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∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  

 
για τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών 

Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση 
Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιάταγµα του 2007 Κ∆Π (264/2007) 

 
 
1. Εισαγωγή 
 
1.1 Σκοπός της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις 
απόψεις τους σχετικά µε την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση 
Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από 
την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ∆Π 264/2007). 
 
Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη του συνηµµένου Παραρτήµατος 1 µε τίτλο 
«Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εµβέλειας (Καθορίζονται στη 
Σύσταση ERC/REC 70-03)», καθώς και την προσθήκη πέντε όρων στο ∆ιάταγµα που 
αφορούν τη χρήση των συσκευών µικρής εµβέλειας (επισυνάπτεται έως Παράρτηµα 2).  
 
1.2 Συσκευές Μικρής Εµβέλειας 
  
Οι συσκευές µικρής εµβέλειας, λόγω της ευρύτατα διαδεδοµένης χρήσης τους στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και παγκοσµίως, έχουν διαρκώς µεγαλύτερο ρόλο στην οικονοµία 
και στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Οι συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούνται 
για διάφορες εφαρµογές, όπως συναγερµοί, εξοπλισµός τοπικής επικοινωνίας, άνοιγµα 
πόρτας ή ιατρικά εµφυτεύµατα. Οι συσκευές µικρής εµβέλειας είναι κατά κανόνα µαζικά 
ή/και φορητά προϊόντα, τα οποία εύκολα µπορούν να µεταφερθούν και να 
χρησιµοποιηθούν εκτός συνόρων. 
 
Επειδή οι συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούν το ραδιοφάσµα µε χαµηλή ισχύ 
εκποµπής και η εµβέλεια τους είναι µικρή, η πιθανότητα πρόκλησης παρεµβολών σε 
άλλους χρήστες ραδιοφάσµατος είναι περιορισµένη. Κατά συνέπεια, οι συσκευές αυτές 
µπορούν να χρησιµοποιούν από κοινού ζώνες συχνοτήτων µε άλλες υπηρεσίες, 
υπαγόµενες ή όχι σε αδειοδότηση, και µπορούν να συνυπάρχουν µε άλλες συσκευές 
µικρής εµβέλειας. Η χρήση τους εποµένως δεν πρέπει να υπόκειται σε άδεια. 
 
Σηµαντικός αριθµός των εν λόγω συσκευών είναι ήδη ταξινοµηµένες ή αναµένεται να 
ταξινοµηθούν στο µέλλον, ως εξοπλισµός "Κλάσης 1", βάσει της Απόφασης 
2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση αρχικής 
ταξινόµησης ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και των 
συναφών κωδικών αναγνώρισης.  
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Στην απόφαση 2000/299/ΕΚ αναγνωρίζεται η ισοτιµία των ραδιοδιεπαφών που 
καλύπτουν τους όρους της "Κλάσης 1", ώστε ο ραδιοεξοπλισµός αυτός να µπορεί να 
διατεθεί στην αγορά και να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισµούς, σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. 
 
2. Ανταπόκριση 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις ανταποκρίσεις τους µέχρι τις 25 
Οκτωβρίου 2007, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν επώνυµα (δηλ. όνοµα επικοινωνίας, 
ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιότυπου και ηλεκτρονική 
διεύθυνση), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή.  
 
Οι ανταποκρίσεις µπορούν να υποβληθούν στην πιο κάτω διεύθυνση: 
 
κ. Γεώργιο Κωµοδρόµο 
Ανώτερο Λειτουργό Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος  
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία 
Τηλ.: + 357 22 814873/840 
Τηλεοµοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy 
 
Οι ανταποκρίσεις που θα ληφθούν, θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκτός αν ζητηθεί από τους ενδιαφερόµενους όπως αυτές 
τύχουν εµπιστευτικού χειρισµού. 
 
3. Πληροφορίες  
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όπου υπάρχουν διαθέσιµα όλα τα νοµικά έγγραφα (νόµοι, 
κανονισµοί, διατάγµατα, αποφάσεις) που συνθέτουν την περί ραδιοεπικοινωνιών 
νοµοθεσία: 
 
http://www.mcw.gov.cy/dec  (ιστοσελίδα του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 
 
Επίσης πληροφορίες µπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Ραδιοεπικοινωνιών (ERO): 
 
http://www.ero.dk    


