
Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3811 Κ.Δ.Π. 464/2004 
Αρ. 3851, 30.4.2004 

Αριθμός 464 
Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55, των Ραδιοεπικοινω

νιών 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 Αντιπρο

σώπων 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 2004 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 55 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-

με τίτλο -

(α) «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) και 

(β) «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), 

146(1) του 2002 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 
15(1) του 2003 
16(1) του 2004 άρθρο 55 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004, 

του 2004. ^.,. 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς. 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2004. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια-
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«αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το χορηγούμενο 

από το Διευθυντή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης φάσματος, 

ραδιοσυχνοτήτων για συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα και για συγκεκριμένη περιοχή, υπό καθεστώς ατομικού 

δικαιώματος χρήσης· 

«μεριζόμενη χρήση ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το χορηγούμενο από 

το Διευθυντή δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για* 

συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και για 

συγκεκριμένη περιοχή, υπό καθεστώς ατομικού δικαιώματος χρήσης 

- χορηγούμενου σε' μία ή περισσότερες εξουσιοδοτημένες 

επιχειρήσεις
-

146(1) του 2002. «Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 
15(1) του 2003 
16(1) του 2004 μέχρι (Αρ. 2) του 2004" 

του 2004. 

«Πρεσβεία ή Διπλωματική ..Αποστολή» σημαίνει τα κτίρια, τμήματα 

κτιρίων και τυχόν συνεχόμενο γήπεδο, τα οποία, ασχέτως ιδιοκτήτου, 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς διπλωματικής αποστολής, και 

περιλαμβάνει την κατοικία του αρχηγού οποιασδήποτε αποστολής · 

«τέλος -αίτησης» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή ο 

αιτητής για χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης και αφορά στην 

κάλυψη διοικητικών εξόδων που προκύπτουν από την παραλαβή, την 

επεξεργασία και αξιολόγηση της αίτησης 

«τέλος ανανέωσης» σημαίνει τέλος το οποίο καλύπτει το χρονικό 

διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

έτους, ή εάν πρόκειται για την περίπτωση που αναφέρεται στην 

επιφύλαξη του άρθρου 34(1)(α)(ϋ) ή στην επιφύλαξη του άρθρου 

34(2)(β) του Νόμου, σημαίνει το τέλος το οποίο καλύπτει χρονική 

περίοδο ενός έτους -

(α) Αναφορικά με την ανανέωση ατομικού δικαιώματος χρήσης και 

αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την 

παρακολούθηση της άσκησης των δικαιωμάτων που 
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εκπηγάζουν από το ατομικό δικαίωμα χρήσης και 

αντικατοπτρίζει επίσης την αξία του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων που η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση έχει 

δικαίωμα να χρησιμοποιεί βάσει, του ατομικού δικαιώματος 

χρήσης, ή 

(β) αναφορικά με την ανανέωση του δια γενικής εξουσιοδότησης 

χορηγούμενου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που 

βάσει του άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόμου υπόκειται τόσο σε 

■'·"'■ γενική'εξουσιοδότηση
1
-.όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος 

αφορά στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την 

παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος το 

οποίο εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση-

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004. 

«τέλος εγγραφής» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση και αφορά στην κάλυψη των διοικητικών 

εξόδων και των εξόδων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των 

στοιχείων της δήλωσης εγγραφής, την οποία η εν λόγω επιχείρηση 

υποβάλλει στο Διευθυντή βάσει των περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του'2004· 

«τέλος εξετάσεων» σημαίνει το τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή, 

πρόσωπο για να δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή υποβληθεί 

σε δοκιμές, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 47(1) του Νόμου" 

«τέλος λειτουργίας» σημαίνει τέλος που καταβάλλει στο Διευθυντή η 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση - -

(α) Για τη χορήγηση σε αυτήν ατομικού δικαιώματος χρήσης και 

αφορά -

(ί) στη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης του 

ατομικού δικαιώματος χρήσης μέχρι και την ημερομηνία 
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λήξης του δικαιώματος χρήσης, που είναι η 31η 
Δεκεμβρίου του έτους κατά το. οποίο εκδόθηκε η το 
ατομικό δικαίωμα χρήσης, και 

(ϋ) στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση της άσκησης των δικαιωμάτων που 
εκπηγάζουν από το ατομικό δικαίωμα χρήσης και 
αντικατοπτρίζει επίσης την αξία του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων που η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση 
έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βάσει του ατομικού 
δικαιώματος χρήσης, ή 

(β) για την άσκηση του δια γενικής εξουσιοδότησης χορηγούμενου 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που βάσει του άρθρου 
21(1)(α) ή (β) του Νόμου υπόκειται τόσο σε γενική 
εξουσιοδότηση όσο και σε εγγραφή, το οποίο τέλος αφορά -

(ί) στη χρονική περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης εγγραφής μέχρι και την 31

η Δεκεμβρίου του 
έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση εγγραφής, και 

(ϋ) στην κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος 
που εκπηγάζει από τη γενική εξουσιοδότηση· 

«τέλος τροποποίησης» σημαίνει το τέλος που καταβάλλει στο 
Διευθυντή εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, σε περίπτωση που η 
εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποβάλει στο Διευθυντή -

(α) Εάν πρόκειται για ατομικό δικαίωμα χρήσης, στοιχεία τα οποία 
είναι διαφορετικά από αυτά βάσει των οποίων ο Διευθυντής της 
χορήγησε ατομικό δικαίωμα χρήσης, ή 

(β) εάν πρόκειται για γενική εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, 
τροποποίηση της δήλωσης εγγραφής της, την οποία η 



Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι) 

2004. 
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τροποποίηση της δήλωσης εγγραφής της, την οποία η 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση έχει υποβάλει στο Διευθυντή βάσει 

των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 

2004, και 

το τέλος αυτό αφορά στην κάλυψη διοικητικών εξόδων και των εξόδων 

που προκύπτουν από την αξιολόγηση των διαφοροποιούμενων ή 

τροποποιητικών στοιχείων τα οποία υποβάλλονται. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες" 

Κανονισμούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που 

τους αποδίδει ο Νόμος. 

(3) Στους παρόντες..- Κανονισμούς, αναφορά σε άλλους 

κανονισμούς σημαίνει τους εν λόγω κανονισμούς όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

ΜΕΡΟΣ II -ΤΕΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Καταβολή τέλους 
αίτησης. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004. 
Πρώτο 
Παράρτημα. 

3.-(1) Το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής ατομικού δικαιώματος 

χρήσης καταβάλλει στο Διευθυντή με την υποβολή της αίτησης του 

βάσει του Κανονισμού 14(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, είναι το κατά περίπτωση 

καθοριζόμενο στο Πρώτο Παράρτημα τέλος αίτησης. 

(2) Εάν ο Διευθυντής λάβει αίτηση, για την οποία ο αιτητής αρνηθεί 

ή παραλείψει να καταβάλει το τέλος αίτησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1), η εν λόγω αίτηση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται 

σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή. 

Καταβολή 
τέλους 
λειτουργίας. 

Δεύτερο 

4.-(1) Εάν ο Διευθυντής αποφασίσει να χορηγήσει ατομικό 

δικαίωμα χρήσης σε αιτητή, ο εν λόγω αιτητής υποχρεούται νά 

καταβάλει στο Διευθυντή το κατά περίπτωση αναφερόμενο στο Μέρος 
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Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

καταβάλει στο Διευθυντή το κατά ττφίτττωση αναφερόμενο στο Μέρος 

1 του Δευτέρου Παραρτήματος τέλος λειτουργίας, εντός ενός μηνός 

από την ημερομηνία έκδοσης του ατομικού δικαιώματος χρήσης, ή εάν 

πρόκειται.για περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 

34(1)(α)(ϋ) του Νόμου: το καθοριζόμενο από το Διευθυντή τέλος-

λειτουργίας. 

(2) Εάν ο αιτητής αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την 

αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση του ; ο Διευθυντής 

ιερίΜΐίζεϊ 'τσ^χοτ^^θέν στον'αΓτητ'ή-ατο'μίκό'δικαίωμα χρήσης.-

Καταβολή 
τέλους 
ανανέωσης. 
Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

5.-(1) Ο κάθε κάτοχος ατομικού δικαιώματος χρήσης υποχρεούται να 

καταβάλει στο Διευθυντή το κατά περίπτωση καθοριζόμενο στο Μέρος 

1 του Τρίτου Παραρτήματος τέλος ανανέωσης μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του εν λόγω δικαιώματος χρήσης, εάν επιθυμεί να συνεχίσει να 

ασκεί τη συγκεκριμένη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα για το 

αμέσως επόμενο έτος. ' 

(2) Εάν η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να 

συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο ι.1) υποχρέωση 

της εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος 

ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο Διευθυντής τερματίζει το ατομικό 

δικαίωμα χρήσης της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης. 

Καταβολή τέλους 6. Το τέλος τροποποίησης, το οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση 
τροποποίησης 

καταβάλλει στο Διευθυντή βάσει του Κανονισμού 19(1) των περί αίτησης. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Τρίτο (Ι): 

2004 
Τέταρτο 
παράρτημα, 
Μέρος 1. 

Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, είναι το 

κατά περίπτωση καθοριζόμενο στο Μέρος 1 του Τέταρτου 

Παραρτήματος τέλος τροποποίησης. 

Χρονική 
περίοδος 
καταβολής 
τέλους. 

7. Ανεξάρτητα από τους Κανονισμούς 3. 4, 5 και 6 των παρόντων 

Κανονισμών, σε περίπτωση που η ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα; η οποία αποτελεί το αντικείμενο ατομικού δικαιώματος 
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Επίσημη . 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004. 

χρήσης, είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 11 (ζ) των ττερί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, τέλος 

αίτησης η λειτουργίας ή ανανέωσης ή τροποποίησης, το οποίο αφορά 

σε τέτοια εξουσιοδότηση, καθίσταται καταβλητέο στη μεταγενέστερη 

από τις ακολούθως αναφερόμενες ημερομηνίες: 

Πρώτο 
Παράρτημα. 
Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

(α) Η ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η καταβολή του 

τέλους, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3, 4, 5 ή 6 

των παρόντων Κανονισμών 

(β; η"-επερχόμενη, ημερομηνία^ δεκ-απέντε ημέρες,μειά από την 

κοινοποίηση, στον έχοντα την υποχρέωση της καταβολής του 

τέλους, της απόφασης του Διευθυντή η οποία αναφέρεται στην 

παράγραφο 1(ε) του Πρώτου Παραρτήματος ή, κατά 

περίπτωση, στην παράγραφο 1 (στ) του Μέρους 1 του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

Μερική 8.-(1) Σε περίπτωση τίου ατομικό δικαίωυα χρήσης τερματίζετα: κατά 

επιστροφή τελών m διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση μέρος του τέλους 

λειτουργίας που έχει καταβαλει η εξο'-σιοδοτημένη επιχείρησα, ως 

ακολούθως: 

λειτουργίας ή 
ανανέωσης. 

Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

(α) Εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμο χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το μέρος του 

τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 75% του κατά 

περίπτωση ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα 

διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου 

Παραρτήματος' 

(β) εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το μέρος του 



Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 
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τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 50% του κατά 

περίπτωση ισχύοντος τέλους ανανέωσης κατά τα 

διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου 

Παραρτήματος 

Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

(γ) εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής, 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το· μέρος του 

τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 25% του κατά 

περίπτωση ισχύοντος -τέλους ανανέωσης .κατά . τα> 

διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και το Μέρος 1 του Τρίτου 

Παραρτήματος
-

(δ) εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε 

μέρος του τέλους λειτουργίας. 

(2) Σε περίπτωση που ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματίζεται κατά 

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση μέρος του τέλους 

ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, ως 

ακολούθως: 

(α) Εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 75% του 

τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη 

επιχείρηση για το τρέχον έτος 

(β) εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 50% του 
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τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη 

επιχείρηση για το τρέχον έτος· 

(γ) εάν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στρ 

τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής* 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 25% του 

τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη 

επιχείρηση για το τρέχον έτος 

(δ) ε
Γ
άν το εν λόγω ατομικό δικαίωμα χρήσης τερματιστεί μέσα στο 

τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε 

μέρος του τέλους ανανέωσης. 

ΜΕΡΟΣ III - ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Καταβολή τέλους 9..(1) Το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
εγγραφής. 

καταβάλλει στο Διευθυντή, με την υποβολή της δήλωσης εγγραφής 
Επίσημη 
Εφημερίδα

 τ
Πζ. βάσει του Κανονισμού 7 των περί Ραδιοεπικοινωνιών 

Τρίϊοα)^
0 (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, είναι το καθοριζόμενο στο 

Πέμπϊο
2004 Πέμπτο Παράρτημα τέλος εγγραφής. 

Παράρτημα. 

(2) Εάν ο. Διευθυντής λάβει δήλωση εγγραφής για την οποία η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να καταβάλει το 

τέλος εγγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο (1), ο Διευθυντής 

δεν καταχωρεί την εν λόγω επιχείρηση στο Μητρώο 

Εξουσιοδοτήσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 18(3) TOW Νόμου, και η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν αποκτά το δικαίωμα άσκησης 

ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωμα χορηγείται 

δια του Κανονισμού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) 

Κανονισμών του 2004. 

Καταβολή τέλους 10.-(1) Ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία βάσει του Κανονισμού 7 
λειτουργίας. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004 

Δεύτερο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις.! Κανονισμών, του 

2004. έχε· αποβάλει στο Διευθυντή δήλωση εγγραφής και έχει 

καταβάλει στο Διευθυντή το αναφερόμενο στον Κανονισμό 9 των 

παρόντων Κανονισμών τέλος εγγραφής, υποχρεούται να καταβάλει 

στο Διευθυντή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής-

της δήλωσης εγγραφής, το κατά περίπτωση αναφερόμενο στο Μέρος 

2 του Δευτέρου Παραρτήματος τέλος λειτουργίας ή, εάν πρόκειται για 

περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του άρθρου 34(2)(β): το 

καθοριζόμενο από το Διευθυντή τέλος λειτουργίας. 

(2) Εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει\α 

συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση 

της. ο Διε'^υντής διαγράφει την εν λόγω επιχείρηση από το Μητρώο 

Εξουσιοδο-ήσεων. που αναφέρεται στο άρθρο 18; 3) του Νόμου, και η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν αποκτά το δικαίωμα άσκησης 

ραδιοεπικο νωνιακής δραστηριότητας, το οποίο δικαίωμα χορηγείται 

διά του Κο.ονισμού 8 των περί Ραδιοεπικοινωνιών ( Εξουσιοδοτήσεις) 

Κα\ον;συ„. του 2004. 

Καταβολή τέλους 11 .-('Ή Είζ^>σιοδοτημένη επιχείρηση, η οποία -
ανανέωσης. 

;α) Ασ-.ίί σε εκάστοτε τρέχον έτος, το δια γενικής εξουσιοδότησης 

χορηγούμενο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που βάσει 

τοι άρθρου 21(1)(α) ή (β) του Νόμου, υπόκειται τόσο σε γενική 

εξο.σιοδότηση όσο καισε εγγραφή, και 

= φ) επτυμεί να συνεχίσει να ασκεί το προαναφερόμενο δικαίωμα 

το αμέσως επόμενο έτος, 

υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ή 

εάν πρόκειται για περίπτωση που αναφέρεται στην επιφύλαξη του 

άρθρου 34(2)(β), μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στη σχετική 

γενική εξουσιοδότηση, του εκάστοτε τρέχοντος έτους τό 
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Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

αναφερόμενο στο Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος τέλος 

ανανέωσης. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004. 

(2) Εάν εξουσιοδοτημένη επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να 

συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) υποχρέωση, 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος 

ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, ο Διευθυντής διαγράφει την εν λόγω 

επιχείρηση από το Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων, που αναφέρεται στο 

άρθρο 18(3) του Νόμου, και η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση δεν έχει 

πλέον το δικαίωμα άσκησης ραόΐοεπικοινωνιακής-■•δραστηριότητας, το,, 

οποίο δικαίωμα χορηγείται - δ·:ά του Κανονισμού 3 των περί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004. 

Καταβολή τέλους 12. Το τέλος τpoπoπoίησηc δήλωσης εγγραφής, το οποίο 
τροποποίησης 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση κοταβάλλει στο Διευθυντή βάσει του δήλωσης 
εγγραφής. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

2004. 
Τέταρτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

Μερική 
επιστροφή τελών 
λειτουργίας ή 
ανανέωσης. 

Κανονισμού 10(1)' των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) 

Κανονισμών του 2004 είναι τ καθοριζόμενο στο Μέρος 2 του 

Τέταρτου Παραρτήματος τέλος τροποποίησης. 

13.-(1) Με την επιφύλαξη της -αραγράφου (3). σε περίπτωση που 

γενική εξουσιοδότηση τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στην 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση μέρος του. τέλους λειτουργίας που έχει 

καταβάλει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, ως ακολούθως: 

Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

(α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το μέρος του 

τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 75% του ισχύοντος 

τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 1 ΐ 

και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος· 



Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 
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(β) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το μέρος του 

τέλους λειτουργίας το οποίο ισούται με το 50% του ισχύοντος 

. τέλους ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 

και το Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος· 

Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

(γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τρίτο 

τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτσϋς, ο Διευθυντής επιστρέφει 

στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το μέρος του τέλους 

λειτουργίας το οποίο ισούται με το 25% του ισχύοντος τέλους 

ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το 

Μέρος 2 του Τρίτου Παραρτήματος-

(δ) εάν' η εν λόγω · γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε 

μέρος του τέλους λειτουργίας. 

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (3). σε περίπτωση που 

γενική εξουσιοδότηση τερματίζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 32 ή 33 του Νόμου, ο Διευθυντής επιστρέφει στην 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση μέρος του τέλους ανανέωσης που έχει 

καταβάλει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, ως ακολούθως: 

(α) Εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 75% του 

τέλους ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη 

επιχείρηση για το τρέχον έτος 
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(β) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυνής 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 50% του 

τέλους ανανέωσης που έχει κατοβάλει η εξουσιοδοτημένη 

επιχείρηση για το τρέχον έτος-

(γ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο τρίτο 

τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής επιστρέφει 

στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το 25% του τέλους 

ανανέωσης που έχει καταβάλει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση" 

για το τρέχον έτος· 

(δ) εάν η εν λόγω γενική εξουσιοδότηση τερματιστεί μέσα στο 

τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής 

δεν επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδή-οτε 

μέρος του τέλους ανανέωσης. 

(3) Σε περίπτωση που γενικρ εξουσ'ζδότησπ. αφορά στη χρ~ση 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή που βρίσκεται σε πλο'ζ το 

οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46:1 )(β) TOJ Νόμου, ο Διευθυντής δεν 

επιστρέφει στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε μέρος του 

τέλους λειτουργίας ή του τέλους σνανέωσΓς. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Απαλλαγή από 14.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών II και III σε 
την καταβολή 

τελών. περίπτωση που εξουσιοδότηση, υπό μορφή είτε γενικής 

εξουσιοδότησης είτε ατομικού δικαιώματος χρήσης, αφορά στη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο το 

οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου και το οποίο τελεί 

υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό 

νηολόγιο-
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(α) Πρόσωπο το οποίο είναι, αναφορικά με τέτοια εξουσιοδότηση, 

αιτητής, εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, ή ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση, δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε από τα 

τέλη τα οποία αναφέρονται στα Παραρτήματα, και 

(β) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Μερών II και III και των 

Παραρτημάτων, καθώς και οι διατάξεις άλλων εκδιδομένων 

δυνάμει του Νόμου - κανονισμών οι οποίες απαιτούν την 

καταβολή οποιουδήποτε τέτοιου τέλους, και 

(γ) η μη καταβολή τέλους κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόντα 

Κανονισμό δεν συνιστά ποινικό αδίκημα ούτε υπόκειται σε 

διοικητικό πρόστιμο. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών II και III, σε 

περίπτωση που εξουσιοδότηση, υπό μορφή' είτε γενικής 

εξουσιοδότησης είτε ατομικού δικαιώματος χρήσης, αφορά στη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, που είτε βρίσκεται σε 

Πρεσβεία ή Διπλωματική Αποστολή είτε χρησιμοποιείται από τον 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο-

(α) Πρόσωπο το οποίο είναι, αναφορικά με . τέτοια 

εξουσιοδότηση, αιτητής, εξουσιοδοτημένη επιχείρηση ή 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση, δεν υποχρεούται να καταβάλει 

οποιοδήποτε από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στα 

Παραρτήματα, και 

(β) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Μερών II και III και των 

Παραρτημάτων, καθώς και οι διατάξεις άλλων 

εκδιδόμενων δυνάμει του Νόμου Κανονισμών οι οποίες 

απαιτούν την καταβολή τέτοιου τέλους, και 

(γ) η μη καταβολή τέλους κατά τα διαλαμβανόμενα στον 
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παρόντα Κανονισμό δεν συνιστά ποινικό αδίκημα ούτε 

υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο. 

ΜΕΡΟΣ V-ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - . 

Καταβολή τέλους 15. Πρόσωπο δικαιούται να παρακαθίσει σε εξετάσεις ή να υποβληθεί 
εξετάσεων. 

στις δοκιμές, που αναφέρονται στο άρθρο 47(1) του Νόμου, μόνο εάν 

Έκτο καταβάλει προκαταβολικά στο Διευθυντή το αναφερόμενο στο Έκτο 
αραρτημα. Παράρτημα τέλος εξέτασης. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Καταβολή τέλους 16. Τα καθοριζόμενα στο Έβδομο Παράρτημα τέλη. σε σχέση με 
εξουσιοδότησης 
μικρής'διάρκειας, εξουσιοδότηση μικρής διάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 27(2) του 
Έβδομο 
Παράρτημα. Νόμου, καταβάλλονται με τη χορήγηση της εν λόγω εξουσιοδότησης. 

ΜΕΡΟΣ VII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καταργήσεις. 1 Λ Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών καταργούνται οι. 

Επίσημη περί Ραδιοεπικοινωνιών ^Τέλη) Κανονισμοί του 2003. 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.1.2003. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμοί 3;') και 7 και Τέταρτο Παράρτημα) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος αίτησης, το 
οποίο αιτητής για χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης 
καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3, είναι το 
κατά περίπτωση καθοριζόμενο ως ακολούθως, ανάλογα με τη 
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο του 
αιτούμενου ατομικού δικαιώματος χρήσης: -̂ -

(α) Τέλος σίτησης ΛΚ £90, σε περίπτωση που η σχετική 
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη 
στον Κανονισμό 11(a), (β) ή (γ) των .περί 
Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 
2004· 

(β) τέλος -'"ησης ΛΚ £65, σε περίπτωση που η σχετική 
ραδιοεπ.κοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη 
στον Κανονισμό 11 (δ) των προαναφερομένων Κανονισμών 

(γ) τέλος αίτησης ΛΚ £30, σε περίπτωση που η σχετική 
ραδιοετίκοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη 
στον Κανονισμό 11 (ε) των προαναφερομένων Κανονισμών 

(δ) τέλος αίτησης ΛΚ £65, σε περίπτωση που η σχετική 
ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη 
στον Κανονισμό 11 (στ) των προαναφερομένων 
Κανονισμών 

(ε) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 
δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη στον Κανονισμό 11 (ζ) 
των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος αίτησης είναι 
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το αποφασιζόμενο από το Διευθυντή ως εύλογο τέλος 
αίτησης, ανάλογα με το είδος και τη φύση του συστήματος 
που σχετίζεται με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα και 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αντιστοιχία αυτής της 
ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας με οποιαδήποτε άλλη 
από τις καθοριζόμενες στον Κανονισμό 11 (α) μέχρι και (στ) 
των προαναφερομένων Κανονισμών. 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1), σε περίπτωση που 
αιτούμενο ατομικό δικαίωμα χρήσης -αφορά στη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, ττου βρίσκεται σε πλοίο 
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος 
αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση τέτοιου δικαιώματος 
χρήσης καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 3; 

είναι τέλος αίτησης ΛΚ£ 10. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμοί 4(1) και 10(1)) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Μέρος 1 

Τέλος λειτουργίας αναφορικά με ατομικό δικαίωμα χρήσης 

1. Με. την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το.τέλος λειτουργίας, το 

οποίο αιτητής για χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης 

καταβάλλει βάσει του Κανονισμού 4, είναι το κατά περίπτωση 

υπολογιζόμενο ως ακολούθως: 

(α) Εάν η ημερομηνία χορήγησης του ατομικού δικαιώματος 

χρήσης εμπίπτει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε 

τρέχοντος έταυς: το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το τέλος 

• ανανέωσης· 

(β) εάν η ημερομηνία χορήγησης του ατομικού δικαιώματος 

χρήσης εμπίπτει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε 

τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 75% 

του τέλους ανανέωσης· 

(γ) εάν η ημερομηνία χορήγησης του ατομικού δικαιώματος 

χρήσης εμπίπτει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε 

τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 50% 

του τέλους ανανέωσης· 

(δ) εάν η ημερομηνία χορήγησης του ατομικού δικαιώματος 

χρήσης εμπίπτει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε 

τρέχοντος έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% 

του τέλους ανανέωσης. 
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2. Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην παράγραφο 1 σημαίνει το 
κατά περίπτωση ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά με ατομικό 
δικαίωμα χρήσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 και 

αραρτημα, τ ο |^φ0ς ^ T0(J j p i T O U Παραρτήματος. 

3. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1): σε περίπτωση που 

αιτούμενο ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά στη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο 

ΤΘ' οποίο αναφέρεται στο-:άρθρο^.46(1)(β)-του ·:Νόμου,... το.τέλος, 

λειτουργίας, το οποίο αιτήτής για χορήγηση τέτοιου δικαιώματος 

χρήσης καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 4, 

είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ £10. 

Μέρος 2 

Τέλος λειτουργίας αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. το τέλος λειτουργίας, το 

οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του 

Κανονισμού 10, είναι το κατά περίπτωση υπολογιζόμενο ως 

ακολούθως: 

(α) Εάν η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής 

εμπίπτει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος 

έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το τέλος ανανέωσης
-

(β) εάν η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής 

εμπίπτει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος 

έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 75% του τέλους 

ανανέωσης
-

(γ) εάν η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής, 

εμπίπτει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος 
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έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 50% του τέλους 

ανανέωσης
-

(δ) εάν η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφές 

εμπίπτει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του εκάστοτε τρέχοντος 

έτους, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% του τέλους 

ανανέωσης. 

~ - -
 :

· ^/Αναφορά σε τέλος ανανέωσης στην,παράγραφα 1 σημαίνει το 

ισχύον τέλος ανανέωσης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση, 

Τρίτο Παράρτημα,
 κ α τ α τ α διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 και το Μέρος 2 του 

ε ρ 0 ζ ' Τρίτου Παραρτήματος. 

3. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1), σε περίπτωση χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμούς ή συσκευές, υπό καθεστώς 

γενικής εξουσιοδότησης, που βρίσκονται σε πλοίο το οποίο 

αναφέρεσαι στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος λειτουργίας, 

το οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του 

Κανονισμού 10, είναι τέλος λειτουργίας ΛΚ £10, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των εν λόγω σταθμών ή συσκευών. 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμοί 5(1) και 7 και 8(1) και 11 < 1) και 13(1) και Δεύτερο Παράρτημα) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ .·. 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Μέρος 1 

Τέλος ανανέωσης αναφορικά με ατομικά δικαίωμα χρήσης 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. το τέλος ανανέωσης, το' 

οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του 

Κανονισμού 5 για ανανέωση του ατομικού δικαιώματος χρήσης 

της, είναι το κατά "ρ ίπτωση αναφερόμενο ως ακολούθως, 

ανάλογα με τη ραδιοΕτικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί 

αντικείμενο του ατομικού δικαιώματος χρήσης: 

(α) Σε περίπτωσ- που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα ΐ·ναι η αναφερόμενη σ
-
ον Κανονισμό 11(a) 

ή (β) των
 -

ερί Ραδιοεπικοινωνία.- (Εξουσιοδοτήσεις) 

Κανονισμών " _ 2004. <αι το στομκό δικαίωμα χρήσης -

(ΐ) αφορά ττη χρήση ενός καναλιού εύρους ζώνης 12.5 

■ kHz (μια συχνότητα) και γεωγραφική κάλυψη Αο η 

οποία οντιστοιχεί σε εμβαδόν κύκλου ακτίνας 30 km; 

το τέλος ανανέωσης είναι είτε ΛΚ £618, εάν το 

ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά αποκλειστική χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ £124, εάν το ατομικό 

δικαίωμα χρήσης αφορά μεριζόμενη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων, ή 

(ϋ) αφορά στη χρήση πέραν της μιας συχνότητας ή/και 

μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από αυτή που 

ορίζεται στην υπό-υποπαράγραφο (ΐ), το τέλος* 

ανανέωσης είναι το υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον 
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τύπο: 

Τνκ = vkT0l 

όπου το Τ0 είναι το κατά περίπτωση ισχύον τέλος 

ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπό- -

υποπαράγραφο (ί), ν είναι ο .αριθμός των 

συχνοτήτων και k είναι ο επόμενος ακέραιος αριθμός 

που αντιστοιχεί στο λόγο Ak / Α0 ι όπου Ak είναι το 

εμβαδόν της επιθυμητής περιοχής κάλυψης' 

σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη στον Κανονισμό 11 (γ) 

των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης 

είναι είτε ΛΚ £1235, εάν το ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά 

αποκλειστική χρήση ραδιοσυχνοτήτων, είτε ΛΚ £124, εάν το 

ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά μεριζόμενη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων 

σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη στον Κανονισμό 11 (δ) 

των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης 

κάθε δορυφορικής ζεύξης εκπομπής έχει ως ακολούθως, 

ανάλογα με το εύρος ζώνης του σήματος εκπομπής: 

(ί) Τέλος ανανέωσης,, ΛΚΕ300, για εύρος ζώνης 

μικρότερο των 500 kHz, 

(ϋ) τέλος ανανέωσης ΛΚ£600, για εύρος ζώνης 500 kHz 

ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 500 kHz αλλά 

είναι μικρότερο από 2 MHz, 

(iii) τέλος ανανέωσης ΛΚ£1000, για εύρος ζώνης 2 MHz 

ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 2 MHz αλλά 

δεν υπερβαίνει τα 1 δΜΗζ, 

(ίν) τέλος ανανέωσης ΛΚ£3000 για εύρος ζώνης ίσο ή 
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μεγαλύτερο των 18 MHz 

(δ) σε περίπτωση που η σχετική' ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα είναι η αναφερόμενη στον Κανονισμό 11 (ε) 

των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης 

είναι ΛΚ£15· 

(έ) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη στον Κανονισμό 11 (στ) 

των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης 

κάθε επίγειας ζεύξης εκπομπής έχει ως ακολούθως, 

ανάλογα με το εύρος ζώνης του σήματος εκπομπής: 

(ϊ) τέλος ανανέωσης ΛΚ£200\ γ
| α εύρος ζώνης 

μικρότερο των 10 MHz, 

(ϋ) τέλος ανανέωσης ΛΚΕ1000, για εύρος ζώνης 10 MHz 

ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 10 MHz αλλά 

είναι μικρότερο από 20 MHz. 

(iii) τέλος ανανέωσης ΛΚ£1500. για εύρος ζώνης 20 MHz 

ή εύρος ζώνης το οποίο υπερβαίνει τα 20 MHz αλλά 

δεν υπερβαίνει τα 30 MHz, 

(iv) τέλος ανανέωσης ΛΚ£2000. για εύρος ζώνης ίσο ή 

.μεγαλύτερο των 30 MHz 

(στ) σε περίπτωση που η σχετική ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα είναι η καθοριζόμενη στον Κανονισμό 11 (ζ) 

των προαναφερομένων Κανονισμών, το τέλος ανανέωσης 

είναι το αποφασιζόμενο από το Διευθυντή ως-εύλογο τέλος 

ανανέωσης, ανάλογα με το είδος και τη φύση του 

συστήματος που σχετίζεται με τη ραδιοεπικοινωνιακή 

δραστηριότητα, και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν 

αντιστοιχία αυτής της ραδιοεπικοινωνιακής δραστηριότητας 

με οποιαδήποτε άλλη. από τις αναφερόμενες στον-

Κανονισμό 11(a) μέχρι και (στ) των προαναφερομένων 
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Κανονισμών. 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1), σε περίπτωση που 
ισχύον ν ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά στη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο 
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 45(1 )(β) του Νόμου, το τέλος 
ανανέωσης, το οποίο εξουσιοδοτηυένη επιχείρηση καταβάλλει 
βάσει του Κανονισμού 5 για ανανέωση τέτοιου ,ατομικού 
δικαιώματος χρήσης, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ £10. 

Μέρος 2 
Τέλος ανανέωσης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. το τέλος ανανέωσης, το 
οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει βάσει του 
Κανονισμού 11, είναι τέλος ανανέωσες ΛΚ£50. 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμό. Μ:Ί), σε περίπτωση χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων από σταθμούς - συσκευές, υπό καθεστώς 
γενικής εξουσιοδότησης, που βρ'~<ονται σε πλοίο το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος ανανέωσης, 
το οποίο εξουσιοδοτημένη επιχε^ηση καταβάλλει βάσει του 
Κανονισμού 11, είναι τέλος ανανέωσης ΛΚ £10, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των εν λόγω σταθμών ή συσκευών. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμοί 6 και 12) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Μέρος 1 

Τέλος τροποποίησης αναφορικά με ατομικό δικαίωμα χρήσης 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος τροποποίησης, 

το οποίο εξουσιοδοτημένη· επιχείρηση καταβάλλει κατά τα 

διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 6, είναι το κατά περίπτωση 

αναφερόμενο ως ακολούθως: 

(α) Το τέλος τροποποίησης είναι ΛΚ£15, εάν δεν ισχύει η 

αναφερόμενη.στην υποπαράγραφο (β) περίπτωση· 

(β) το τέλος τροποποίησης ισούται με το κατά περίπτωση 

ισχύον τέλος αίτησης κατά τα διαλαμβανόμενα στον 

Κανονισμό 3 και στο Πρώτο Παράρτημα, σε περίπτωση 

που τα νέα δεδομένα προϋποθέτουν επαναξιολόγηση των 

στοιχείων που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την 

τροποποίηση ατομικού δικαιώματος χρήσης. 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1). σε περίπτωση που 

ισχύον ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά στη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων από σταθμό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο 

το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος 

τροποποίησης, το οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει 

κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 6, είναι τέλος 

τροποποίησης ΛΚ £10. 

Πρώτο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

Μέρος 2 
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Τέλος τροποποίησης αναφορικά με γενική εξουσιοδότηση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος 

τροποποίησης, το οποίο εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλχι 

κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 12, είναι τέλος 

τροποποίησης ΛΚ£15. ·—-""""' 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1), σε περίπτωση που 

γενική εξουσιοδότηση αφορά στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από 

σταθμό ή συσκευήΓ-που βρίσκειαι- σε -πλοίο TO οποίο αναφέρεται 

στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος τροποποίησης, το οποίο 

εξουσιοδοτημένη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα 

στον Κανονισμό 12, είναι τέλος τροποποίησης ΛΚ£10. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 9(1)) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το τέλος εγγραφής, το 
οποίο ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα 
διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 9, είναι τέλος εγγραφής ΛΚ£15. 

2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14(1), σε περίπτωση που 
γενική εξουσιοδότηση αφορά στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από 
σταθμό ή συσκευή, που βρίσκεται σε πλοίο το οποίο αναφέρεται 
στο άρθρο 46(1 )(β) του Νόμου, το τέλος εγγραφής, το οποίο 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα 
στον Κανονισμό 9, είναι τέλος εγγραφής ΛΚ£10. 
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 15) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Το τέλος εξέτασης, το οποίο πρόσωπο καταβάλλει βάσει του 
Κανονισμού 15, είναι τέλος εξέτασης ΛΚ£15. 
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ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 16) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

1. Το τέλος αίτησης, το οποίο αιτητής για χορήγηση 

ατομικού δικαιώματος χρήσης μικρής διάρκειας 

καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 16, 

Πρώτο Παράρτημα
 ε ί ν α ι τ ο κ α τ α περίπτωση καθοριζόμενο στο Πρώτο 

Παράρτημα τέλος αίτησης, ανάλογα με τη 

ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί 

αντικείμενο του αιτούμενου ατομικού δικαιώματος χρήσης. 

2. Το τέλος εγγραφής, το οποίο ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον 

Κανονισμό 16. αναφορικά με δικαίωμα χρήσης μ <ρής 

διάρκειας το οποίο υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση και 

εγγραφή, είναι το κατά περίπτωση καθοριζόμενο στο 

Πέμπτο Παράρτημα. Πέμπτο Παράρτημα τέλος εγγραφής. 

3. Το τέλος λειτουργίας, το οποίο ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση καταβάλλει κατά τα διαλαμβανόμενα στον 

Κανονισμό 16, για εξουσιοδότηση μικρής διάρκειας, είναι 

το κατά περίπτωση υπολογιζόμενο ως ακολούθως: 

(α) Εάν η εξουσιοδότηση αφορά ατομικό δικαίωμα 

χρήσης, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% του 

κατά περίπτωση καθοριζόμενου στο Μέρος 1 του 

Τρίτου Παραρτήματος τέλους ανανέωσης, ανάλογα 

με τη ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα που 

αποτελεί αντικείμενο του αιτούμενου ατομικού" 

δικαιώματος χρήσης. 

(β) Εάν η εξουσιοδότηση αφορά δικαίωμα χρήσης, το 

οποίο υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση και 

εγγραφή, το τέλος λειτουργίας είναι ίσο με το 25% 

του κατά περίπτωση καθοριζόμενου στο Μέρος 2 

του Τρίτου Παραρτήματος τέλους ανανέωσης. 

Τρίτο Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

Τρίτο Παράρτημα, 
Μέρος 2. 


