
Ε.Ε. Παρ. III(I) 3754 Κ.Α.Π. 462/2004 
Αρ. 3851, 30.4.2004 
Αριθμός 462 

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τρο
ποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμ
βούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55, των 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 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). 

ΟΐΙΠΕΡίϊ^ΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝηΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 

Για σκοπούς -

(α) Εναρμόνισης των διαδικασιών χορήγησης δικαιώματος 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με τις κατευθυντήριες γραμμές 
των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(ί) «Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)» (ΕΕ L 
108 της 24.2.2002, σ. 0033), 

(ϋ) «Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 
αδειοδότηση)» (ΕΕ L 108 της 24.2.2002, σ. 0021), 

οι οποίες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν την παροχή 
πρόσβασης στο διαθέσιμο φάσμα με βάση τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας 
και 

(β) εναρμόνισης με διατάξεις των προαναφερόμενων πράξεων 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί επιβολής πρόσθετων 
από το κόστος τελών που αντανακλούν την ανάγκη 
βέλτιστης χρήσης σπάνιων πόρων, ήτοι του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, 
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Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 

146(1) του 2002 άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004, 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 15(1) του 2003 
16(1) του 2004 

του 2004. 
Συνοπτικός τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
9.8.2002 
31.1.2003 
20.2.2004. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) 

(Τροποποιητικοί)(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται μαζί 

με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 

Διαπραγμάτευσης) Κανονισμούς του 2002 μέχρι 2004 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί 

κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 

Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2004. 

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
Κανονισμού 7 των 
βασικών αντικατάσταση της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) αυτού, 
κανονισμών. , 

με την ακόλουθη νεα υποπαράγραφο (γ): 

«(γ) σε περίπτωση που το υπό χορήγηση ατομικό δικαίωμα 

χρήσης αφορά τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στα μεσαία κύματα 

από ραδιοφωνικό σταθμό 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». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 7Α 
των βασικών 
κανονισμών. 

3. Ο Κανονισμός 7Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της 

παραγράφου (6) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 

(α): 
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«(α) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες καθώς και τα 
κριτήρια, που αναφέρονται στις παραγράφους 
(1)(γ) και (2)(α), περιλαμβάνουν στοιχεία, 
πληροφορίες και κριτήρια που καθορίζονται 
από τον Επίτροπο και απαιτούνται αναφορικά 
με την εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο της 
ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον 

-του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
2004

· και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 
και των εκάστοτε σε ισχύ δυνάμει αυτού 
Κανονισμών και Διαταγμάτων· »· και 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της 
παραγράφου (6) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (β): 

«(β) η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (4) 
αφορά τόσο το ατομικό δικαίωμα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο χορηγεί ο Διευθυντής, 
όσο και την εξουσιοδότηση ίδρυσης ή λειτουργίας 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την οποία 
χορηγεί ο Επίτροπος, και η έκθεση υποβάλλεται από 
την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων στο 
Διευθυντή και στον Επίτροπο.». 

Τροποποίηση του 4. Ο Κανονισμός 19 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
Κανονισμού 19 των 
βασικών αντικατάσταση της παραγράφου (5) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
κανονισμών. , ' _. 

παράγραφο (5): · 

«(5) Σε περίπτωση ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, τον οποίο ο 
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Διευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού βάσει του άρθρου 

3(6) του Νόμου, τα στοιχεία τά οποία παρατίθενται στην έκθεση 

αξιολόγησης αφορούν τόσο το ατομικό δικαίωμα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων το οποίο χορηγεί ο Διευθυντής όσο και την 

εξουσιοδότηση ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

την οποία χορηγεί ο Επίτροπος· η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται 

στο Διευθυντή και στον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην 

παράγραφο (2).». 

Τροποποίηση του 5. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
Κανονισμού 23 των 
βασικών αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
κανονισμών. 

παράγραφο (3): 

«(3) Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τον οποίο ο Διευθυντής και 

ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού βάσει του άρθρου 3(6) του 

Νόμου, τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στην έκθεση 

πλειστηριασμού, αφορούν τόσο το ατομικό δικαίωμα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων το οποίο χορηγεί ο Διευθυντής όσο και την 

εξουσιοδότηση ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

την οποία χορηγεί ο Επίτροπος- η έκθεση πλειστηριασμού 

υποβάλλεται στο Διευθυντή και στον Επίτροπο κατά τα 

διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (1).». 

Τροποποίηση του 6. Ο Κανονισμός 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
Κανονισμού 24 των 
βασικών αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
κανονισμών. 

παράγραφο (1): 

«(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), ο Διευθυντής διαθέτει 

για εξουσιοδότηση όλες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που 

προβλέπονται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται στο 

άρθρο 5 του Νόμου. Το εύρος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που 
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σχετίζεται με κάθε ατομικό δικαίωμα χρήσης ττρέττει να είναι τέτοιο 
που να διασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής των προβλεπόμενων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την εξουσιοδοτημένη 
επιχείρηση.». 

Τροποποίηση του 7. Ο Κανονισμός 27 Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
Κανονισμού 27Α 
των βασικών αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον πλαγιότιτλο 
κανονισμών. . ■ , 

«Χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης.». 

Τροποποίηση του 8. Ο Κανονισμός 30 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως 
Κανονισμού 30 των 
βασικών ακολούθως: 
κανονισμών. 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού, με,την 
ακόλουθη νέα παράγραφο (2): 

<«(2) Στην αναφερόμενη στην παράγραφο (1) 
περίπτωση, τα έγγραφα διαγωνισμού περιέχουν όλα 
τα στοιχεία που απαιτούνται αναφορικά με την 
εξουσιοδότηση ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον 
Επίτροπο σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως 

του Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
2004. Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και των εκάστοτε σε ισχύ 

δυνάμει αυτού Κανονισμών και Διαταγμάτων.»· και 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της 

παραγράφου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 

(β): 

«(β) το τέλος της εξουσιοδότησης ίδρυσης ή λειτουργίας 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον 
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Επίτροπο σύμφωνα με τους περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και των εκάστοτε σε ισχύ 
δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων, 
καθορίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τον εν λόγω 
νόμο, κανονισμούς και διατάγματα.». 

Γενική 9. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται ως ακολούθως: 
τροποποίηση των 
βασικών 
κανονισμών. 

(α) Με την αντικατάσταση των όρων «ειδική άδεια» και «ειδική 
άδεια χρήσης», όπου συναντούνται και σε οποιαδήποτε 
γραμματική τους παραλλαγή, με τον όρο «ατομικό δικαίωμα 
χρήσης» στην αντίστοιχη γραμματική του παραλλαγή· 

(β) με την αντικατάσταση του όρου «άδεια», όπου συναντάται και 
σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, με τον όρο 
«δικαίωμα χρήσης» στην αντίστοιχη γραμματική του 
παραλλαγή, με εξαίρεση στην ερμηνεία του όρου «ανοικτός 
διαγωνισμός», όπου η λέξη «άδειας» αντικαθίσταται με τη 
φράση «ατομικού δικαιώματος χρήσης»

-

(γ) με την αντικατάσταση του όρου «αδειούχος», όπου 
συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, 
με τον όρο «εξουσιοδοτημένη επιχείρηση» στην αντίστοιχη 
γραμματική του παραλλαγή. 

\ 


