ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002
ΜΕΥΡΙ 2006
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 55
Ο Δηεπζπληήο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην
146(Ι) ηνπ 2002
15(Ι) ηνπ 2003

άξζξν 55 ησλ πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ Νόκσλ ηνπ 2002
κέρξη 2006, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

16(I) ηνπ 2004
180(Ι) ηνπ 2004
74(I) ηνπ 2006.

πλνπηηθόο
ηίηινο.
Επίζεκε

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί
Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Εμνπζηνδνηήζεηο) (Σξνπνπνηεηηθνί)

Εθεκεξίδα,

Καλνληζκνί ηνπ 2011 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο

Παξάξηεκα

πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Εμνπζηνδνηήζεηο) Καλνληζκνύο

Σξίην (Ι):
30.4.2004

ηνπ 2004 κέρξη 2008 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο

19.1.2007

«νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη

14.8.2008.

παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί
Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Εμνπζηνδνηήζεηο) Καλνληζκνί ηνπ
2004 κέρξη 2011.

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνύ 2
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ θαλνληζκνύ 2 ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ
θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ:
««Καηάινγνο

Εγθεθξηκέλσλ

Πξνζώπσλ»

ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ εγθξίλεηαη από ην
Δηεπζπληή θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σκήκαηνο

Ηιεθηξνληθώλ

Επηθνηλσληώλ

ηνπ

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Δηεπζπληή πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ζρεηηθνύ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη από ην
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Δηεπζπληή ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηνλ
Καλνληζκό 14(1)(α)(i)(Α)∙».
Σξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνύ 14
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

3. Σν ζεκείν (i)(Α) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο
παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνύ 14 ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν ζεκείν:
«(i)(Α) Να δηεμάγεη κειέηε εθηίκεζεο ηεο έθζεζεο
ηνπ θνηλνύ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία
ζηελ

πεξηνρή

πνπ

πξόθεηηαη

λα

εγθαηαζηαζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη
ζηαζκνί

θαη

νη

ζπζθεπέο

ρξεζηκνπνηνύλ

ηηο

ιακβάλνληαο

ππόςε

πνπ

ξαδηνζπρλόηεηεο,
όιεο

ζπλεηζθέξνπζεο

ηηο
πεγέο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζπλεηζθνξώλ

ζα

από

θαη

ησλ

πεγέο

ρακειώλ

ζπρλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο Οδεγίεο Εθηίκεζεο
Ηιεθηξνκαγλεηηθώλ Πεδίσλ∙ ε ελ ιόγσ
κειέηε εθηίκεζεο ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ
ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πξέπεη λα
εθπνλείηαη από εγθεθξηκέλν πξόζσπν, ην
νπνίν

πεξηιακβάλεηαη

Εγθεθξηκέλσλ
θαηαξηίδεηαη

ζηνλ

Πξνζώπσλ,
όπσο

Καηάινγν
ν

νπνίνο

θαζνξίδεηαη

ζε

Δηάηαγκα ηνπ Δηεπζπληή:
Ννείηαη όηη, κειέηεο ή κεηξήζεηο πνπ
εθπνλήζεθαλ από πξόζσπα πνπ δελ είλαη
εγγεγξακκέλα

ζηνλ

Καηάινγν

Εγθεθξηκέλσλ Πξνζώπσλ είλαη δπλαηόλ
λα γίλνληαη δεθηέο από ην Δηεπζπληή ην
αξγόηεξν κέρξη δύν ρξόληα από ηελ
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εκεξνκελία

έθδνζεο

ηνπ

ζρεηηθνύ

Δηαηάγκαηνο γηα ηε εγγξαθή λνκηθώλ
πξνζώπσλ ζηνλ Καηάινγν Εγθεθξηκέλσλ
Πξνζώπσλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηεηνύο
κεηαβαηηθήο

πεξηόδνπ,

δύλαηαη

δέρεηαη

λα

κεηξήζεηο

πνπ

ν

κόλν

Δηεπζπληήο
κειέηεο

εθπνλήζεθαλ

ή

από

δηαπηζηεπκέλα λνκηθά πξόζσπα πνπ είλαη
εγγεγξακκέλα

ζηνλ

Καηάινγν

Εγθεθξηκέλσλ Πξνζώπσλ∙».
Σξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνύ 16
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

4. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ θαλνληζκνύ 16 ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ

αληηθαζίζηαηαη

κε

ηελ

αθόινπζε

λέα

παξάγξαθν (1):
«16.-(1) ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη
ν ζπληνληζκόο ηνπ ππό ρνξήγεζε αηνκηθνύ
δηθαηώκαηνο
ζπζηήκαηνο

ρξήζεο
κε

ξαδηνεπηθνηλσληαθνύ

άιια

ξαδηνεπηθνηλσληαθά

ζπζηήκαηα εθηόο Κύπξνπ, ζύκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ ηεο Δηεζλνύο
Έλσζεο Σειεπηθνηλσληώλ ή άιιεο δηεζλνύο ή
πεξηθεξεηαθήο ζπκθσλίαο, ν Δηεπζπληήο δύλαηαη
λα δεηεί από ηνλ αηηεηή όπσο ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη ζην Δηεπζπληή επηπξόζζεηα ζηνηρεία
από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό έληππν
αίηεζεο

θαηά

ηα

δηαιακβαλόκελα

ζηελ

παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 14, ώζηε ν
Δηεπζπληήο

λα

μεθηλήζεη

ηε

δηαδηθαζία

ηνπ

δηεζλνύο ζπληνληζκνύ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνύ 20
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

5. Οη ππνπαξάγξαθνη (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1)
ηνπ

θαλνληζκνύ

20

ησλ

βαζηθώλ

θαλνληζκώλ

αληηθαζίζηαληαη κε ηηο αθόινπζεο λέεο ππνπαξαγξάθνπο
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(α) θαη (β):

«20.-(1)(α)

ε πεξίπησζε πνπ ν Δηεπζπληήο
έρεη εύινγε αηηία λα πηζηεύεη όηη
πξόζσπν,

ην

νπνίν

αζθεί

ξαδηνεπηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα
βάζεη

αηνκηθνύ

ρξήζεο,

δελ

δηθαηώκαηνο
πιεξνί

όξν,

πξνϋπόζεζε ή πεξηνξηζκό ηνπ ελ
ιόγσ

αηνκηθνύ

ρξήζεο,

ν

δηθαηώκαηνο

Δηεπζπληήο

δύλαηαη,

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ηε) ηνπ
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Νόκνπ

θαη

θαη’

εθαξκνγή

ηνπ

εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Νόκνπ, λα επηβάιεη ζην ελ ιόγσ
πξόζσπν δηνηθεηηθό πξόζηηκν πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επηαθόζηα
νθηώ επξώ γηα θάζε ζηαζκό γηα
θάζε

εκέξα

ζπλέρηζεο

παξάβαζεο

ηνπ

ηεο

αηνκηθνύ

δηθαηώκαηνο ρξήζεο, αλάινγα κε
ηελ βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο.
(β)

ε πεξίπησζε πνπ ν Δηεπζπληήο
έρεη εύινγε αηηία λα πηζηεύεη
πξόζσπν

όηη

ρξεζηκνπνηεί

ξαδηνζπρλόηεηεο θαηά παξάβαζε
ησλ

παξόλησλ

Καλνληζκώλ,

Δηεπζπληήο δύλαηαη δπλάκεη

ν
ηεο

παξαγξάθνπ (ηε) ηνπ εδαθίνπ (2)
ηνπ

άξζξνπ

4

ηνπ

Νόκνπ

λα

επηβάιεη ζην ελ ιόγσ πξόζσπν
δηνηθεηηθό

πξόζηηκν

πνπ

δελ
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ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επηαθόζηα νθηώ
επξώ γηα θάζε ζηαζκό γηα θάζε
εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο,
αλάινγα

κε

ηελ

βαξύηεηα

ηεο

παξάβαζεο απηήο.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Σξίηνπ
Παξαξηήκαηνο

6. Σν Σξίην Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.
Σξίην Παξάξηεκα.

(α)

Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ» (ηέηαξηε γξακκή) κε
ηε θξάζε «κε δηάηαγκα ηνπ Δηεπζπληή»∙ θαη

(β)

ε δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο
«by order of the Minister» (ηξίηε γξακκή) κε ηε
ιέμε «by order of the Director».

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Έθηνπ
Παξαξηήκαηνο

7. Σν Έθην Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.
Έθην Παξάξηεκα.

(α)

Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο
«Τπνπξγείν»

(ηέηαξηε

γξακκή)

κε

ηε

ιέμε

«Δηεπζπληή»∙ θαη
(β)

ε δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο
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«Ministry»
«Director».

(ηέηαξηε

γξακκή)

κε

ηε

ιέμε

