
 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2017 

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

 
 
 

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής κοινότητας με τίτλο -  
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.214, 
18.8.2017, σ 3.  

Εκτελεστική απόφαση 2017/1483/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2017, για την 
τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης 
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης 
2006/804/ΕΚ (2017/1483/ΕΕ), καθώς επίσης 

  
 και της υιοθέτησης ρύθμισης για τη χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 59-63 GHz, για 

εξωτερικούς χώρους, από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων. 
  
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 
(ΙΙΙ): 
03.09.2010 
09.03.2012 
28.02.2014 
18.12.2015 
25.08.2017. 

1. To παρόν  Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) 
Διάταγμα του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματα 2010 
μέχρι 2017 (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 2018. 

  
 2. Προστίθεται στο προοίμιο του βασικού Διατάγματος και κάτω από τη πρώτη γραμμή «Για 

σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-» η παράγραφος 
«(λ) Εκτελεστική Απόφαση της 8ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 
2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής 
εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης 2006/804/ΕΚ (2017/1483/ΕΕ)» 

  
  
Τροποποίηση της 
παραγράφου 2 
του βασικού 
διατάγματος. 

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

  
 (α) με την αντικατάσταση της φράσης «η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων» με τη φράση  
«(ECC Decision (05)11)» 

.
 

  
 (β) με τη προσθήκη στην υποπαράγραφο (1) αυτής, του ακόλουθου νέου ορισμού, μετά από 

την «Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ»: 
  
 ««Εκτελεστική Απόφαση 2017/1483/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής,  της 8ης 

Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την 
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την 
κατάργηση της απόφασης 2006/804/ΕΚ (2017/1483/ΕΕ)» 
 
 
 

   
Τροποποίηση της 4. Η παράγραφος (3) του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:  



  

παραγράφου 3 
του βασικού 
διατάγματος. 
  
 (α) με την αντικατάσταση της Εκτελεστικής Απόφασης «2013/752/ΕΕ» (τρίτη γραμμή) της 

υποπαραγράφου (γ) με την «2017/1483/ΕΕ» και με την προσθήκη στην ίδια υποπαράγραφο, 
αμέσως μετά τη φράση «από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από 
ασύρματα τοπικά δίκτυα και από» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων» 

.
  

   
 (β) με την προσθήκη νέας υποπαραγράφου (ζ), αμέσως μετά την υποπαράγραφο (στ) ως 

εξής:  
 

 «(ζ) ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 
που καθορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2017/1483/ΕΕ και στη Γενική Εξουσιοδότηση 
για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από 
ασύρματα τοπικά δίκτυα και από συστήματα ασύρματης πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (AΔΠ ΧΧΧ/2017, 
12/01/2018) και λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 59 - 63 GHz.» 

   

 


