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Αριθμός 539
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2017 

______________________ 

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

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L.232,
30.06.2021,
σ. 1.

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. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
 Τρίτο (Ι): 
03.09.2010 
09.03.2012 
28.02.2014 
18.12.2015 
25.08.2017 
12.01.2018 
15.05.2020. 

Τροποποίηση του 
προοιμίου του 
βασικού 
διατάγματος 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 2 
του βασικού 
διατάγματος. 

Τροποποίηση της 
παραγράφου 3 
του βασικού 
διατάγματος. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

Εκτελεστική Απόφαση της 17ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση 
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5945-6425 MHz για την υλοποίηση συστημάτων 
ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
WAS/RLAN (2021/1067/ΕΕ). 

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: 

1. To παρόν  Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό)
Διάταγμα του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματα 2010
μέχρι 2020 (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 2021.

2. Το προοίμιο του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου «(ν)»:

«(ν) Εκτελεστική Απόφαση της 17ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση 
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5945-6425 MHz για την υλοποίηση συστημάτων 
ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
WAS/RLAN (2021/1067/ΕΕ)». 

3. Η παράγραφος (2) του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη στην
υποπαράγραφο (1) αυτής, του ακόλουθου ορισμού:

«Εκτελεστική Απόφαση 2021/1067/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής, της 17ης 
Ιουνίου 2021 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 
των 5945-6425 MHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβα-
νομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών WAS/RLAN (2021/1067/ΕΕ)·  

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

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ε) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ε): 

«(ε) σταθμός πομποδεκτών βάσης για το αεροσκάφος (BTS αεροσκάφους), Κόμβος Β του 
αεροσκάφους (Node B) και μονάδα ελέγχου δικτύου (NCU) που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση 2008/294/ΕΚ, στην Εκτελεστική Απόφαση 
2013/654/ΕΕ και στην Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ, στη Γενική Εξουσιοδότηση για τη 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών σε αεροσκάφη (ΑΔΠ 515 2017, 25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται και λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 
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1920-1980 MHz και 2110-2170 MHz και διατίθενται χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία 
για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσίες MCA): 

Νοείται ότι- 
(i) Η χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 1710-1785 MHz, 1805-1880 και MHz 2110-

2170MHz από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών
σε αεροσκάφη, που παρέχονται πάνω από την επικράτειά της Δημοκρατίας, από
αεροσκάφη νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 1 της
Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη
λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (ΑΔΠ 515 2017,
25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από
την υποχρέωση εγγραφής και την καταβολή τελών∙

(ii) Η χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980
MHz και 2110-2170 MHz από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών σε αεροσκάφη, που παρέχονται πάνω από την επικράτειά της
Δημοκρατίας, από αεροσκάφη νηολογημένα σε άλλο κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους του
Παραρτήματος 1 της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από
ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη
(ΑΔΠ 515 2017, 25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και
έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Διεθνής Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU), εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής και την καταβολή
τελών.»·

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (στ) με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (στ): 

«(στ)  σταθμός βάσης πομποδέκτη πλοίου που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται στην Απόφαση 2010/166/ΕΕ και στην Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ, στη 
Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για την παροχή 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία (ΑΔΠ 516 2017, 25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και λειτουργούν στις ζώνες των 900 MHz, 1800 MHz, 
1900/2100 MHz και 2600 MHz στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατίθενται 
χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία 
(υπηρεσίες MCV):  

Νοείται ότι- 
(i) Η χρήση των ζωνών των 900 MHz, 1800 MHz, 1900/2100 MHz και 2600 MHz από

ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία, που
παρέχονται στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, από πλοία νηολογημένα σε άλλα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με
τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 1 της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση
ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών σε πλοία (ΑΔΠ 516 2017, 25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής και την
καταβολή τελών∙

(ii) Η χρήση των ζωνών των 900 MHz, 1800 MHz, 1900/2100 MHz και 2600 MHz από
ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία, που
παρέχονται στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, από πλοία νηολογημένα σε άλλο
κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα
με τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 1 της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών σε πλοία (ΑΔΠ 516 2017,25/08/2017) όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής και την
καταβολή τελών».

(γ) με την προσθήκη της υποπαραγράφου (η): 

«(η) συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων 
ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος («LPI») και συστήματα 
ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(WAS/RLAN) εσωτερικού χώρου πολύ χαμηλής ισχύος («VLP»), που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2021/1067 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) και λειτουργούν 
στη ζώνη συχνοτήτων 5 945 - 6 425  MHz». 
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