητα βάσει ειδικής άδειας, που του έχει χορη

γηθεί με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή με διαδικασία διαπραγμά
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τευσης δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, δεν πληροί όρο, προϋ
πόθεση ή περιορισμό της εν λόγω ειδικής άδειας, ο Διευθυντής 
δύναται, δυνάμει του άρθρου 4(2)(θ) του Νόμου και κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 29(3) του Νόμου, να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο 
διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει, ανάλογα με τη βαρύτητα 
της παράβασης, τις χίλιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παρά
βασης της ειδικής άδειας. 

(2) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, βάσει της 
παραγράφου (1), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του, η 
οποία καθορίζει την παράβαση και διά της οποίας πληροφορεί τον 
παραβάτη για το καθοριζόμενο στην παράγραφο (3) δικαίωμα του 
και την οποία κοινοποιεί στον παραβάτη. 

(3) Ο παραβάτης δικαιούται να υποβάλει παραστάσεις στο Διευθυ
ντή κατά της επιβολής διοικητικού προστίμου ή κατά του ύψους 
αυτού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
στον παραβάτη της απόφασης διά της οποίας επιβάλλεται το διοικη
τικό πρόστιμο. 

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το 
Διευθυντή— 

(α) Όταν περάσει άπρακτη η αναφερόμενη στην παράγραφο (3) 
προθεσμία· ή 

(β) σε περίπτωση που υποβάλλονται παραστάσεις ενώπιον του 
Διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο (3), όταν κοινο
ποιηθεί η επί των παραστάσεων απορριπτική απόφαση του 
Διευθυντή. 

(5) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με κατά το Νόμο 
και τον παρόντα Κανονισμό επιβαλλόμενο από το Διευθυντή 
διοικητικό πρόστιμο, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 
εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο 
προς τη Δημοκρατία.». 


