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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 

Αρ. 4082, 14.4.2006 

Ν. 74(Ι)/2006 

 

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 

Αριθµός 74(Ι) του 2006 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Για σκοπούς – 
 

 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα 

της ΕΕ: 

L. 108, 

24.4.2002, 

σ. 33. 

 
 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα 

της Ε.Ε:  

L. 108, 

24.4.2002, 

σ. 1. 

 

 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα 

της Ε.Ε:  

L. 108, 

24.4.2002, 

σ. 21. 

(α) Ορθότερης εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 

«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» και ιδίως το Άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 αυτής, και 

 

 
 

(β) εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Απόφαση αριθ. 

676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 

2002, σχετικά µε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσµατος στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσµατος) και ιδίως το Άρθρο 8 αυτής, και 

 

 
 

(γ) εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Οδηγία 

2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 

2002, σχετικά µε την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» και ιδίως το Άρθρο 14 αυτής, και 

 

 

 

(δ) θέσπισης διατάξεων που επιτρέπουν την καλύτερη εφαρµογή του βασικού νόµου, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

146(Ι)του 2002 
15(Ι)του 2003 

16(Ι)του 2004 

180(Ι)του 2004. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόµου. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) 

Νόµος του 2006 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 

2002 µέχρι (Αρ.2) του 2004 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί 

Ραδιοεπικοινωνιών Νόµοι του 2002 µέχρι 2006. 

 
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 
(α) Με τη διαγραφή των όρων «ειδική άδεια», «ραδιοεξοπλισµός µόνο λήψης» και 

«σταθµός ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών» και των ορισµών αυτών· 

 

(β) µε την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «Κανονισµός» µε τον ακόλουθο νέο 

ορισµό: 

 

«<Κανονισµός> σηµαίνει Κανονισµό που εκδίδεται από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου·» και 

 

(γ) µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 

και των ορισµών αυτών: 
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«<Απόφαση> σηµαίνει απόφαση που εκδίδεται από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών· 

 

<∆ιάταγµα> σηµαίνει διάταγµα που εκδίδεται από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών·». 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 3 

αυτού. 

3. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 3 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Αρµοδιότητες 

και ευθύνες του 

Υπουργού και 

του ∆ιευθυντή. 

3.-(1) Ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής έχουν αρµοδιότητα για όλα τα 

ζητήµατα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες στη ∆ηµοκρατία. Ο 

Υπουργός ευθύνεται για τη διαµόρφωση πολιτικής αναφορικά µε τις 

ραδιοεπικοινωνίες και ο ∆ιευθυντής ευθύνεται για την εφαρµογή 

της εν λόγω πολιτικής και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ηµοκρατία. 

 

(2) Ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους 

και ασκούν τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες τους, µε στόχο την 

προαγωγή: 

 

(α) Της χρήσης των ραδιοεπικοινωνιών στη ∆ηµοκρατία προς 

όφελος του κοινού· 

 

(β) των συµφερόντων των καταναλωτών, µε ιδιαίτερη αναφορά στις 

τιµές και στην ποιότητα των παρεχόµενων ραδιοϋπηρεσιών· 

 

(γ) της αποτελεσµατικής και δίκαιης διαχείρισης και χρήσης του 

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, διασφαλίζοντας την αποφυγή 

επιβλαβών παρεµβολών και λαµβάνοντας υπόψη θέµατα δηµόσιας 

υγείας ·και 

 

(δ) της διαθεσιµότητας του φάσµατος σε ευρύ πεδίο οργανισµών 

και χρηστών, βάσει αντικειµενικών, διάφανων και αµερόληπτων 

διαδικασιών. 

 

(3) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων και των εξουσιών τους, ο Υπουργός και ο 

∆ιευθυντής λαµβάνουν δεόντως υπόψη ζητήµατα εθνικής 

ασφάλειας, το δηµόσιο συµφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς 

συµφωνίες ή διευθετήσεις, στις οποίες η ∆ηµοκρατία αποτελεί 

Συµβαλλόµενο Μέρος. 

 

(4) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή, από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιωνδήποτε ερευνητικών ή 

αναπτυξιακών εργασιών ή και των δύο, που σκοπό έχουν την 

προαγωγή της αποτελεσµατικής χρήσης ή διαχείρισης του 

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. 

 

(5) Ο ∆ιευθυντής διαβουλεύεται µε αρµόδια πρόσωπα από άλλα 

Υπουργεία και δηµόσιες αρχές, σε σχέση µε τη διαχείριση, 

κατανοµή και εκχώρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. 

 

(6)(α) Σε περίπτωση που – 

 

(i) ο ∆ιευθυντής αποφασίσει όπως χορηγηθεί ατοµικό δικαίωµα 

χρήσης, είτε διά της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 23 ή  

24 είτε διά της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, που καθορίζεται σε 

Κανονισµούς, και 
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112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006. 

(ii) κατά την κρίση του ∆ιευθυντή και του Επιτρόπου, µετά από 

µεταξύ τους διαβούλευση, η εξουσιοδοτηµένη δυνάµει του εν λόγω 

ατοµικού δικαιώµατος χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων 

αφορά στην ίδρυση ή λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, 

 

ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος ενεργούν σύµφωνα µε το παρόν 

εδάφιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος 

διεξάγουν από κοινού την επιλεγόµενη από το ∆ιευθυντή  

διαδικασία µε σκοπό τη χορήγηση, βάσει αυτής, τόσο ατοµικού 

δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τον ∆ιευθυντή, όσο και 

εξουσιοδότησης από τον Επίτροπο για ίδρυση ή λειτουργία δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος 

διεξάγουν την επιλεγόµενη από το ∆ιευθυντή διαδικασία, σύµφωνα 

µε τις παραγράφους (β) µέχρι και (ι) και σύµφωνα µε τις διατάξεις 

Κανονισµών. 

 

(β) Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από το ∆ιευθυντή διαδικασία, 

η οποία διεξάγεται από κοινού από το ∆ιευθυντή και τον Επίτροπο, 

βάσει της παραγράφου (α), είναι η διαδικασία που καθορίζεται στο 

άρθρο 23 ή στο άρθρο 24, τότε ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος 

προσκαλούν µε κοινή ειδοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας την υποβολή αιτήσεων, στα πλαίσια της κοινώς 

διεξαγόµενης διαδικασίας, για: 

 

(i) Χορήγηση από το ∆ιευθυντή ατοµικού δικαιώµατος χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων, και 

 

(ii) εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο της ίδρυσης ή λειτουργίας 

δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

(γ) Πριν ενεργήσουν κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (β), 

ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού δηµόσια 

διαβούλευση, σύµφωνα µε Κανονισµούς· 

 

(δ) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενεργεί βάσει της παραγράφου 

(γ), οι διαδικασίες διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου δεν 

εφαρµόζονται· 

 

(ε) Στην κοινή ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) – 

 

(i) περιλαµβάνονται µε µέριµνα του ∆ιευθυντή οι πληροφορίες που 

καθορίζονται σε Κανονισµούς, και 

 

(ii) περιλαµβάνονται, µε µέριµνα του Επιτρόπου, οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 37 του περί Ρυθµίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, 

καθώς και οποιεσδήποτε παρόµοιες πληροφορίες που περιέχονται 

σε κανονισµούς ή διατάγµατα που τυχόν θα εκδοθούν δυνάµει του 

εν λόγω νόµου. 

 

(στ) Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από το ∆ιευθυντή διαδικασία, 

την οποία ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού 
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βάσει της παραγράφου (α), είναι η διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 23 ή διαδικασία διαπραγµάτευσης που καθορίζεται σε 

Κανονισµούς, ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος, αφού µελετήσουν 

σχετική έκθεση αξιολόγησης, η οποία ετοιµάστηκε από την 

εγκαθιδρυόµενη διά Κανονισµών Τεχνική Επιτροπή 

Ραδιοσυχνοτήτων, ενεργούν ως ακολούθως: 

 

(i) Mε την επιφύλαξη της παραγράφου (η), ο ∆ιευθυντής 

αποφασίζει περί της χορήγησης ή όχι του ατοµικού δικαιώµατος 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, 

 

(ii) µε την επιφύλαξη της παραγράφου (θ), ο Επίτροπος αποφασίζει 

περί της εξουσιοδότησης ή όχι της ίδρυσης ή λειτουργίας δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 

 

(iii) αµφότεροι κοινοποιούν γραπτώς την απόφασή τους στους 

αιτητές, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις έξι 

εβδοµάδες, η δε απόφαση εκάστου, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη 

σε περίπτωση που απορρίπτει την αίτηση του αιτητή. 

 

(ζ) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ενεργεί βάσει της παραγράφου 

(στ), του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του παρόντος Νόµου δεν 

εφαρµόζεται. 

 

(η) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος 

Νόµου, σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος ενεργούν 

βάσει του παρόντος εδαφίου, ο ∆ιευθυντής δε δύναται να χορηγήσει 

σε αιτητή ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εάν ο 

Επίτροπος αποφασίσει να µην εξουσιοδοτήσει τον ίδιο αιτητή να 

ιδρύσει ή να λειτουργήσει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και 

να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

(θ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ρυθµίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, 

σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος ενεργούν βάσει 

του παρόντος εδαφίου, ο Επίτροπος δε δύναται να εξουσιοδοτήσει 

αιτητή να ιδρύσει ή λειτουργήσει δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/και να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εάν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει να µη χορηγήσει στον 

ίδιο αιτητή ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 

 

(ι) Σε περίπτωση που η επιλεγόµενη από το ∆ιευθυντή διαδικασία, 

την οποία ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος διεξάγουν από κοινού 

βάσει της παραγράφου (α), είναι η διαδικασία που καθορίζεται στο 

άρθρο 24, ο ∆ιευθυντής και ο Επίτροπος, αφού µελετήσουν έκθεση 

αναφορικά µε την αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία ετοιµάστηκε 

από την εγκαθιδρυόµενη διά Κανονισµών Τεχνική Επιτροπή 

Ραδιοσυχνοτήτων, ενεργούν ως ακολούθως: 

 

(i) Επιλέγουν από κοινού τους αιτητές τους οποίους κρίνουν 

κατάλληλους για να λάβουν µέρος στη διαδικασία του 

πλειστηριασµού, και 

 

(ii) µε την επιφύλαξη των διατάξεων Κανονισµών, ο 

∆ιευθυντής χορηγεί ατοµικό δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων και ο Επίτροπος εξουσιοδοτεί την ίδρυση ή 

λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και την 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον αιτητή, 

ο οποίος προέβηκε κατά τον πλειστηριασµό στην υψηλότερη 
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πλειοδοτική προσφορά.». 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 4 

αυτού. 

4. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 4 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Εξουσίες του 

Υπουργού και 

του ∆ιευθυντή. 

4.-(1) Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφορικά µε την 

εφαρµογή του παρόντος Νόµου: 

(α) Αναστέλλει και τερµατίζει εξουσιοδοτήσεις, περιλαµβανοµένων 

ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 33· 

 

(β) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τα διαλαµβανόµενα 

στο άρθρο 13, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, 

αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του· 

 

(γ) δηµοσιοποιεί πληροφορίες αναφορικά µε τις ραδιοεπικοινωνίες· 

και 

 

(δ) αναλαµβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και ασκεί τέτοιες εξουσίες, 

όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στους Κανονισµούς. 

 

(2) Ο ∆ιευθυντής έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφορικά µε την 

εφαρµογή του παρόντος Νόµου: 

 

(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας σχέδιο, για την κατανοµή και χρήση του φάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων στη ∆ηµοκρατία, κατά τα διαλαµβανόµενα στο 

άρθρο 5· 

 

(β) χορηγεί, τροποποιεί, αναστέλλει και τερµατίζει εξουσιοδοτήσεις 

και να επιβάλλει την εφαρµογή των όρων εξουσιοδοτήσεων, 

σύµφωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισµούς· 

 

(γ) περιορίζει τη χρήση ορισµένων εδαφικών περιοχών, κατά τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 6· 

 

(δ) αποφασίζει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, το κλείσιµο και 

σφράγισµα οποιουδήποτε σταθµού ή συσκευής, κατά τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 11· 

 

(ε) χρησιµοποιεί υπηρεσίες προσώπων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

µε σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής του παρόντος 

Νόµου· 

 

(στ) να εκδίδει 

Κανονισµούς· (ζ) εκδίδει 

Αποφάσεις· 

(η) εκδίδει ∆ιατάγµατα. 

 

(θ) διασφαλίζει ότι ο ραδιοεξοπλισµός πληροί τις προϋποθέσεις 

προς συµµόρφωση, που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και να 

επιτηρεί προς τούτο τον εν λόγω εξοπλισµό· 

 



Page 6 of 14 

 

 

(ι) λαµβάνει τα κατάλληλα 

µέτρα για την παρεµπόδιση 

επιβλαβών παρεµβολών· 
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(ια) εξουσιοδοτεί πρόσωπο, ούτως ώστε το τελευταίο να δύναται, 

δυνάµει του παρόντος Νόµου, να εισέρχεται σε κτίρια, υποστατικά, 

οχήµατα, πλοία και αεροσκάφη, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

του εν λόγω προσώπου, οι όποιες προκύπτουν από τον παρόντα 

Νόµο· 

 

(ιβ) συµβουλεύει τον Υπουργό σε θέµατα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών· 

 

(ιγ) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τα διαλαµβανόµενα 

στο άρθρο 13, την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών, 

αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του· 

 

(ιδ) εξουσιοδοτεί πρόσωπο, ούτως ώστε το τελευταίο να δύναται, 

δυνάµει του άρθρου 9, να κατάσχει ραδιοεξοπλισµό και οτιδήποτε 

άλλο σχετικό· 

 

(ιε) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, κατά τον καθορισµένο διά 

Κανονισµών τρόπο, λόγω παράβασης ή µη συµµόρφωσης: 

 

(i) µε διατάξεις του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων 

ή Αποφάσεων, ή 

 

(ii) µε διατάξεις Κανονισµών, Αποφάσεων ή άλλων πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διατάξεις αφορούν 

ραδιοεπικοινωνίες, ή 

 

(iii) µε τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισµούς 

οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, 

 

το οποίο διοικητικό πρόστιµο να µην υπερβαίνει τις χίλιες λίρες για 

κάθε παράβαση ή µη συµµόρφωση, που συντελείται ηµερησίως. 

 

(ιστ) δηµοσιοποιεί πληροφορίες αναφορικά µε τις ραδιοεπικοινωνίες 

και ιδιαίτερα αναφορικά µε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων· 

 

(ιζ) συστήνει συµβουλευτικές επιτροπές, για την άσκηση των 

εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων που του χορηγεί και 

αναθέτει, αντίστοιχα, ο παρών Νόµος και οι Κανονισµοί· και 

 

(ιη) αναλαµβάνει τέτοια άλλα καθήκοντα και ασκεί τέτοιες 

εξουσίες, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στους 

Κανονισµούς. 

 

(3)(α) Ο ∆ιευθυντής δύναται να µεταβιβάζει γραπτώς σε 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, την άσκηση οποιασδήποτε 

εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο 

παρών Νόµος ή οι Κανονισµοί χορηγούν και αναθέτουν, αντίστοιχα, 

στο ∆ιευθυντή. Σε περίπτωση τέτοιας µεταβίβασης, ο ∆ιευθυντής 

διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη µεταβιβαζόµενη εξουσία και να 

εκτελεί το µεταβιβαζόµενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω µεταβίβασης. 

 

(β) Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η 

εκτέλεση καθήκοντος, δυνάµει της παραγράφου (α), έχει 

υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον 

σύµφωνα µε τις τυχόν γραπτές οδηγίες του ∆ιευθυντή προς αυτό. 
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(γ) Ο ∆ιευθυντής δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί µεταβίβαση 

που έκανε, δυνάµει της παραγράφου (α), µε γραπτή ειδοποίηση προς 

το πρόσωπο στο οποίο έγινε η µεταβίβαση.». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόµου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(1)   Ο   ∆ιευθυντής   καταρτίζει   και   διατηρεί   το   Σχέδιο   Ραδιοσυχνοτήτων   της 
∆ηµοκρατίας. Το εν λόγω Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων αναθεωρείται από τo ∆ιευθυντή  

το αργότερο κάθε τρίτο έτος από την ηµεροµηνία καταρτισµού του πρώτου Σχεδίου 

Ραδιοσυχνοτήτων  και  είναι  δηµόσια διαθέσιµο στο κοινό στη µορφή  που επιλέγει ο 

∆ιευθυντής.»· και 

 

(β) µε την αντικατάσταση των λέξεων «σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων», όπου αυτές 

συναντώνται στα εδάφια (2) και (4),αυτού µε τις λέξεις «Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόµου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση σε αυτό της 

λέξης « Υπουργός», όπου συναντάται και σε οποιαδήποτε γραµµατική της παραλλαγή, 

µε τη λέξη «∆ιευθυντής» στην αντίστοιχη γραµµατική της παραλλαγή. 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόµου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο, της λέξης «Υπουργού» µε τη λέξη 

«∆ιευθυντή». 

 

(β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει διατάγµατα, τα οποία συνιστούν ατοµικές 

διοικητικές πράξεις και τα οποία είναι δεσµευτικά για τις εξουσιοδοτηµένες 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες ή για τα πρόσωπα σε σχέση µε τα 

οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή οι Κανονισµοί ή τα ∆ιατάγµατα ή οι Αποφάσεις. 

 

Τα εν λόγω διατάγµατα δύνανται να εκδίδονται προς εφαρµογή: 

 

(i) του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων δυνάµει αυτού κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων, και 

 

(ii) των Κανονισµών ή Αποφάσεων ή άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι 

οποίες πράξεις αφορούν θέµατα ραδιοεπικοινωνιών.»· 

 

(γ) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «δυνάµει του παρόντος 

Νόµου» (πρώτη και δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «δυνάµει του παρόντος άρθρου»· 

 

(δ) µε την αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός», στα εδάφια (2), (3) και (4) αυτού, 

όπου συναντάται και σε οποιαδήποτε γραµµατική της παραλλαγή, µε τη λέξη 

«∆ιευθυντής» στην αντίστοιχη γραµµατική της παραλλαγή· και 

 

(ε) µε την κατάργηση των εδαφίων (5) και (6) αυτού. 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 11 

αυτού. 

8. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 11 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 

 
«Εξουσία για 11.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηµένος από το ∆ιευθυντή 
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κλείσιµο ή 
σφράγισµα 

σταθµού ή 

συσκευής. 

λειτουργός, ενεργώντας δυνάµει του άρθρου 8, διαπιστώνει ότι 
οποιοσδήποτε σταθµός ή συσκευή- 

 
(α) Λειτουργεί σύµφωνα µε έγκυρη εξουσιοδότηση ή/και 

συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα Νόµο βασικές 

απαιτήσεις, αλλά προκαλεί επιβλαβή παρεµβολή, ή 

 

(β) λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη βάσει του άρθρου 16 

εξουσιοδότηση, 

 

ο ∆ιευθυντής δύναται, να αποφασίσει το κλείσιµο ή/και το σφράγισµα 

οποιουδήποτε τέτοιου σταθµού ή συσκευής. 

 

(2) Σε κάθε απόφαση για το κλείσιµο ή/και σφράγισµα σταθµού ή 

συσκευής µε έγκυρη εξουσιοδότηση, ο ∆ιευθυντής καθορίζει την 

περίοδο κλεισίµατος ή/και σφραγίσµατος του σταθµού ή της 

συσκευής. 

 

(3) Πριν την έκδοση απόφασης από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 

παρόντος άρθρου, ο ∆ιευθυντής ειδοποιεί τα πρόσωπα που 

επηρεάζονται ή δυνατό, κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή, να 

επηρεαστούν από αυτή, και παρέχει σ’ αυτά τη δυνατότητα να 

ακουστούν, διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων, εντός τριάντα 

ηµερών από την πιο πάνω ειδοποίηση. 

 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εάν ο ∆ιευθυντής 

κρίνει ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι, δύναται να εκδώσει την 

απόφαση, χωρίς να προβεί στην προαναφερόµενη ειδοποίηση και 

χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής παραστάσεων. σε αυτή την 

περίπτωση, οποιοδήποτε επηρεαζόµενο πρόσωπο δικαιούται, εντός 

τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης, να ακουστεί από 

το ∆ιευθυντή διά της υποβολής γραπτών παραστάσεων. 

 

(5) Ο ∆ιευθυντής, µετά από µελέτη των πιο πάνω υποβαλλόµενων 

παραστάσεων, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, επιβεβαιώνει, 

τροποποιεί ή ανακαλεί την απόφασή του εντός εύλογου χρόνου.». 
 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 13 του 

βασικού νόµου. 

9. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 13 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Παροχή 

πληροφοριών. 
13.-(1) Ο Υπουργός ή ο ∆ιευθυντής δύνανται να ζητούν από 

οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή τέτοιων πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών οικονοµικής φύσης, που κρίνουν 

εύλογα ως αναγκαίες, για σκοπούς άσκησης των αρµοδιοτήτων τους 

και εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής 

δε κοινολογούν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση 

τήρησης του επιχειρηµατικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές 

µε τις επιχειρήσεις, τις εµπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους 

που τις αφορούν. 

 

(3) Ο Υπουργός και ο ∆ιευθυντής δύνανται, κατά την κρίση τους και 

εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, να 

προβαίνουν σε κοινολόγηση πληροφοριών· η κοινολόγηση είναι 

αναλογική και συνεκτιµά τα έννοµα συµφέροντα των επιχειρήσεων 

που παρέχουν τις πληροφορίες και την προστασία του επιχειρηµατικού 

απορρήτου τους. 
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(4) Το εδάφιο (2) δεν εµποδίζει τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά 
µε τους όρους που συνδέονται µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης 

του ραδιοφάσµατος, οι οποίες δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα.». 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 14 

αυτού. 

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 14 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Ειδοποίηση 
περί 

προτιθέµενης 

έκδοσης 

Κανονισµών. 

14.-(1) Ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας ειδοποίηση, η οποία περιέχει: 

 

 
(α) ∆ήλωση ότι ο ∆ιευθυντής προτίθεται να εκδώσει Κανονισµούς· 

 

(β) τις γενικές επιπτώσεις που δυνατό να επιφέρουν οι προτεινόµενοι 

Κανονισµοί· 

 

(γ) τη διεύθυνση από την οποία µπορούν να ληφθούν αντίτυπα των 

προτεινόµενων Κανονισµών· και 

 

(δ) το χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 

είκοσι οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

ειδοποίησης, εντός του οποίου µπορούν να γίνουν παραστάσεις προς 

το ∆ιευθυντή, σε σχέση µε τους προτεινόµενους Κανονισµούς. 

 

(2) Ο ∆ιευθυντής µελετά τις οποιεσδήποτε τυχόν παραστάσεις 

υποβληθούν και διαµορφώνει το τελικό κείµενο των Κανονισµών, 

ανάλογα µε τη θέση του έναντι των παραστάσεων αυτών.». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόµου. 

11. Το άρθρο 15 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τον Υπουργό» 

(δεύτερη γραµµή), µε τη φράση «το ∆ιευθυντή»· και 

 

(β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(4) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει αποφάσεις δεσµευτικές για το πρόσωπο  το 

οποίο έχει τον έλεγχο του σταθµού, µετά την εξέταση παραπόνου.». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόµου. 

12. Το εδάφιο (5) του άρθρου 16 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «Υπουργός» (πρώτη γραµµή), µε τη λέξη 

«∆ιευθυντής». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόµου. 

13. Το άρθρο 17 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης 

«Υπουργός» (πρώτη γραµµή) µε τη λέξη «∆ιευθυντής»· και 

 

(β) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «Ο Υπουργός δύναται 

µετά  από  εισήγηση του ∆ιευθυντή,» (πρώτη και  δεύτερη  γραµµή)  µε τη φράση  «Ο 

∆ιευθυντής δύναται». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόµου. 

14. Το άρθρο 19 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση σε αυτό της 

λέξης «Υπουργός», όπου συναντάται, µε τη λέξη «∆ιευθυντής». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 21 του 

βασικού νόµου. 

15. Η παράγραφος (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού νόµου 
αντικαθίσταται µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
«1(α) Ο ∆ιευθυντής καθορίζει µε διάταγµα µη εξαντλητικό κατάλογο των κατηγοριών 

ραδιοσυχνοτήτων, που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή.». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόµου. 

16. Το άρθρο 23 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «ο Υπουργός δύναται 

να αποφασίζει, µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή,» (δεύτερη, τρίτη και 

τέταρτη γραµµή) µε τη φράση «ο ∆ιευθυντής δύναται να αποφασίζει»· και 

 

(β) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «ο Πρόεδρος και τα 

µέλη» (δεύτερη και τρίτη γραµµή) µε τη φράση «ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο 

Γραµµατέας». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόµου. 

17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «Υπουργός» (δεύτερη γραµµή) µε τη λέξη 

«∆ιευθυντής». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 25 του 

βασικού νόµου. 

18. Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «έξι µηνών» (τέταρτη γραµµή) µε τις λέξεις «έξι 

εβδοµάδων». 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 30 

αυτού. 

19. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 30 αυτού µε το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Τροποποίηση 

εξουσιοδότησης. 
30.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο ∆ιευθυντής δύναται να 

τροποποιεί όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς, υπό τους οποίους 

τελεί εξουσιοδότηση είτε, στην περίπτωση ατοµικού δικαιώµατος 

χρήσης, µε γραπτή ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στην 

εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, είτε, στην περίπτωση γενικής 

εξουσιοδότησης, µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας. 

 

(2) Οι όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης δύνανται 

να τροποποιούνται από το ∆ιευθυντή σε οποιαδήποτε από τις πιο 

κάτω περιπτώσεις: 

 

(α) Σε περίπτωση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης ή γενικής 

εξουσιοδότησης, εάν ο Υπουργός ζητήσει την τροποποίηση από το 

∆ιευθυντή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εάν ο ∆ιευθυντής κρίνει 

ότι η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή 

για λόγους συµµόρφωσης µε απόφαση διεθνούς οργανισµού ή για 

λόγους εφαρµογής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

 

(β) προς συµµόρφωση της εξουσιοδοτηµένης επιχείρησης µε 

δέσµευση την οποία ανέλαβε στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας 

ή διαδικασίας διαπραγµάτευσης, περιλαµβανοµένης δέσµευσης την 

οποία η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση ανέλαβε, σε σχέση µε 

εξουσιοδότηση η οποία της χορηγήθηκε από τον Επίτροπο στα 

πλαίσια διαδικασίας που διεξήχθηκε δυνάµει του εδαφίου (6) του 

άρθρου 3· 
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(γ) σε περίπτωση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης το οποίο ο 
∆ιευθυντής χορήγησε υπό τον όρο της έναρξης της άσκησής του 

εντός καθοριζόµενης προθεσµίας, εάν ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι το 

ατοµικό δικαίωµα χρήσης δεν ασκήθηκε εντός της καθοριζόµενης 

προθεσµίας· 

 

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο ∆ιευθυντής 

κρίνει την τροποποίηση επιβεβληµένη. 

 

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), προτού ο 

∆ιευθυντής τροποποιήσει: 

 

(α) Ατοµικό δικαίωµα χρήσης, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να 

τροποποιήσει το εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης, µε γραπτή 

ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στην εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση, 

και παρέχει σε αυτήν χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων 

εβδοµάδων για να διατυπώσει τις απόψεις της επί των 

προτεινόµενων τροποποιήσεων· 

 

(β) γενική εξουσιοδότηση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να 

τροποποιήσει την εν λόγω γενική εξουσιοδότηση µε σχετική 

δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και παρέχει 

στους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και 

των καταναλωτών, χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων 

εβδοµάδων για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των 

προτεινόµενων τροποποιήσεων. 

 

(4) Ο ∆ιευθυντής δύναται, σε έκτακτες περιπτώσεις, ανάλογα µε την 

περίπτωση και κατά την κρίση του, να τροποποιεί, κατά τον 

καθορισµένο στο εδάφιο (1) τρόπο, όρους, προϋποθέσεις και 

περιορισµούς υπό τους οποίους ατοµικό δικαίωµα χρήσης ή γενική 

εξουσιοδότηση τελεί: 

 

(α) Παρέχοντας στους ενδιαφερόµενους χρονική περίοδο µικρότερη 

των τεσσάρων εβδοµάδων για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί 

των προτεινόµενων τροποποιήσεων, ή 

 

(β) χωρίς να παρέχει στους ενδιαφερόµενους την ευκαιρία να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους εκ των προτέρων επί των 

προτεινόµενων τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

∆ιευθυντής: 

 

(i) Κοινοποιεί στους ενδιαφερόµενους τις διενεργηθείσες 

τροποποιήσεις, κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (1), και παρέχει 

σε αυτούς την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους επ’ αυτών, 

κατά τα διαλαµβανόµενα, τηρουµένων των αναλογιών, στο εδάφιο 

(3), και 

 

(ii) λαµβάνει υπόψη αυτές τις απόψεις και, µε αιτιολογηµένη 

απόφασή του, επιβεβαιώνει, µεταβάλει ή ανακαλεί τις 

διενεργηθείσες τροποποιήσεις.». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 36 του 

βασικού νόµου. 

20. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 36 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση σ’ αυτή της λέξης «Υπουργού» (τρίτη γραµµή) µε τη λέξη 

«∆ιευθυντή». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόµου. 

21. Το εδάφιο (3) του άρθρου 39 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση σ’  αυτό  της  φράσης  «Ο Υπουργός,  µετά  από σχετική εισήγηση του 

∆ιευθυντή, δύναται µε ∆ιάταγµα, να ορίζει ότι ο ραδιοεξοπλισµός ορισµένων 

κατηγοριών  εξοπλισµού  ή  συγκεκριµένων  τύπων,  πρέπει  να  κατασκευάζεται κατά 
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τέτοιο τρόπο ώστε:» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραµµή) µε τη φράση «Ο ∆ιευθυντής 
δύναται µε ∆ιάταγµα να ορίζει ότι ραδιοεξοπλισµός ορισµένων κατηγοριών ή 

συγκεκριµένων τύπων, πρέπει να κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 49 του 

βασικού νόµου. 

22. Το άρθρο 49 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(2) Ο ∆ιευθυντής εκδίδει εξουσιοδοτήσεις για τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία: 

 

(α) Σε ραδιοερασιτέχνες, που έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις και υποβάλλουν 

στο ∆ιευθυντή το πιστοποιητικό επιτυχίας τους στις εξετάσεις αυτές· ή 

 

(β) σε ραδιοερασιτέχνες που κατέχουν εξουσιοδοτήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία 

της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, οι οποίες εξουσιοδοτήσεις έχουν χορηγηθεί από 

άλλη χώρα: 

 

(i) Η οποία χώρα είναι µαζί µε τη ∆ηµοκρατία συµβαλλόµενο µέρος σε διµερή 

ή πολυµερή συµφωνία, η οποία αφορά θέµατα ραδιοεπικοινωνιών και εξαιρεί 

τους ραδιοερασιτέχνες από την υποχρέωση να υποβληθούν επιτυχώς σε 

σχετικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από τη ∆ηµοκρατία, ή 

 

(ii) οι οποίες εξουσιοδοτήσεις αναγνωρίζονται από τη ∆ηµοκρατία, ως 

ισοδύναµες µε αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (1).»· 

 

(β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(4) Ο ∆ιευθυντής, αφού διαβουλευθεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, δύναται µε 

απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να 

καθορίσει τη διαδικασία για την παραχώρηση διακριτικών σηµάτων και τις 

λεπτοµέρειες χρήσης ή/και από κοινού χρήσης των διακριτικών σηµάτων.» · και 

 

(γ) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, της λέξης «Υπουργού» (τέταρτη 

γραµµή) µε τη λέξη «∆ιευθυντή». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 52 του 

βασικού νόµου. 

23. Το άρθρο 52 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε διάταγµα 

εκδιδόµενο από το ∆ιευθυντή, δυνάµει των άρθρων 6 και 7, είναι ένοχο αδικήµατος 

και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 

τους δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και 

στις δυο αυτές ποινές.»· 

 

(β) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «∆ιάταγµα του 

Υπουργού, το οποίο» (δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «απόφαση του ∆ιευθυντή, η 

οποία»· 

 

(γ) µε την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αµέσως µετά τη φράση «ή κατά παράβαση 

ή παράλειψη συµµόρφωσης µε όρο, περιορισµό ή προϋπόθεση τέτοιας 

εξουσιοδότησης» (τέταρτη, πέµπτη και έκτη γραµµή) της φράσης «ή κατά παράβαση ή 

παράλειψη συµµόρφωσης µε όρο, περιορισµό ή προϋπόθεση διατάγµατος εκδιδόµενου 

δυνάµει του άρθρου 17(3)»· 

 

(δ) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (13) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(13) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε απόφαση 

του ∆ιευθυντή, η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 15, είναι ένοχο αδικήµατος και, 
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σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο 

αυτές ποινές.»· και 

 

(ε) µε την προσθήκη στο τέλος του του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

«(14) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε 

κανονιστική διοικητική πράξη του ∆ιευθυντή, η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 

55Α, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.». 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του τίτλου του 

Μέρους VIII 

αυτού. 

24. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους VIII 

αυτού µε τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

 

 

 
 

«ΜΕΡΟΣ VIII – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ». 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 55 του 

βασικού νόµου. 

25. Το άρθρο 55 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «το Υπουργικό 

Συµβούλιο» (δεύτερη γραµµή) µε τις λέξεις «ο ∆ιευθυντής»· 

 

(β) µε την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης 

«Υπουργού» (δεύτερη γραµµή) µε τη λέξη «∆ιευθυντή»· 

 

(γ) µε την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιστ) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης 

«Υπουργός» (πρώτη γραµµή) µε τη λέξη «∆ιευθυντής»· 

 

(δ) µε την αντικατάσταση της παραγράφου (ιη) του εδαφίου (2) αυτού, µε την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«(ιη) οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο αφορά ραδιοεπικοινωνίες, για σκοπούς 

εναρµόνισης µε νοµικά δεσµευτικές ή µη πράξεις, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς 

οργανισµού·»· και 

 

(ε) µε την κατάργηση του εδαφίου (5) αυτού. 
 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου µε 

την προσθήκη 

νέου άρθρου, 

αµέσως µετά το 

άρθρο 55 αυτού. 

26. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 55 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Έκδοση 

κανονιστικών 

διοικητικών 

πράξεων προς 

εφαρµογή 

διεθνών 

κανόνων. 

55Α.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα 

ή Αποφάσεις, που συνιστούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις και 

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, προς 

εφαρµογή σχετικών µε θέµατα ραδιοεπικοινωνιών αποφάσεων, 

συστάσεων ή άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή διεθνών οργανισµών. 

 

(2) Κανονιστική διοικητική πράξη που εκδίδεται δυνάµει του 

παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε 

αυτήν διαφορετικά.». 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόµου µε 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 56 

αυτού. 

27. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 56 αυτού, µε το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Έκδοση 

∆ιαταγµάτων 

και 

Αποφάσεων. 

56.-(1) ∆ιατάγµατα που εκδίδονται από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών, εξαιρουµένων των διαταγµάτων 

που συνιστούν ατοµικές διοικητικές πράξεις, δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την 

ηµεροµηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό σε κάθε σχετικό 

διάταγµα, ή σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος, από την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. 

 

(2) Αποφάσεις που εκδίδονται από το ∆ιευθυντή δυνάµει του παρόντος 

Νόµου, των Κανονισµών ή των ∆ιαταγµάτων, τίθενται σε ισχύ από την 

ηµεροµηνία που καθορίζεται σε κάθε σχετική Απόφαση, ή σε 

περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης, ή σε περίπτωση δηµοσίευσης 

Απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στην οποία δεν 

έχει καθοριστεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, από την ηµεροµηνία 

της εν λόγω δηµοσίευσης.». 
 

Μεταβατικές 

διατάξεις. 
28. Οποιοσδήποτε Κανονισµός έχει εκδοθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και 

οποιοδήποτε ∆ιάταγµα ή Απόφαση έχει εκδοθεί από τον Υπουργό, δυνάµει των 

διατάξεων του βασικού νόµου, συνεχίζει να ισχύει και θεωρείται ότι ο εν λόγω 

Κανονισµός, το ∆ιάταγµα ή η Απόφαση έχει εκδοθεί από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 

βασικού νόµου, όπως έχει τροποποιηθεί από τον παρόντα Νόµο: 

 

Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να τροποποιήσει, ακυρώσει και αντικαταστήσει 

Κανονισµό, ∆ιάταγµα ή Απόφαση που αναφέρεται πιο πάνω, κατά τα διαλαµβανόµενα 

στο βασικό νόµο, όπως έχει τροποποιηθεί από τον παρόντα Νόµο. 


