
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                          Ν. 22(Ι)/2022  
Αρ. 4876 4.3.2022  

O περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.  

___________ 

Αριθμός 22(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2017 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 321,  
17.12.2018, 
σ. 36. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
146(I) του 2002 

15(Ι) του 2003 
16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 
50(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2013 

113(Ι) του 2016 
75(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 έως 2017 (που 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 έως 2022. 

  
Τροποποίηση  
του Προοιμίου  
του βασικού 
νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή από το Προοίμιο αυτού των πράξεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 

  
 «Οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που 

ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος 
ραδιοτηλεειδοποίησης στη Κοινότητα» (EE L 310 της 9.11.1990 σ.0028-0029). 

   
 «Απόφαση αριθ. 710/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 1997 

για συντονισμένη μέθοδο χορήγησης αδειών στον τομέα των δορυφορικών προσωπικών 
επικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κοινότητα» (ΕΕ L 105 της 23.4.1997 σ. 0004). 

   
 «Οδηγία 99/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 

σχετικά με τη συντονισμένη εισαγωγή συστήματος τρίτης γενεάς κινητών και ασύρματων επικοινωνιών 
(UMTS) στην Κοινότητα» (ΕΕ. L 017 της 22.1.1999 σ. 0001). 

   
 «Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά 

με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της 
πιστότητας των εξοπλισμών αυτών» (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10). 

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

με την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)» 
(EE L 108 της 24.2.2002, σ. 0021)· 

   
 «Οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 

με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)» (ΕΕ 
L 108 της 24.2.2002, σ. 0033). 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
όρων από 
αυτόν. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως: 
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    (α) Με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «φάσματος» και της φράσης «φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων», οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτές 
απαντούν, με τη λέξη «ραδιοφάσματος», στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή· και 

  
 (β) με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «Υπουργός», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτή απαντά, με τη λέξη «Υφυπουργός», στην 
ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α) Με την αντικατάσταση του όρου «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και του ορισμού του, με 

τον ακόλουθο όρο και ορισμό: 
  
 «”δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών” σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη 
μεταφορά πληροφοριών μεταξύ σημείων τερματισμού δικτύου· 

 

  
  (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων, «Διευθυντής», «δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», «Επίτροπος», «καταναλωτής», «κατανομή φάσματος», «υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και «χρήστης», με τους ακόλουθους ορισμούς: 

   
   “«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και οποιοδήποτε 
πρόσωπο εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή, δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4. 

    
   «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τα συστήματα 

μετάδοσης, είτε βασίζονται σε χωρητικότητα μόνιμων 
υποδομών ή κεντρικής διαχείρισης είτε όχι, και, κατά 
περίπτωση, τον εξοπλισμό μεταγωγής ή δρομολόγησης και 
τους λοιπούς πόρους, περιλαμβανομένων μη ενεργών 
στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων 
μέσω καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρο-
μαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των δορυφορικών 
δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω 
κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, περιλαμβανομένου του 
διαδικτύου) και κινητών δικτύων, των συστημάτων ηλεκ-
τρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση 
σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιο-
τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής 
τηλεόρασης, ασχέτως του τύπου των μεταφερόμενων πληρο-
φοριών. 

    
 
 

  
 

112(Ι) του 2004 
84(I) του 2005 

149(I) του 2005 
67(I) του 2006 

113(I) του 2007 
134(I) του 2007 

46(I) του 2008 
103(I) του 2009 

94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013 
77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016 
112(Ι) του 2016 

76(Ι) του 2017 
90(I) του 2020 
23(Ι) του 2022. 

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών που 
διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 
5 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών Νόμου. 
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   «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

    
   «κατανομή φάσματος» σημαίνει τον καθορισμό μιας 

συγκεκριμένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων προς χρήση από ένα 
ή περισσότερους τύπους ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
κατά περίπτωση, υπό ειδικές συνθήκες. 

    
   «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τις 

υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής μέσω 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των οποίων η 
παροχή περιλαμβάνει, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που 
παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο 
επί του περιεχομένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

    
   (α) Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως  αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2120· 

    
   (β) υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών· και 
    
   (γ) υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη 

μεταφορά σημάτων, όπως οι υπηρεσίες μετάδοσης που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ 
μηχανών και για την ευρυεκπομπή· 

    
   «χρήστης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·”. 

   
   (γ) με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους: 

 
- «ηλεκτρονική επικοινωνία»· 

 
- «Υπουργός»· και 

 
- «τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός». 

   
   (δ) με την αντικατάσταση του όρου «ραδιοκύματα ή ραδιοσυχνότητες» με τον όρο 

«ραδιοκύματα ή ραδιοσυχνότητες ή ραδιοφάσμα». και 
 

   (ε) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων όρων και των 
ορισμών τους: 

   
  «Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 81,  
21.3.2012, 
σ. 7. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 108,  
24.4.2002, 
σ. 1. 

“Απόφαση αρίθ. 243/2012/ΕΕ” σημαίνει την Απόφαση αρίθ. 
243/2012/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα·  
 
“Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ” σημαίνει την 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). 

    
  Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 138,  
25.5.2017, 
σ. 131. 

“Απόφαση (ΕΕ) 2017/899” σημαίνει την Απόφαση (ΕΕ) 
2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη χρήση της ζώνης 
συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση. 
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   “ασύρματο τοπικό δίκτυο (RLAN)” σημαίνει το σύστημα 
ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος, το οποίο λειτουργεί 
σε μικρή εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών σε άλλα 
τέτοια συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε μικρή απόσταση 
από άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας, σε μη αποκλειστική 
βάση, εναρμονισμένο ραδιοφάσμα. 

    
   “Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
    
   “δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας” σημαίνει είτε δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποτελείται εξ ολοκλήρου 
από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον μέχρι το σημείο 
διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να σημειώνει, 
υπό τις συνήθεις συνθήκες ωρών αιχμής, παρόμοιες 
επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης 
ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις 
σχετικές με τα σφάλματα παραμέτρους, καθώς και τον χρόνο 
αναμονής και τη διακύμανσή του· οι επιδόσεις δικτύου είναι 
δυνατό να θεωρούνται παρόμοιες ανεξαρτήτως εάν η 
εμπειρία του τελικού χρήστη ποικίλλει εξαιτίας των εγγενώς 
διαφορετικών χαρακτηριστικών του μέσου διά του οποίου το 
δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο τερματισμού δικτύου· 

    
   “εναρμονισμένο ραδιοφάσμα” σημαίνει το ραδιοφάσμα για το 

οποίο έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση 
του μέσω τεχνικού μέτρου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 
4 της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ· 

    
  Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 310,  
26.11.2015, 
σ. 1. 

“Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120” σημαίνει το Κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων 
σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική 
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε 
δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης· 

    
  Επίσημη  

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 119,  
4.5.2016, 
σ.1. 

“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” σημαίνει τον  Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

    
  Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 321,  
17.12.2018, 
σ. 1. 

“Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1971” σημαίνει το Κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης  Δεκεμβρίου 2018 για την ίδρυση του 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για 
την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009· 

    
  Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 169,  
25.6.2019, 
σ. 1. 

“Κανονισμός (EE) 2019/1020” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της 
αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011· 

    
   “κινητές υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών” σημαίνει υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 
που παρέχονται μέσω κινητών δικτύων ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών και συνδέονται με δημόσια εκχωρούμενους 
πόρους αριθμοδότησης, δηλαδή με αριθμό ή αριθμούς που 
υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθμοδότησης, ή που 
παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με αριθμό ή αριθμούς 
που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθμοδότησης· 

    
   “κοινή χρήση ραδιοφάσματος” ή “μεριζόμενη χρήση 

ραδιοφάσματος” σημαίνει την πρόσβαση από δύο ή 
περισσότερους χρήστες, για τη χρήση των ίδιων ζωνών 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με καθορισμένη συμφωνία κοινής 
χρήσης (μερισμού), που έχει επιτραπεί βάσει γενικής 
εξουσιοδότησης, ατομικών δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος ή συνδυασμού αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών προσεγγίσεων όπως η 
άδεια μεριζόμενης πρόσβασης με στόχο τη διευκόλυνση της 
κοινής χρήσης μιας ζώνης ραδιοφάσματος, με την 
προϋπόθεση δεσμευτικής συμφωνίας όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανόνες μερισμού 
που περιλαμβάνονται στα οικεία δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος, ώστε να εξασφαλίζονται για όλους τους 
χρήστες προβλέψιμες και αξιόπιστες συμφωνίες κοινής 
χρήσης (μερισμού), και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
δικαίου του ανταγωνισμού· 

    
   “Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972” σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών· 
 

   
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: C 196,  
12.6.2019, 
σ. 16. 

“Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος” ή “Radio Spectrum Policy 
Group (RSPG)” σημαίνει τη συμβουλευτική ομάδα για την 
πολιτική ραδιοφάσματος που συστάθηκε βάσει της 
Απόφασης της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2019 για τη 
σύσταση της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος και για 
την κατάργηση της απόφασης 2002/622/ΕΚ∙  

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“σημείο ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας” σημαίνει 
τον εξοπλισμό ασύρματης πρόσβασης σε δίκτυο χαμηλής 
ισχύος μικρού μεγέθους που λειτουργεί σε μικρή εμβέλεια, 
χρησιμοποιώντας ραδιοφάσμα για το οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια, ραδιοφάσμα εξαιρούμενο από την αδειοδότηση ή 
συνδυασμό αυτών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μέρος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο 
οποίος μπορεί να είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
κεραίες περιορισμένης οπτικής ενόχλησης και ο οποίος 
επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση από τους χρήστες σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα από την 
τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου, είτε κινητού είτε 
σταθερού· 

    
   “τελικός χρήστης” σημαίνει χρήστη που δεν παρέχει δημόσια 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό. 

    
   “υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών” σημαίνει 

υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και με τις 
οποίες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας διαπροσωπικής 
και διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ πεπερασμένου αριθμού 
προσώπων, κατά την οποία τα πρόσωπα που αρχίζουν την 
επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν καθορίζουν τον 
αποδέκτη ή τους αποδέκτες της και δεν περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα 
διαπροσωπικής και διαδραστικής επικοινωνίας απλώς ως 
έλασσον χαρακτηριστικό που συνδέεται άρρηκτα με άλλη 
υπηρεσία· 
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   “Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

    
   “BEREC” σημαίνει τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 

Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που ιδρύθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
   (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «και τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη Δημοκρατία.» (έκτη έως 
όγδοη γραμμή), με τη φράση «, τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και της  
αποτελεσματικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος στη Δημοκρατία και της λήψης σχετικών 
αποφάσεων.». 

   
   (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξία,» (τέταρτη γραμμή), 

της φράσης «κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Nόμου,». 
   
   (γ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ) και (ζ) του εδαφίου (2) αυτού, με τις 

ακόλουθες παραγράφους:   
   
  «(στ) του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως δυνατόν να επηρεάζεται από τους 
όρους διάθεσης του ραδιοφάσματος και την επιτρεπόμενη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων: 

   
           Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 28, κατά 

την επιλογή της κατάλληλης κανονιστικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων για την 
διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ο Διευθυντής λαμβάνει ιδιαίτερα 
υπόψη το επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας του αποτελέσματος των 
κανονιστικών ρυθμίσεων· 

   
     (ζ)  της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, αίροντας εναπομένοντα εμπόδια και 

προωθώντας συνθήκες σύγκλισης για τις επενδύσεις και την παροχή δικτύων 
(κινητών και ασύρματων) ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνοντας κοινούς κανόνες και προβλέψιμες 
ρυθμιστικές προσεγγίσεις, ευνοώντας την αποτελεσματική, αποδοτική και 
συντονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος, την ανοικτή καινοτομία, τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, την παροχή, διαθεσιμότητα και 
διαλειτουργικότητα των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη διατερματική 
συνδεσιμότητα·». 

   
   (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων:  
   
  «(η)  των συμφερόντων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τη 

συνδεσιμότητα και την εκτεταμένη διαθεσιμότητα και χρήση δικτύων (κινητών και 
ασύρματων) πολύ υψηλής χωρητικότητας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη μέγιστων οφελών όσον αφορά την 
επιλογή, την τιμή και την ποιότητα με βάση τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, 
διατηρώντας την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών. 

   
   (θ)   της συνδεσιμότητας και της πρόσβασης σε δίκτυα (κινητά και ασύρματα) πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, καθώς και της χρήσης τους, από όλους τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»· 

   
   (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «Ο Υπουργός και ο Διευθυντής 

εφαρμόζουν» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Ο Διευθυντής εφαρμόζει» και την 
αντικατάσταση της φράσης «(στ) και (ζ)» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «(στ), (ζ), (η) και 
(θ)» .   

   
   (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«ανασκόπησης» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και μέσω της συνεργασίας με τα αρμόδια 
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όργανα άλλων κρατών μελών, με τον BEREC, την Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος  και 
την Επιτροπή» . 

   
   (ζ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού της φράσης 

«επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (τρίτη 
έως Πέμπτη γραμμή), με τη φράση «παροχέων δικτύων (κινητών και ασύρματων) και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

   
   (η) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο: 
 

«(γ) εφαρμόζοντας το ενωσιακό δίκαιο, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, στον βαθμό που 
αυτό συνάδει με την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους (στ), 
(ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.». 

   
   (θ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) αυτού της λέξης «εξελιγμένες» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «ενισχυμένες». 
   
   (ι) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο: 
 

«(ε)  συνυπολογίζοντας δεόντως τις ποικίλες συνθήκες όσον αφορά τις υποδομές, τον 
ανταγωνισμό, την κατάσταση των τελικών χρηστών και ιδίως των καταναλωτών 
στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών υποδομών υπό τη διαχείριση φυσικών προσώπων για μη κερδοσκοπικό 
σκοπό.». 

   
   (ια) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (3) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου: 
 
«(στ) επιβάλλοντας, εκ των προτέρων, ρυθμιστικές υποχρεώσεις μόνον στον βαθμό 

που είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός και βιώσιμος 
ανταγωνισμός προς όφελος των τελικών χρηστών και χαλαρώνοντας ή αίροντας 
τις υποχρεώσεις αυτές, αφ’ ης στιγμής πληρούται αυτή η προϋπόθεση.». 

   
   (ιβ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «αποτελεσματικής χρήσης ή 

διαχείρισης» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης». 

   
   (ιγ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της φράσης «των περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012» 
και των αναφορών στον πλαγιότιτλο αυτού (δεύτερη έως Πέμπτη γραμμή), με την 
ακόλουθη φράση και αναφορά στον πλαγιότιτλο: 
 

  «24(Ι) του 2022. του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου»· και 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ιδ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
 

«(7) Ο Διευθυντής, πριν τη λήψη απόφασης όσον αφορά τα στοιχεία διαμόρφωσης 
της αγοράς και τα στοιχεία ανταγωνισμού των εθνικών διαδικασιών σχετικά με τα 
δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ζητά την παροχή συμβουλών από τον Επίτροπο: 
 
 Νοείται ότι, ο Διευθυντής δημοσιεύει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τον 
Επίτροπο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σε οποιαδήποτε μορφή κρίνει ο ίδιος, και 
αιτιολογημένα, ανάλογα με την περίπτωση. 
 

(8) Ο Διευθυντής, επικουρεί την Επιτροπή, εφόσον του το ζητήσει, κατά την κατάρτιση 
κριτηρίων αναφοράς και εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους (στ), (ζ), 
(η) και (θ) του εδαφίου (2). 

 
(9) Ο Διευθυντής συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές της 

Δημοκρατίας ή άλλων κρατών μελών, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την ενίσχυση της 
ρυθμιστικής συνεργασίας: 
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125(Ι) του 2018. 

Νοείται ότι, ο Διευθυντής ανταλλάσσει πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 με άλλες αρμόδιες αρχές και για τις οποίες, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας 
των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και η παραλήπτρια αρχή διασφαλίζει 
το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με αυτό της διαβιβάζουσας αρχής. 
 

(10) Ο Διευθυντής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
του τις συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή  για τη διασφάλιση της εφαρμογής της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972 με σκοπό την προαγωγή της επίτευξης των στόχων που αναφέρονται στις 
παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2): 
 
 Νοείται ότι, οι εν λόγω συστάσεις εκδίδονται εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η 
ύπαρξη αποκλίσεων κατά την υλοποίηση των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, ενδέχεται να δημιουργήσει φραγμό στην 
εσωτερική αγορά.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 3Α  
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 

 
«Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος.». 

   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ένωση» (πέμπτη 

γραμμή), της φράσης «, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «είναι απαραίτητο» (τέταρτη 

γραμμή), με τη λέξη «ενδείκνυται». 
   
 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
   «(3) Ο Υφυπουργός ή/και ο Διευθυντής, ανάλογα με την 

περίπτωση, μέσω της Ομάδας Πολιτικής Ραδιοφάσματος, 
συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και 
με την Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1) και, κατόπιν 
αιτήματός τους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
προς στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού 
των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιο-φάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να- 

    
    (α)  αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα σχετικά 

με το ραδιοφάσμα με στόχο την εφαρμογή της  Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972. 

    
   (β)  διευκολύνουν το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών 

με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 
και άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και τη 
συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. 

    
   (γ)  συντονίζουν τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά την 

εκχώρηση και την άδεια χρήσης του ραδιοφάσματος και 
δημοσιεύουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις για ζητήματα 
σχετικά με το ραδιοφάσμα. 

    
     (4) Ο Υφυπουργός, ή/και ο Διευθυντής, ανάλογα με την 

περίπτωση, προάγουν την εναρμόνιση της χρήσης του 
ραδιοφάσματος από δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με 
την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής 
χρήσης του και επιδιώκοντας οφέλη για τον καταναλωτή, όπως 
ο ανταγωνισμός, οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα 
των δικτύων και των υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό 
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ενεργούν σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2), και (3) του παρόντος 
άρθρου και με την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ, μεταξύ άλλων- 

    
   

 
 
 
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 348,  
20.12.2013, 
σ. 1.  
 

(α)  μεριμνώντας για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη της 
επικράτειας και του πληθυσμού της Δημοκρατίας με 
υψηλή ποιότητα και ταχύτητα, καθώς και για την 
κάλυψη βασικών εθνικών και ευρωπαϊκών διαδρομών 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) αρίθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ. 

   (β)  διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή   
Ένωση νέων ασύρματων τεχνολογιών και εφαρμογών 
επικοινωνιών, καθώς και με διατομεακή προσέγγιση, 
κατά περίπτωση. 

    
   (γ)  διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα και τη συνέπεια 

όσον αφορά τη χορήγηση, την ανανέωση, την 
τροποποίηση, τον περιορισμό και την ανάκληση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, προκειμένου να 
προωθηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

    
   (δ)  μεριμνώντας για την πρόληψη διασυνοριακών ή 

εθνικών επιβλαβών παρεμβολών και λαμβάνοντας 
κατάλληλα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα προς τον 
σκοπό αυτό. 

    
   (ε) προάγοντας τη μεριζόμενη χρήση του ραδιοφάσματος 

μεταξύ παρόμοιων ή διαφορετικών χρήσεων του 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

    
   (στ)  εφαρμόζοντας το πλέον κατάλληλο και λιγότερο 

επαχθές δυνατό σύστημα αδειοδότησης κατά τρόπο 
ώστε να μεγιστοποιούνται η ευελιξία, ο μερισμός και η 
αποδοτικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος. 

    
   (ζ)  εφαρμόζοντας κανόνες για τη χορήγηση, τη 

μεταβίβαση, την ανανέωση, την τροποποίηση και την 
ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
που καθορίζονται με σαφήνεια και διαφάνεια, ώστε να 
διασφαλίζεται η κανονιστική ασφάλεια, συνοχή και 
προβλεψιμότητα. 

    
   

 
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 199, 
30.7.1999, 
σ. 59. 

(η)  μεριμνώντας για τη συνοχή και προβλεψιμότητα σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον τρόπο 
αδειοδότησης της χρήσης του ραδιοφάσματος όσον 
αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, 
λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης του Συμβουλίου 
12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης 
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 
300GHz), (1999/519/ΕΚ). 

    
    (5)(α) Ο Υφυπουργός ή/και ο Διευθυντής, ανάλογα με την 

περίπτωση, διασφαλίζουν ότι η χρήση του ραδιοφάσματος είναι 
οργανωμένη στη Δημοκρατία κατά τρόπο ώστε να μην 
εμποδίζεται κανένα άλλο κράτος μέλος από το να επιτρέπει στην 
επικράτειά του τη χρήση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως λόγω διασυνοριακών 
επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ των κρατών μελών. 

    
   (β) Προς τον σκοπό αυτό, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, 

με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του 
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διεθνούς δικαίου και των σχετικών διεθνών συμφωνιών, όπως οι 
κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών και οι περιφερειακές συμφωνίες 
ραδιο-επικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
[International Telecommunication Union (ITU)]. 

    
   (6) Ο Υφυπουργός ή/και ο Διευθυντής, ανάλογα με την 

περίπτωση, συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών 
μελών και, κατά περίπτωση, μέσω της Ομάδας Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος, κατά τον διασυνοριακό συντονισμό της χρήσης 
ραδιοφάσματος, προκειμένου- 

    
    (α)  να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το εδάφιο (5). 
    
    (β)  να επιλύουν τυχόν προβλήματα ή διαφορές σε σχέση 

με τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις διασυνοριακές 
επιβλαβείς παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών, 
αλλά και με τρίτες χώρες που εμποδίζουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα στην 
επικράτειά τους. 

    
   (7)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του εδαφίου (5), ο Υφυπουργός ή/και ο Διευθυντής, 
ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να ζητούν από την Ομάδα 
Πολιτικής Ραδιοφάσματος  την χρήση των καλών της υπηρεσιών 
για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα ή διαφορές σχετικά με 
τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις διασυνοριακές επιβλαβείς 
παρεμβολές.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
  «(1Α) Ο Υφυπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς, σε εξουσιοδοτημένο από 

αυτόν πρόσωπο, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ή/και την εκτέλεση 
οποιουδήποτε καθήκοντος, το οποίο ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί χορηγούν και 
αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υφυπουργό και σε περίπτωση  τέτοιας  μεταβίβασης,  ο 
Υφυπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί 
το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.». 

   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «σχέδιο» 

(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων». και 
   
  (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «να» (πρώτη 

γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

8.   Το εδάφιο (4) του άρθρου 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Σχεδίου» 
(πρώτη γραμμή), της φράσης «Ραδιοφωνικής Κάλυψης,»·  

   
   (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ακύρωση» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «του προτεινόμενου Σχεδίου Ραδιοφωνικής 
Κάλυψης,». και 

   
   (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «τροποποίηση 

του» (πρώτη γραμμή), της φράσης «προτεινόμενου Σχεδίου Ραδιοφωνικής 
Κάλυψης». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

9.   Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της 
φράσης «του ενός μιλίου»  (τρίτη γραμμή), με τη φράση «των χιλίων εξακοσίων (1600) μέτρων». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου(1) 
αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 
 «Νοείται ότι, στην περίπτωση που ζητούνται πληροφορίες με βάση το παρόν εδάφιο, ο Υφυπουργός 

ή/και ο Διευθυντής, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνουν το πρόσωπο από το οποίο ζητούνται 
πληροφορίες, σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 
(1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «τη διεύθυνση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή/και ηλεκτρονική 
διεύθυνση, όπου εφαρμόζεται,». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του  
νέου άρθρου 
14Α. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 14, του ακόλουθου νέου 
άρθρου: 

  
 «Μηχανισμός 

διαβούλευσης και 
διαφάνειας. 

14A.-(1) O Διευθυντής διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που προτίθεται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή προτίθεται 
να προβλέψει περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και 
(3) του άρθρου 28, και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
δυνατότητα σχολιασμού του σχεδίου μέτρου, εντός εύλογης χρονικής 
περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του ζητήματος και σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός 
εξαιρετικών περιστάσεων. 

   
  (2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 24Α, ο Διευθυντής 

ενημερώνει την Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος, κατά τον χρόνο της 
δημοσιοποίησης, σχετικά με κάθε σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19 και αφορά τη χρήση 
ραδιοφάσματος για την οποία έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες 
προϋποθέσεις από τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την 
Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του για 
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(«ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες»). 

   
  (3) Ο Διευθυντής δημοσιοποιεί τις εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

   
  (4) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης δημοσιο-

ποιούνται, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική 
νομοθεσία σχετικά με το εμπορικό απόρρητο και τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
Νόμου, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως 
μετά τη λέξη «ραδιοσυχνότητας»  (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, συμπεριλαμβανομένης της κοινής 
χρήσης,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: 
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  (i) Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «φορείς παροχής» (τρίτη γραμμή), 
με τη λέξη «παροχείς»∙ και  

 
(ii) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη αυτού των λέξεων «φορείς παροχής» 

(τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «παροχείς»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού της φράσης 

«όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε» (δεύτερη γραμμή), με την φράση «σε περιπτώσεις 
στις οποίες αυτά τα δικαιώματα είναι αναγκαία για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής 
χρήσης ενόψει της ζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα» και με την 
αντικατάσταση των παραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv) αυτής, με τις ακόλουθες 
παραγράφους: 

   
  «(α) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ραδιοφάσματος. 
   
  (β)  την ανάγκη προστασίας έναντι των επιβλαβών παρεμβολών. 
   
  (γ)  την ανάπτυξη αξιόπιστων όρων μερισμού του ραδιοφάσματος, κατά 

περίπτωση. 
   
  (δ)  την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των επικοινωνιών ή 

υπηρεσιών. 
   
  (ε)   στόχους γενικού συμφέροντος όπως καθορίζονται από τα τη Δημοκρατία, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
   
  (στ)  την ανάγκη να διαφυλάσσεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος:». 
   
   (γ) με τη αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
   «(6)  Όταν ο Διευθυντής εξετάζει εάν θα εκδώσει γενική εξουσιοδότηση ή θα 

χορηγήσει ατομικά δικαιώματα χρήσης για το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, 
λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά μέτρα εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα 
προβλήματα επιβλαβών παρεμβολών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις κοινής χρήσης 
του ραδιοφάσματος βάσει συνδυασμού γενικής εξουσιοδότησης και ατομικών 
δικαιωμάτων χρήσης: 

 
  Νοείται ότι, ο Διευθυντής εξετάζει, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο να επιτρέπει 

τη χρήση του ραδιοφάσματος βάσει συνδυασμού γενικής εξουσιοδότησης και 
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που ενδέχεται να 
έχουν, στον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την είσοδο στην αγορά, οι διάφοροι 
συνδυασμοί γενικών εξουσιοδοτήσεων και ατομικών δικαιωμάτων χρήσης και οι 
σταδιακές μεταφορές από τη μία κατηγορία στην άλλη: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, ότι ο Διευθυντής μεριμνά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

περιορισμοί της χρήσης ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τεχνολογικές 
λύσεις για τη διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών, προκειμένου να επιβάλλεται το 
λιγότερο επαχθές καθεστώς αδειοδότησης.»· και 

   
   (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(7) Όταν ο Διευθυντής χορηγεί εξουσιοδότηση, με στόχο τη διευκόλυνση της 

κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, εξασφαλίζει ότι οι όροι για την κοινή χρήση του 
ραδιοφάσματος καθορίζονται σαφώς και ότι οι εν λόγω όροι, διευκολύνουν την 
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 19. 

15.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 19 αυτού, με το ακόλουθο 
άρθρο: 

  
 «Διαδικασία για τον περιορισμό 

του αριθμού των,  προς παροχή, 
δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος. 

19.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35Β, 
στην περίπτωση που ο Διευθυντής συμπεραίνει ότι η χρήση 
ραδιοφάσματος δεν δύναται να υπόκειται σε γενική 
εξουσιοδότηση και, εφόσον εξετάζει εάν πρέπει να περιορίσει 
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τον αριθμό των προς παροχή, δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων- 

   
  (α) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 

3, αναφέρει σαφώς τους λόγους για τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως αποδίδοντας τη δέουσα 
σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών για 
τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
ανταγωνισμού, και επανεξετάζει, κατά περίπτωση, τον 
περιορισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή κατόπιν 
εύλογου αιτήματος από επηρεαζόμενες επιχειρήσεις. 

   
  (β) παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπερι-

λαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, την 
ευκαιρία να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με 
οποιονδήποτε περιορισμό μέσω δημόσιας 
διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14Α. 

   
  (2)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής 

συμπεραίνει ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των 
δικαιωμάτων χρήσης, καθορίζει σαφώς και αιτιολογεί τους 
στόχους που επιδιώκονται με τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή 
συγκριτικής επιλογής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου και, όπου είναι δυνατό, τους καθορίζει ποσοτικά, 
δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη εκπλήρωσης των 
εθνικών στόχων και των στόχων της εσωτερικής αγοράς και οι 
στόχοι που μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής με σκοπό να 
σχεδιάσει τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, εκτός από την 
προώθηση του ανταγωνισμού, περιορίζονται σε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους: 

   
  (α) Την προώθηση της κάλυψης. 
   
  (β) τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσιών. 
   
  (γ) την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του 

ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη 
τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης και 
το ύψος των τελών. 

   
  (δ)  την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων: 
   
         Νοείται ότι, ο Διευθυντής καθορίζει σαφώς τη 

διαδικασία επιλογής και αιτιολογεί την πρόκρισή της, 
συμπεριλαμβανομένου τυχόν προκαταρκτικού σταδίου 
για την πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής και 
αναφέρει επίσης με σαφήνεια, το αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε σχετικής αξιολόγησης της κατάστασης 
του ανταγωνισμού, της τεχνικής και της οικονομικής 
κατάστασης της αγοράς και εκθέτει τους λόγους για την 
πιθανή χρήση και επιλογή των μέτρων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24Α. 

   
   (3) Ο Διευθυντής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής οποιαδήποτε απόφασή του, 
όσον αφορά την προκριθείσα διαδικασία επιλογής και τους 
σχετικούς κανόνες, δηλώνοντας σαφώς τους σχετικούς λόγους, 
καθώς και τους όρους που πρέπει να συνοδεύουν τα δικαιώματα 
χρήσης. 

   
   (4) Ο Διευθυντής, αφού καθορίσει τη διαδικασία επιλογής, 

απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δικαιώματα 
χρήσης. 
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   (5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής συμπεράνει 
ότι μπορούν να χορηγηθούν περαιτέρω δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος ή συνδυασμός γενικής εξουσιοδότησης και 
ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, προβαίνει σε δημοσίευση του 
σχετικού συμπεράσματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και κινεί τη διαδικασία 
χορήγησης των εν λόγω δικαιωμάτων. 

   
   (6) Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται περιορισμός της 

παροχής δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, ο Διευθυντής 
χορηγεί τα εν λόγω δικαιώματα βάσει κριτηρίων επιλογής και 
διαδικασίας επιλογής, τα οποία είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
αμερόληπτα και αναλογικά και τα εν λόγω κριτήρια επιλογής, 
σταθμίζουν δεόντως την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων 
των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 3, 3Α, και 28. 

   
   (7) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής 
επιλογής, ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει τη μέγιστη χρονική 
περίοδο των έξι (6) εβδομάδων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 25, για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι 
δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς για όλους τους 
ενδιαφερόμενους, αλλά όχι περισσότερο από οκτώ (8) μήνες, με 
την επιφύλαξη τυχόν συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Β: 

   
        Νοείται ότι, οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη 

των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση 
ραδιοφάσματος και τον συντονισμό των δορυφόρων. 

   
   (8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, υπό την 

επιφύλαξη της μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 19Α. 

16.  Το άρθρο 19Α του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
19Β και 19Γ. 

17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 19Α αυτού, ως αυτό 
διαγράφηκε σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

  
 «Διάρκεια  

δικαιωμάτων  
χρήσης. 

19Β.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής χορηγεί άδεια για τη χρήση 
ραδιοφάσματος μέσω ατομικών δικαιωμάτων χρήσης για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, διασφαλίζει ότι το δικαίωμα χρήσης χορηγείται για περίοδο 
κατάλληλη ως προς τους στόχους που επιδιώκονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της 
ανάγκης να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, καθώς και, ειδικότερα, η 
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση ραδιοφάσματος και να προάγονται η 
καινοτομία και οι αποδοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη 
κατάλληλης περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης. 

   
  (2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής χορηγεί ατομικά 

δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για τα οποία έχουν θεσπιστεί οι 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με 
την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση 
του για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(«ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες») για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
διασφαλίζει τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα για τους κατόχους των 
δικαιωμάτων για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών όσον αφορά τους 
όρους για επένδυση σε υποδομές που βασίζονται στην εν λόγω χρήση 
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ραδιοφάσματος, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων όπως αναφέρονται 
στο εδάφιο (1): 

   
  Νοείται ότι, η εν λόγω ρυθμιστική προβλεψιμότητα υπόκειται, ανάλογα με 

την περίπτωση, σε τυχόν τροποποίηση των όρων που συνοδεύουν τα εν 
λόγω δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30:  

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, για τον σκοπό αυτό, ο Διευθυντής διασφαλίζει ότι 

τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και 
προβλέπουν, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του εδαφίου (1), κατάλληλη παράτασή τους, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (3). 

   
   (3) Ο Διευθυντής καθιστά διαθέσιμα με διαφανή τρόπο τα γενικά κριτήρια 

για την παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται 
στις διατάξεις του εδαφίου (2), σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη 
χορήγησή τους, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις 
διατάξεις των εδαφίων (3) και (6) του άρθρου 19 και τα γενικά αυτά κριτήρια 
αφορούν- 

   
  (α) την ανάγκη να διασφαλιστούν η αποτελεσματική και αποδοτική 

χρήση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος, τους στόχους που 
επιδιώκονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) 
του εδαφίου (4) του άρθρου 3Α ή την ανάγκη επίτευξης στόχων 
γενικού συμφέροντος σε σχέση με τη διασφάλιση της ασφάλειας 
της ζωής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της 
άμυνας· και 

   
  (β)  την ανάγκη διασφάλισης του ανόθευτου ανταγωνισμού. 
   
  (4)(α)  Το αργότερο δύο (2) έτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου 

ισχύος ενός ατομικού δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται στις διατάξεις του 
εδαφίου (2), ο Διευθυντής διενεργεί αντικειμενική και μελλοντοστραφή 
αξιολόγηση των γενικών κριτηρίων που προβλέπονται για την παράταση της 
διάρκειας του εν λόγω δικαιώματος χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τα προ-
βλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 
3Α.  

   
        (β)  Υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθυντής δεν έχει λάβει μέτρα επιβολής 

λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης, δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 29, χορηγεί την παράταση της διάρκειας του 
δικαιώματος χρήσης, εκτός εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω 
παράταση δεν πληροί τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου: 

   
  Νοείται ότι, με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, ο Διευθυντής ενημερώνει 

τον κάτοχο του δικαιώματος για το εάν δύναται να χορηγηθεί παράταση της 
διάρκειας του δικαιώματος χρήσης και σε περίπτωση που η εν λόγω 
παράταση δεν δύναται να χορηγηθεί, ο Διευθυντής εφαρμόζει την διαδικασία 
που προνοούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης για τη συγκεκριμένη ζώνη ραδιοφάσματος. 

   
     (5) Τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

εδαφίων (2), (3) και (4), είναι αναλογικά, αμερόληπτα, διαφανή και 
αιτιολογημένα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δύνανται όπως  υποβάλουν 
παρατηρήσεις, για οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου, δυνάμει του εδαφίου (3) και 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών: 

   
   Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) δεν επηρεάζουν την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 και 31: 
   
    Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τον καθορισμό των τελών για τα δικαιώματα 

χρήσης που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Διευθυντής 
λαμβάνει υπόψη τον μηχανισμό που προβλέπεται στις διατάξεις των 
εδαφίων (2), (3) και (4). 
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    (6)  Ο Διευθυντής δύναται, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, να 
παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των εδαφίω (2), (3), (4) και 
(5) στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   
  (α)  Σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε 

δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ιδιαιτέρως προβληματική ή απούσα 
και η παρέκκλιση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του 
άρθρου 3Α· 

   
  (β) για συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα έργα. 
   
  (γ)  για πειραματική χρήση. 
   
  (δ) για χρήσεις ραδιοφάσματος που, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 28, μπορούν να συνυπάρξουν με 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες. ή 

   
  (ε) για εναλλακτική χρήση του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 28. 
   
    (7) Ο Διευθυντής δύναται να προσαρμόσει τη διάρκεια ισχύος των 

δικαιωμάτων χρήσης που καθορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη λήξη της διάρκειας των δικαιωμάτων σε 
μία ή περισσότερες ζώνες. 

   
 Ανανέωση 

ατομικών 
δικαιωμάτων 
χρήσης 
εναρμονισμένου 
φάσματος. 

19Γ.-(1) Ο Διευθυντής λαμβάνει εγκαίρως απόφαση σχετικά με την 
ανανέωση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, 
πριν από τη λήξη της διάρκειας των εν λόγω δικαιωμάτων, εκτός εάν, κατά 
τη στιγμή της εκχώρησης, έχει εξαιρεθεί ρητά η δυνατότητα ανανέωσης και 
για τον σκοπό αυτό, ο Διευθυντής αξιολογεί την ανάγκη για την εν λόγω 
ανανέωση με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του κατόχου των 
δικαιωμάτων, στην τελευταία περίπτωση όχι νωρίτερα από πέντε (5) έτη πριν 
από τη λήξη της διάρκειας των σχετικών δικαιωμάτων:  

   
    Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη των ρητρών ανανέωσης που ισχύουν για τα υφιστάμενα 
δικαιώματα. 

   
    (2) Κατά τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων- 
   
  (α)  την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του 

άρθρου 3, του εδαφίου (4) του άρθρου 3Α και του εδαφίου (2) του 
άρθρου 18, καθώς και των στόχων δημόσιας πολιτικής δυνάμει του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου. 

   
  (β)   την εφαρμογή τεχνικού μέτρου εφαρμογής που θεσπίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ. 
   
  (γ)  την επανεξέταση, της κατάλληλης εφαρμογής των όρων, που 

συνοδεύουν το σχετικό δικαίωμα. 
   
  (δ) την ανάγκη προώθησης του ανταγωνισμού, ή αποφυγής τυχόν 

στρέβλωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Α. 
   
  (ε) την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης του 

ραδιοφάσματος, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία ή 
την αγορά. 

   
  (στ) την ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές της υπηρεσίας. 

 
   (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής, εξετάζει πιθανή 

ανανέωση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, 
για το οποίο ο αριθμός δικαιωμάτων χρήσης είναι περιορισμένος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εδαφίου (2), διεξάγει ανοιχτή και διαφανή διαδικασία που 
δεν εισάγει διακρίσεις, και μεταξύ άλλων- 
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(α) παρέχει, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την ευκαιρία να 
εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω δημόσιας διαβούλευσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α· και 

(β) αναφέρει σαφώς τους λόγους για την πιθανή ανανέωση: 

       Νοείται ότι, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τυχόν στοιχεία που 
προκύπτουν από τη διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (α), σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς από 
επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που κατέχουν δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος στη σχετική ζώνη, όταν αποφασίζει εάν θα 
ανανεώσει τα δικαιώματα χρήσης ή θα οργανώσει νέα διαδικασία 
επιλογής για να χορηγήσει τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19. 

(4) Η απόφαση ανανέωσης των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, μπορεί να συνοδεύεται από αναθεώρηση 
των σχετικών τελών, καθώς και από άλλους όρους και προϋποθέσεις και, 
κατά περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να προσαρμόζει τα τέλη για τα 
δικαιώματα χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «βέλτιστης χρήσης του 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.» (δωδέκατη γραμμή), της ακόλουθης νέας πρότασης: 

«Ο Διευθυντής διασφαλίζει ότι τα εν λόγω τέλη είναι αντικειμενικά δικαιολογημένα, 
διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνουν 
υπόψη τους γενικούς στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

     «(5) Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, ο Διευθυντής μεριμνά, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα εφαρμοστέα τέλη καθορίζονται σε επίπεδο που εξασφαλίζει 
αποδοτική εκχώρηση και χρήση ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων ως ακολούθως: 

(α)    Καθορίζοντας  τιμές πρώτης προσφοράς, ως ελάχιστα τέλη, για δικαιώματα χρή-
σης ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εν λόγω δικαιωμάτων, 
στις πιθανές εναλλακτικές χρήσεις τους. 

 (β) λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγονται οι όροι που συνοδεύουν τα εν 
λόγω δικαιώματα. και 

 (γ)  εφαρμόζοντας, στο μέτρο του δυνατού, ρυθμίσεις πληρωμής που συνδέονται με 
την πραγματική διαθεσιμότητα όσον αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
22Α. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Κοινή  
διαδικασία  
αδειοδότησης  
για τη  
χορήγηση  
μεμονωμένων  
δικαιωμάτων 
χρήσης  
ραδιοφάσματος. 

22Α.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα 
ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών και με την Ομάδα Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ενδιαφέρον που εκφράζουν οι 
συμμετέχοντες στην αγορά, καθορίζοντας από κοινού τις κοινές πτυχές 
μιας διαδικασίας αδειοδότησης και, κατά περίπτωση, διεξάγοντας επίσης 
από κοινού τη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοφάσματος. 
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  (2)  Κατά τον σχεδιασμό της κοινής διαδικασίας αδειοδότησης, ο 
Διευθυντής δύναται να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

   
  (α) Τις επιμέρους εθνικές διαδικασίες αδειοδότησης που κινούνται και 

εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το από κοινού 
συμφωνημένο πρόγραμμα. 

   
  (β) τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κοινές προϋποθέσεις και 

διαδικασίες για την επιλογή και τη χορήγηση μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος μεταξύ των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών∙ 

   
  (γ) τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κοινές ή συγκρίσιμες 

προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης 
ραδιοφάσματος μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τις 
οποίες, μεταξύ άλλων, θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα 
εκχώρησης παρόμοιων τμημάτων ραδιοφάσματος. 

   
  (δ) τη διαδικασία που είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή σε άλλα κράτη 

μέλη, μέχρις ότου διεξαχθεί η κοινή διαδικασία αδειοδότησης: 
   
          Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, ανεξαρτήτως του 

ενδιαφέροντος που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, ο 
Διευθυντής δεν ενεργεί από κοινού με τα αρμόδια όργανα άλλων 
κρατών μελών, ενημερώνει τους εν λόγω συμμετέχοντες στην 
αγορά για τους λόγους της απόφασής του.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
24Α. 

20.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 24 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Διαδικασία  

αξιολόγησης 
από  
ομότιμους. 

24Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(2) του άρθρου 19, σε σχέση με ραδιοφάσμα για το οποίο έχουν καθοριστεί 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα 
με την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, ενημερώνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α, την Ομάδα Πολιτικής 
Ραδιοφάσματος  σχετικά με τυχόν σχέδιο μέτρου που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19 και αναφέρει εάν 
και πότε, πρέπει να ζητεί από την Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος,  να 
συγκαλέσει φόρουμ αξιολόγησης από ομότιμους. 

   
  (2) Κατά τη διάρκεια του φόρουμ αξιολόγησης από ομότιμους, ο 

Διευθυντής επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο μέτρου- 
   
  (α) προάγει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τη διασυνοριακή 

παροχή υπηρεσιών, καθώς και τον ανταγωνισμό, μεγιστοποιεί 
τα οφέλη για τον καταναλωτή και επιτυγχάνει, σε γενικές 
γραμμές, τους στόχους που καθορίζονται στις διατάξεις των 
άρθρων 3, 3Α, 18, και 28, καθώς και στις Αποφάσεις αριθ. 
676/2002/ΕΚ και αριθ. 243/2012/ΕΕ. 

   
  (β) διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του 

ραδιοφάσματος. και 
   
  (γ) διασφαλίζει σταθερές και προβλέψιμες επενδυτικές συνθήκες 

για τους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του 
ραδιοφάσματος κατά την ανάπτυξη δικτύων για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξαρτώνται από το 
ραδιοφάσμα. 

   
  (3) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από την Ομάδα Πολιτικής 

Ραδιοφάσματος να υιοθετήσει έκθεση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο 
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το σχέδιο μέτρου που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) υλοποιεί 
του στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), στην οποία 
έκθεση αποτυπώνονται οι απόψεις που ανταλλάχθηκαν στο φόρουμ 
αξιολόγησης από ομότιμους. 

   
  (4) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από το φόρουμ αξιολόγησης από 

ομότιμους, να ζητήσει από την Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος, να 
υιοθετήσει γνώμη, για το σχέδιο μέτρου που προβλέπεται στις διατάξεις 
του εδαφίου (1).». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

21.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της 
φράσης «στις παραγράφους (1) και (2)» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «στα εδάφια (1) και 
(2)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

22.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «Το εδάφιο (2)(β),(γ) και (δ) δεν 

εφαρμόζεται» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Οι παράγραφοι (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 
(2) δεν εφαρμόζονται». και 

   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «άρθρου 52(10)» (δέκατη τέταρτη 

γραμμή), με την φράση «εδαφίου (10) του άρθρου 52». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

23.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
  «(1)(α) Ο Διευθυντής καθορίζει τους όρους για τα δικαιώματα χρήσης που 

χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη και πλέον αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος. 

   
  (β) Ο Διευθυντής, πριν από την εκχώρηση ή την ανανέωση των εν λόγω δικαιωμάτων, 

θεσπίζει με σαφήνεια τους όρους αυτούς, όπως μεταξύ άλλων το απαιτούμενο επίπεδο 
χρήσης και τη δυνατότητα να πληρούν την εν λόγω απαίτηση μέσω εμπορίας ή 
χρονομίσθωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των όρων αυτών.  

   
  (γ) Όροι οι οποίοι συνοδεύουν ανανεώσεις δικαιωμάτων χρήσης δε δύναται να 

παρέχουν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα στους υπάρχοντες κατόχους των εν λόγω 
δικαιωμάτων: 

   
  Νοείται ότι, οι εν λόγω όροι προσδιορίζουν τις εφαρμοστέες παραμέτρους, 

συμπεριλαμβανομένης της τυχόν προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων χρήσης, 
η μη τήρηση των οποίων παρέχει τη δυνατότητα στο Διευθυντή να ανακαλέσει το δικαίωμα 
χρήσης ή να επιβάλει άλλα μέτρα: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής, αμέσως και με διαφάνεια, διαβουλεύεται με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τα ενημερώνει σχετικά με τους όρους που συνοδεύουν τα 
δικαιώματα χρήσης πριν από την επιβολή τους και καθορίζει εκ των προτέρων τα κριτήρια 
για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εν λόγω όρων και ενημερώνει σχετικά τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με διαφάνεια.». 

   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «υπηρεσίες» (τέταρτη γραμμή), με τη 

φράση «την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών».   
   
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πεδία» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη Σύσταση του 
Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300GHz) (1999/519/ΕΚ)».  
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  (δ) με την αντικατάσταση στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης 
«ραδιοσυχνοτήτων σε περιπτώσεις όπου η χρήση ραδιοσυχνοτήτων υπάγεται σε γενική 
άδεια» (δεύτερη έως τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «ραδιοφάσματος». 

   
  (ε) με την αντικατάσταση στη παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης 

«αποτελεσματικής» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «αποδοτικής». 
   
  (στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού 

της φράσης «αναποτελεσματικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), 
με τη φράση «μη αποδοτικής χρήσης ραδιοφάσματος. ή». 

   
  (ζ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «Συμβούλιο» (ένατη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο». 
   
  (η) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διαστήματος» (έκτη γραμμή), 

της φράσης «λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων». 

   
  (θ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πεδία,» 

(τέταρτη γραμμή), της φράσης «λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της Σύστασης του 
Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300GHz)  (1999/519/ΕΚ),». 

   
  (ι) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο:  
 

«(δ) μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 19Α, με την επιφύλαξη τυχών 
τροποποιήσεων του εθνικού προγράμματος μερισμού ραδιοσυχνοτήτων.». 

   
  (ια) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«μεταβίβαση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή χρονομίσθωση». 
   
  (ιβ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ια) του εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο: 
 

«(ια)  υποχρεώσεις για τη συγκέντρωση ή τον μερισμό ραδιοφάσματος ή για να 
επιτρέπεται η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για άλλους χρήστες σε συγκεκριμένες 
περιφέρειες ή σε εθνικό επίπεδο.». 

   
  (ιγ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού της φράσης «των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2012» (τέταρτη έως έκτη 
γραμμή), με τη φράση «του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου»· και 

   
  (ιδ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
  «(9) Στην περίπτωση εθνικής ή περιφερειακής έλλειψης ζήτησης της αγοράς, για τη χρήση 

ζώνης στο εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει την εναλλακτική 
χρήση του συνόλου ή μέρους της εν λόγω ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης 
χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), υπό την προϋπόθεση ότι- 

   
  (α) η διαπίστωση της έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη χρήση της εν λόγω ζώνης 

βασίζεται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), 
συμπεριλαμβανομένης μακρόπνοης αξιολόγησης της ζήτησης της αγοράς. 

   
  (β) η εν λόγω εναλλακτική χρήση δεν αποτρέπει ούτε εμποδίζει τη διαθεσιμότητα ή τη 

χρήση της εν λόγω ζώνης σε άλλα κράτη μέλη. και  
   
  (γ) ο Διευθυντής λαμβάνει δεόντως υπόψη τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ή 

χρήση της εν λόγω ζώνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικονομίες κλίμακας για 
τον εξοπλισμό που προκύπτουν από τη χρήση του εναρμονισμένου 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή   Ένωση: 

   
  Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση επιτρέπει την εναλλακτική χρήση κατ’ 

εξαίρεση, υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και σε κάθε περίπτωση 
επανεξετάζεται ταχέως κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από υποψήφιο 
χρήστη προς το Διευθυντή για χρήση της ζώνης σύμφωνα με το τεχνικό μέτρο 
εφαρμογής και ο Διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, 
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σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται, σε συνδυασμό με τους λόγους της 
απόφασης, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα τυχόν επανεξέτασης. 

 
  (10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής θέτει όρους για ατομικά δικαιώματα 

χρήσης, δύναται, με σκοπό κυρίως να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος ή να προωθείται η κάλυψη, να προβλέπει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

   
  (α) Μερισμό παθητικών ή ενεργητικών υποδομών που στηρίζονται στο ραδιοφάσμα 

ή του ραδιοφάσματος. 
   
  (β) εμπορικές συμφωνίες πρόσβασης σε περιαγωγή.  
   
  (γ)  από κοινού ανάπτυξη υποδομών για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών που 

στηρίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος: 
   
           Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν εμποδίζει τον μερισμό ραδιοφάσματος στους 

όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης και η εφαρμογή των συνοδευτικών 
όρων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου από τις επιχειρήσεις, 
εξακολουθεί να υπόκειται στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. 

   
    (11)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εναρμονιστεί η χρήση ραδιοφάσματος, έχουν 

συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι επιχειρήσεις στις οποίες 
εκχωρείται το ραδιοφάσμα, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και ενωσιακούς κανόνες, ο 
Διευθυντής χορηγεί το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω ραδιοφάσματος σύμφωνα με αυτά.  

   
  (β) Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι εθνικοί όροι που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης 

του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος έχουν τηρηθεί στην περίπτωση κοινής διαδικασίας 
επιλογής, ο Διευθυντής δεν επιβάλλει περαιτέρω όρους, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες 
που θα μπορούσαν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την ορθή 
εφαρμογή της από κοινού εκχώρησης του ραδιοφάσματος αυτού.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόμου. 

24.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) αυτού της 
λέξης «φορείς» (έβδομη γραμμή), με τη λέξη «παροχείς». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του 
βασικού νόμου. 

25.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού του σημείου της 

τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 
 
  «Νοείται ότι, στην περίπτωση που κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι 
ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο του ατομικού δικαιώματος ή της 
γενικής εξουσιοδότησης, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων δεν 
γνωστοποιείται.» . 

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

 
«(4) Ο Διευθυντής 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 τελεί ατομικό δικαίωμα χρήσης ή γενική 
εξουσιοδότηση, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους, χρονική περίοδο μικρότερη των 
τεσσάρων (4) εβδομάδων, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων.» . και 

   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
«(5) Ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις επί των προτεινόμενων αλλαγών σύμφωνα 

με τα εδάφια (3) και (4) και με αιτιολογημένη απόφασή του επιβεβαιώνει, μεταβάλλει ή ανακαλεί 
τις διενεργηθείσες τροποποιήσεις.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του 
βασικού νόμου. 

26.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
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«Εξουσίες κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης.»∙ και 

   
  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «περί Καταπολέμησης της 

Τρομοκρατίας Νόμο» (τρίτη γραμμή) και της αναφοράς αυτού, με την ακόλουθη φράση και 
αναφορά: 

   
  «75(Ι) του 2019. περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των 

Θυμάτων Νόμο». 
   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
35Α, 35Β και 
35Γ. 

27.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 35 αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων: 
 

  
 «Ανταγωνισμός. 35Α.-(1) Ο Διευθυντής, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του 

άρθρου (3), προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και αποφεύγει 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

   
  (2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής χορηγεί, τροποποιεί ή 

ανανεώνει δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, δύναται να λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα όπως- 

 
  (α) να περιορίζει την ποσότητα των ζωνών ραδιοφάσματος για το οποίο 

χορηγούνται δικαιώματα χρήσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θέτει όρους για τα εν λόγω 
δικαιώματα χρήσης, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένα σύνολα 
ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

   
  (β)  να δεσμεύει, εάν είναι σκόπιμο και δικαιολογημένο λαμβανομένης 

υπόψη ειδικής κατάστασης στην εθνική αγορά, ορισμένο μέρος 
ζώνης ραδιοφάσματος ή συνόλου ζωνών για εκχώρηση σε 
νεοεισερχομένους. 

   
  (γ)     να αρνείται να χορηγήσει νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή 

να εγκρίνει νέες χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες ή να 
θέτει όρους για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος ή για την αδειοδότηση νέων χρήσεων 
ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού λόγω οποιασδήποτε εκχώρησης, μεταβίβασης ή 
συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης. 

   
  (δ) να εισάγει όρους που να απαγορεύουν ή να επιβάλλει όρους στις 

μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, που δεν 
υπόκεινται σε ενωσιακό ή εθνικό έλεγχο των συγκεντρώσεων, 
εφόσον αυτές οι μεταβιβάσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

   
  (ε) να τροποποιεί τα ισχύοντα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
διορθωθεί εκ των υστέρων η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω 
οποιασδήποτε μεταβίβασης ή συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος: 

   
          Νοείται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα 

διαθέσιμα κριτήρια αναφοράς, ο Διευθυντής βασίζει τις αποφάσεις 
του σε αντικειμενική και μακρόπνοη αξιολόγηση των συνθηκών του 
ανταγωνισμού στην αγορά, της αναγκαιότητας ή μη των εν λόγω 
μέτρων για τη διατήρηση ή την επίτευξη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και των πιθανών επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων 
στις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδύσεις από συμμετέχοντες 
στην αγορά, ιδίως για την ανάπτυξη δικτύων και σε αυτό το πλαίσιο, 
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ο Διευθυντής, συνεργάζεται με τον Επίτροπο και λαμβάνει υπόψη 
την προσέγγιση της ανάλυσης της σχετικής αγοράς. 

   
  (3)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Διευθυντής 

ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31, 14Α και 24Α. 

   
 Συγχρονισμός 

των εκχωρήσεων. 
 

35Β.-(1) Ο Διευθυντής συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές 
άλλων κρατών μελών προκειμένου να συντονίζεται η χρήση του 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διαφορετικών καταστάσεων των εθνικών αγορών και η συνεργασία αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μίας ή, κατά περίπτωση, 
περισσότερων κοινών ημερομηνιών μέχρι τις οποίες πρόκειται να χορηγηθεί 
άδεια για τη χρήση συγκεκριμένου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος. 

   
  (2) Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες 

προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 
676/ 2002/ΕΚ για να καταστεί δυνατή η χρήση του ραδιοφάσματος για 
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, ο Διευθυντής επιτρέπει τη χρήση 
του εν λόγω ραδιοφάσματος το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 
τριάντα (30) μηνών από την έγκριση του εν λόγω μέτρου, ή το συντομότερο 
δυνατόν μετά την ανάκληση τυχόν απόφασης με την οποία επιτρέπεται η 
εναλλακτική χρήση, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (9) 
του άρθρου 28: 

   
  Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται με επιφύλαξη της 

Απόφασης (ΕΕ) 2017/899. 
   
  (3) Ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται 

στις διατάξεις του εδαφίου (2) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   
  (α) Στον βαθμό που αιτιολογείται από περιορισμό της χρήσης της 

συγκεκριμένης ζώνης με βάση το στόχο γενικού συμφέροντος που 
αναφέρεται  στις διατάξεις των παραγράφων (α) ή (δ) του εδαφίου 
(3) του άρθρου 28. 

   
  (β)  σε περίπτωση ανεπίλυτων ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού 

που συντελούν σε επιβλαβείς παρεμβολές με τρίτες χώρες, υπό τον 
όρο ότι το θιγόμενο κράτος μέλος έχει ζητήσει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει της 
παραγράφου 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ. 

   
  (γ)  για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και άμυνας. ή 
   
  (δ)  σε περίπτωση ανωτέρας βίας: 
   
                  Νοείται ότι, ο Διευθυντής επανεξετάζει την καθυστέρηση αυτή, 

τουλάχιστον ανά διετία. 
   
   (4) Ο Διευθυντής, δύναται να παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται 

στις διατάξεις του εδαφίου (2), για συγκεκριμένη ζώνη στο βαθμό που 
απαιτείται και έως τριάντα (30)  μήνες σε περίπτωση που- 

   
  (α)  υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού που 

συντελούν σε επιβλαβείς παρεμβολές μεταξύ κρατών μελών, υπό 
τον όρο ότι το θιγόμενο κράτος μέλος λαμβάνει εγκαίρως όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
28, της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ. 

 
  (β)  είναι αναγκαίο και περίπλοκο να διασφαλιστεί η τεχνική μετάβαση 

υφιστάμενων χρηστών της εν λόγω ζώνης. 
   
    (5) Σε περίπτωση παράτασης, δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (3) ή 

(4), ο Διευθυντής ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
αναφέροντας τους λόγους της παράτασης. 
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 Συγχρονισμός των 
εκχωρήσεων για  
συγκεκριμένες 
ζώνες 5G. 

35Γ.-(1) Με έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής 
λαμβάνει, για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα όπου είναι απαραίτητο για τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης του 5G, για να- 

   
  (α) αναδιοργανώσει και να επιτρέψει τη χρήση επαρκώς μεγάλων 

τμημάτων της ζώνης 3.4-3.8 GHz. 
   
  (β) επιτρέψει τη χρήση τουλάχιστον 1 GHz της ζώνης 24.25-27.5 GHz, 

υπό τον όρο ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και της 
απουσίας σημαντικών περιορισμών για τη μετάβαση υφιστάμενων 
χρηστών ή την εκκαθάριση της ζώνης. 

   
  (2) Ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει την προθεσμία που καθορίζεται 

στις διατάξεις του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 28 ή των εδαφίων (2), 
(3) ή (4) του άρθρου 35Β. 

   
  (3) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

συνάδουν με τις εναρμονισμένες προϋποθέσεις που έχουν καθορίσει τα 
τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης αριθ. 
676/2002/ΕΚ. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 39 του 
βασικού νόμου. 

28.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) αυτού της χρονολογίας «2016» (έκτη γραμμή) και την 

προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, της ακόλουθης αναφοράς: 
 
«Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
2.6.2017.»∙ και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της φράσης «των περί των Βασικών 

Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως 
αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α)» (δεύτερη έως τέταρτη γραμμή), με την 
ακόλουθη φράση και αναφορά: 
 

  «Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

2.6.2017 
18.12.2020. 

των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) 
Κανονισμών». 

  
 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 43 του 
βασικού νόμου. 

29. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του 
εδαφίου (1) αυτού της λέξης «εφαρμόζονται» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «εφαρμόζεται» και της φράσης 
«το  άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 ως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ο Κανονισμός (EE) 2019/1020». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 46 του 
βασικού νόμου. 

30. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του 
εδάφιου (1) αυτού της λέξης «μόνιμα» (πρώτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 46Α του 
βασικού νόμου. 

31. Το άρθρο 46Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της 
φράσης «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «Κανονισμό (EE) 2019/1020». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 
46Β. 

32.  Το άρθρο 46Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 
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 «Διαχωρισμός  

αρμοδιοτήτων  
σε σχέση με τον 
ραδιοεξοπλισμό. 
 
 

46Β.-(1)  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις 
των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), και (η) του εδαφίου (3) του άρθρου 39 και 
των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (EE) 
2019/1020, αποτελούν αρμοδιότητα του Επιτρόπου, ο οποίος ενεργεί δυνάμει 
των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου. 

   
  (2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), και (η) του εδαφίου (3) του 
άρθρου 39, διενεργείται από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου. 

   
  

 
 
 

89(Ι) του 2020. 
 

(3) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των 
παραγράφων (β), (γ), (δ) και (θ) του εδαφίου (3) του άρθρου 39 και των 
σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (EE) 2019/1020, 
αποτελούν αρμοδιότητα του Επιτρόπου, ο οποίος ενεργεί δυνάμει των 
εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του περί της Ασφάλειας 
Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου. 

   
  (4) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (θ) του εδαφίου (3) του άρθρου 
39, διενεργείται από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 
Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου.». 
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