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ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2017 
 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(2)(η) και 21(1)(α)  
 

 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L.345, 
20.12.2016,  
σ. 67. 

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16
ης

 Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της 
απόφασης 2008/294/ΕΚ και της εκτελεστικής απόφασης 2013/654/ΕΕ, με σκοπό την 
απλούστευση της λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) 
στην Ένωση (2016/2317/ΕΕ). 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L.29, 
3.02.2017,  
σ. 63. 

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 1
ης

 Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της 
απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων 
για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2017/191/ΕΕ). 

  
146(Ι) του 2002 
15(Ι) του 2003 
16(I) του 2004 
180(Ι) του 2004 
74(I) του 2006 
50(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2013 
113(Ι) του 2016 
75(Ι) του 2017. 

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 4(2)(η) και 21(1)(α) των 
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο 
(Ι): 
03.09.2010 
09.03.2012 
28.02.2014 
18.12.2015. 

1. To παρόν  Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) 
Διάταγμα του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματα 2010 
μέχρι 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα 
και το παρόν διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματα 2010 
μέχρι 2017. 

  
Τροποποίηση της 
παραγράφου 2 
του βασικού 
διατάγματος. 

2. Η παράγραφος (2) του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:   

  
 (α) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (1)  αυτής, των ακόλουθων νέων όρων και 

ορισμών, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
   
  ««Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» σημαίνει τα 

επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 1999/519/ΕΚ με τίτλο  «Σύσταση του  Συμβουλίου της 12

ης
 

Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)», (EE L 199 της 30.7.1999, σ. 
59), όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 
  
   Νοείται ότι ο Υπουργός Υγείας, δύναται να αναθεωρεί τα Εθνικά 
Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ή να υιοθετεί αυστηρότερα 
κριτήρια, με Απόφασή του η οποία δημοσιεύεται  στην  Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας

.
 

   
  «Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της 

Επιτροπής, της 16
ης

 Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της 
απόφασης 2008/294/ΕΚ και της εκτελεστικής απόφασης 2013/654/ΕΕ, με 
σκοπό την απλούστευση της λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών επί 
αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) στην Ένωση (2016/2317/ΕΕ)· 

   
  «Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της 

Επιτροπής, της 1
ης

 Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της 



  

απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
ζωνών συχνοτήτων για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία 
(υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/191/ΕΕ)

.
 

   
  «ζώνη των 1900/2100 MHz» σημαίνει τη ζώνη των 1920-1980 MHz για 

ανερχόμενη ζεύξη (εκπομπή τερματικού και λήψη σταθμού βάσης) και 
των 2110-2170 MHz για κατερχόμενη ζεύξη (εκπομπή σταθμού βάσης 
και λήψη τερματικού)· 

   
  «ζώνη των 2600 MHz» σημαίνει τη ζώνη των 2500-2570 MHz για 

ανερχόμενη ζεύξη (εκπομπή τερματικού και λήψη σταθμού βάσης) και 
των 2620-2690 MHz για κατερχόμενη ζεύξη (εκπομπή σταθμού βάσης 
και λήψη τερματικού)· 

   
  «Κόμβος Β αεροσκάφους (Node B)» σημαίνει ένα ή περισσότερους 

σταθμούς κινητών επικοινωνιών συστήματος UMTS ή/και LTE εντός του 
αεροσκάφους, οι οποίοι υποστηρίζουν τις ζώνες συχνοτήτων και τα 
συστήματα που προσδιορίζονται στον Πίνακα 1, του Παραρτήματος 1 της 
Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από 
ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε 
αεροσκάφη (ΚΔΠ 366/2008, 17/10/2008) και όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   
  «σύστημα LTE» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα LTE, όπως δημοσιεύονται από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ιδίως τα 
EN 301 908-1,  EN 301 908-13, EN 301 908-14 και EN 301 908-15· 

   
  «σύστημα UMTS» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα UMTS, όπως δημοσιεύονται από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ιδίως τα 
EN 301 908-1,  EN 301 908-2, EN 301 908-3 και EN 301 908-11

.
 

   
  «σύστημα MCA» σημαίνει το σύστημα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

παρέχει υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσίες 
MCA)

.
 

   
  «σύστημα MCV» σημαίνει το σύστημα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

παρέχει υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV)
.
» 

   
 (β) με την αντικατάσταση εξολοκλήρου του ορισμού «υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε 

πλοία (υπηρεσίες MCV)» στην υποπαράγραφο (1)  αυτής, με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
  ««υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV)» σημαίνει 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως ορίζονται στο άρθρο (2) 
του Νόμου, οι οποίες παρέχονται από επιχειρήσεις με σκοπό να 
καταστήσουν δυνατή την επικοινωνία ατόμων που επιβαίνουν σε πλοία 
μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, με χρήση συστήματος που 
υπόκειται στις διατάξεις της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε πλοία (Α.Δ.Π. 152 2012, 09/03/2012) όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται χωρίς την 
πραγματοποίηση άμεσων συνδέσεων με χερσαία δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών·» 

   
 (γ) με την προσθήκη στον ορισμό «σταθμός πομποδεκτών βάσης για το αεροσκάφος (BTS 

αεροσκάφους)» στην υποπαράγραφο (1) αυτής, αμέσως μετά τη φράση «περισσότερους 
σταθμούς κινητών επικοινωνιών» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «συστήματος GSM»

.
 

   
 (δ) με την προσθήκη στον ορισμό «σύστημα GSM» στην υποπαράγραφο (1) αυτής, αμέσως 

μετά τη φράσης «EN 301 511» (τρίτη γραμμή) της φράση «και EN 302 480·». 
   
Τροποποίηση της 
παραγράφου 3 
του βασικού 
διατάγματος. 

3. Η παράγραφος (3) του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ε) αυτής, αμέσως μετά τη φράση «σταθμός 



  

πομποδεκτών βάσης για το αεροσκάφος (BTS αεροσκάφους)» (πρώτη γραμμή) της φράσης 
«, Κόμβος Β του αεροσκάφους (Node B)»

.
  

   
 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ε) αυτής, αμέσως μετά τη φράση «Απόφαση 

2010/166/EΕ» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «και στην Εκτελεστική Απόφαση 
2016/2317/ΕΕ»

.
  

   
 (γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (στ) αυτής, αμέσως μετά τη φράση «Εκτελεστική 

Απόφαση 2013/654/EΕ» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «και στην Εκτελεστική Απόφαση 
2017/191/ΕΕ»

.
 

   
 (δ) με την προσθήκη στο σημείο (i) της υποπαραγράφου (στ) αυτής, αμέσως μετά τη φράση 

«1800 ΜΗz» (πρώτη γραμμή) της φράσης «, 1900/2100 MHz και 2600 MHz»
.
 

   
 (ε) με την προσθήκη στο σημείο (ii) της υποπαραγράφου (στ) αυτής, αμέσως μετά τη φράση 

«1800 ΜΗz» (πρώτη γραμμή) της φράσης «, 1900/2100 MHz και 2600 MHz». 
   

 


