ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 55
146(Ι) του 2002

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 55

15(Ι) του 2003

των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι 2006, εκδίδει

16(I) του 2004
180(Ι) του 2004

τους ακόλουθους Κανονισµούς:

74(I) του 2006.

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί

Επίσηµη

του 2007 και θα διαβάζονται µαζί µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών

Εφηµερίδα,

(Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµούς του 2004 (που στο εξής θα

Παράρτηµα

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

Τρίτο (ΙΙΙ):
30.4.2004.

Οι

παρόντες

Κανονισµοί

θα

αναφέρονται

ως

οι

περί

και οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται µαζί ως οι περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµοί του 2004 και 2007.

Τροποποίηση

2. Η παράγραφος (4) του κανονισµού 13 των βασικών κανονισµών

του κανονισµού

αντικαθίστανται µε την ακόλουθη νέα παράγραφο (4):

13 των βασικών
κανονισµών.

«(4) Έκαστο ατοµικό δικαίωµα χρήσης που χορηγείται για
άσκηση της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που αναφέρεται στην
παράγραφο

(ε)

του

Κανονισµού

11,

υπόκειται

στους

ακόλουθους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις:
(α) Ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να
λειτουργεί

το

ραδιοερασιτεχνικό

σταθµό,

χρησιµοποιώντας, για την κλήση και αναγνώριση του
σταθµού, το διακριτικό σήµα (call sign), το οποίο
καθορίζεται από το ∆ιευθυντή στο χορηγούµενο ατοµικό
δικαίωµα χρήσης, κατά τα διαλαµβανόµενα στους
Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιώνֹ
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(β) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να
κατέχει

Πιστοποιητικό

Χειριστή

Ραδιοερασιτεχνικής

Υπηρεσίας, το οποίο εκδίδεται από το ∆ιευθυντή
δυνάµει του άρθρου 47 του Νόµουֹ
(γ) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να
έχει στην κατοχή του το Πιστοποιητικό Χειριστή
Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει εκδοθεί
στο όνοµά του, και να το παρουσιάζει σε δεόντως
εξουσιοδοτηµένα από το ∆ιευθυντή πρόσωπα, εάν αυτό
του ζητηθεί·
(δ) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να
ασκεί τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία χρησιµοποιώντας
τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που καθορίζονται στο
Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας για τη
ραδιοερασιτεχνική

υπηρεσία

και

τη

δορυφορική

ραδιοερασιτεχνική υπηρεσίαֹ
(ε) εάν ο σταθµός χρησιµοποιείται µε σκοπό τη λειτουργία
ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας σε εταιρεία, σχολείο,
λέσχη ή άλλο µη φυσικό πρόσωπο, ο εν λόγω σταθµός
δύναται

να

χρησιµοποιηθεί

Πιστοποιητικού

από

Χειριστή

µη

κάτοχο

Ραδιοερασιτεχνικής

Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του
ραδιοερασιτεχνικού σταθµού γίνεται υπό την επίβλεψη
δεόντως εξουσιοδοτηµένου ραδιοερασιτέχνηֹ
(στ) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να
καταγράφει όλες τις εκποµπές του σταθµού σε ειδικό
µητρώο

και,

ηµεροµηνία,

αναφορικά
την

ώρα,

µε

κάθε
τη

εκποµπή,

συχνότητα

την
που

χρησιµοποιήθηκε, τον τρόπο λειτουργίας και τις επαφές
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που έγινανֹ
(ζ) όποτε εξουσιοδοτήµενος ραδιοερασιτέχνης λαµβάνει,
χωρίς πρόθεση, οποιοδήποτε µήνυµα, το οποίο δεν
αφορά τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία, αυτός οφείλει να
µην καταστήσει γνωστά, ή να επιτρέψει να γίνουν
γνωστά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το περιεχόµενο, η
προσέλευση ή ο προορισµός του µηνύµατος, παρά
µόνο σε δεόντως εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή
πρόσωπο ή σε αρµόδιο ∆ικαστήριο, ή να υπάρχει
αντίγραφο

του

µηνύµατος,

ούτε

επιτρέπεται

να

χρησιµοποιήσει το µήνυµα, ή να επιτρέψει αυτό να
αντιγραφεί, αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθείֹ
(η) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης επιτρέπεται να
επικοινωνεί µόνο µε ραδιοερασιτέχνες σε χώρες, στις
οποίες επιτρέπεται η ραδιοερασιτεχνική υπηρεσίαֹ
(θ) ο εξουσιοδοτηµένος ραδιοερασιτέχνης απαγορεύεται να
χρησιµοποιεί

ραδιοερασιτεχνικό

σταθµό

σε

αεροσκάφος.».
Αντικατάσταση

3. Το Τέταρτο Παράρτηµα των βασικών κανονισµών αντικαθίσταται

του Τέταρτου

µε το ακόλουθο νέο Παράρτηµα:

Παραρτήµατος
των βασικών
κανονισµών.
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«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισµός 14(2)(γ))
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ *
(INDIVIDUAL RIGHTS OF USE OF FREQUENCIES APPLICATION FORM)

ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / AMATEUR RADIO SERVICE
Νέα (New)
Είδος Αίτησης
(Application Type)

Τροποποίηση (Amendment)

Αριθµός Εξουσιοδότησης
(Authorization No.)

Όνοµα Αιτητή 1
(Name of Applicant)
∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας
(Address of Permanent Residence)
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
(Mailing Address)
Αριθµός Τηλεφώνου
(Telephone Number)
Ηµεροµηνία και Τόπος Γεννήσεως 2
(Date and Place of Birth)
Υπηκοότητα
(Nationality)
Χρήση
(Use)

Προσωπική
(Individual)

∆ιεύθυνση Εγκατάστασης Σταθµού
(Address of Station to be installed)
Ηµεροµηνία Εξέτασης4
(Date of examination)
Τόπος
(Location)

*

Οι επεξηγήσεις των σηµειώσεων φαίνονται στο τέλος του εντύπου.
(The explanations of the notes may be found at the end of the form).

Συλλογική 3
(Club)
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / DECLARATION BY THE APPLICANT
∆ια της υπογραφής µου, πιο κάτω βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δοθεί πιο
πάνω είναι ορθά.

(My signature below certifies that all the data and information stated hereinabove are correct).

Υπογραφή/Signature:
Όνοµα/Name:
Ηµεροµηνία/Date:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ / EXPLANATION OF NOTES
1

Όπως
φαίνεται
στο
Πιστοποιητικό
Χειριστή
(As shown on Amateur Radio Operator’s Certificate).

2

Επισυνάψετε αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή
(Include copy of birth certificate or identity card or passport).

3

Σε περίπτωση που η συλλογική χρήση αφορά:

Ραδιοερασιτεχνικής
δελτίου

ταυτότητας

Υπηρεσίας.
ή

διαβατηρίου

(α) εταιρεία, επισυνάψετε πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο
Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, ή
(β) σύλλογο/σωµατείο/ίδρυµα, επισυνάψετε πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής από τον Έφορο
Σωµατείων και Ιδρυµάτων , ή
(γ) σχολείο, επισυνάψετε πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού.
(In case that the use relates to a:
(a) company, include a true copy of the company registration certificate from the Registrar of Companies
and Official Receiver, or
(b) club/association/foundation, include a true copy of the registration certificate from the Commissioner
for Associations and Institutions, or
(c) school, include a true copy of the registration certificate from the Ministry of Education and Culture.)
4

Επισυνάψετε αποδεικτικά στοιχεία επιτυχίας στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών ή εν ισχύ ισοδύναµη
εξουσιοδότηση ραδιοερασιτέχνη από άλλη χώρα που έχει υιοθετήσει τη σύσταση της CEPT 5 T/R 61-01.
(Submit proof passing the radio amateur examinations or a valid equivalent amateur radio authorization
issued by any other country that has adopted CEPT recommendation T/R 61-01).

5

CEPT: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations.
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