
512 

Ε.Ε. Παρ. Ill(l) 
Αρ. 4856,13.3.2015 

Αριθμός 83 

Κ.Δ.Π. 83/2015 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013 

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

180(1) του 2004 
74(1) του 2006 
50(1) του 2012 

52(1) του 2013. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

9. 8.2002 
31.1.2003 
20.2.2004 
30.4.2004 
23.1.2009 

1.6.2012. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών 
Νόμων του 2002 μέχρι 2013, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες 
Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015 και θα διαβάζονται 
μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) 
Κανονισμούς του 2002 και 2012 (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 
2015. 

Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 3 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 4 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 7 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 22 
των βασικών 
κανονισμών 

2. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη 
λέξη «θέση» (έκτη γραμμή), της φράσης «, μη γεωστατική τροχιά»-

3. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείταιμε τη διαγραφή από την παράγραφο 
(3) αυτού, της φράσης «πρέπει να κατέχει μισθοδοτική κλίμακα Α13 ή ανώτερη» (πρώτη μέχρι 
δεύτερη γραμμή)-

4. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στην 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2), αμέσως μετά τη λέξη «θέση» (δεύτερη γραμμή), της 
φράσης «, μη γεωστατική τροχιά»-

5. Η παράγραφος (γ) του Κανονισμού 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη 
διαγραφή της φράσης «τη χρήση γεωστατικής δορυφορικής τροχιακής θέσης και συναφών 
ραδιοσυχνοτήτων» (δέκατη μέχρι ενδέκατη γραμμή), και την αντικατάσταση της με τη φράση 
«την εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων». 
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