
           
 
Όροι:  
 

1. Ο χρήστης συσκευής µικρής εµβέλειας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο 
εξοπλισµός πληροί τις πρόνοιες και διατάξεις του Μέρους IV του Νόµου και των 
περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) Κανονισµών του 2003 και 2004 
(Κ∆Π 78/2003 και Κ∆Π 461/2004), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται και οποιωνδήποτε δυνάµει αυτών εκδοθέντων διαταγµάτων. 

 
2. Τα συνολικά επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιαδήποτε 

τοποθεσία, που προκύπτουν από τις εκποµπές συσκευής µικρής εµβελείας που 
αποτελούν αντικείµενο του παρόντος διατάγµατος πρέπει να είναι µέσα στα όρια 
που καθορίζει η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Σύσταση 1999/519/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού της έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)» (EE L 199 της 30.7.1999, 
σ. 59), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 
3. Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπως καθορίζονται στο Σχέδιο 

Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας έχουν προτεραιότητα έναντι συσκευών 
µικρής εµβέλειας και δεν απαιτείται η εξασφάλιση της προστασίας 
συγκεκριµένων τύπων συσκευών µικρής εµβέλειας έναντι παρεµβολών. Σε 
περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία συσκευής µικρής εµβέλειας 
παρεµβάλλεται από άλλο ραδιοεπικοινωνιακό σύστηµα, ο κάτοχος της συσκευής 
µικρής εµβέλειας δεν έχει δικαίωµα προστασίας από το ∆ιευθυντή. Νοείται ότι σε 
περίπτωση που συσκευή µικρής εµβέλειας παρεµβάλλεται από άλλο 
ραδιοεπικοινωνιακό σύστηµα το οποίο δε λειτουργεί µε βάση τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη σχετική εξουσιοδότηση του ή από 
σύστηµα που λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη εξουσιοδότηση, τότε ο κάτοχος 
της συσκευής µικρής εµβέλειας έχει δικαίωµα προστασίας από το ∆ιευθυντή.  

 
4. Σε περίπτωση που συσκευή µικρής εµβέλειας προκαλεί παρεµβολές σε υπηρεσίες 

εθνικής ασφαλείας, άµυνας, ή δηµόσιων υπηρεσιών ασφαλείας, ο κάτοχος της 
συσκευής αυτής υποχρεούται να παύσει να τη λειτουργεί τη συσκευή µικρής 
εµβέλειας, όταν αυτό του ζητηθεί γραπτώς από το ∆ιευθυντή. 

 
5. Οι λειτουργικές παράµετροι των συσκευών µικρής εµβέλειας, πρέπει να 

συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες που αναφέρονται στα παραρτήµατα 1, 2, 3, 4 
και 5 του παρόντος ∆ιατάγµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κάτοχος της 
συσκευής µικρής εµβέλειας υποχρεούται να παύσει να λειτουργεί, όταν αυτό του 
ζητηθεί γραπτώς από το ∆ιευθυντή. 

 
 
 


