
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006 
 

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

 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L.72, 
20.3.2010,  
σ. 38. 

Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά με εναρμονισμένους όρους του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/166/EΕ), 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L.72, 
20.3.2010,  
σ. 42. 

Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 για την έγκριση συστημάτων κινητών 
επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) (2010/167/EΕ), 

  
146(Ι) του 2002 
15(Ι) του 2003 
16(I) του 2004 
180(Ι) του 2004 
74(I) του 2006. 

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 4(2)(η) και 21(1)(α) των 
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο 
(ΙΙΙ): 
3.9.2010. 

1. To παρόν  Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) 
Διάταγμα του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 
(που στο εξής θα αναφέρεται 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 και 2012. 

  
Τροποποίηση της 
παραγράφου 2 
του βασικού 
διατάγματος. 

2. Η παράγραφος (2) του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη στην 
υποπαράγραφο (1)  αυτής των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά: 

   
  ««Απόφαση 2010/166/EΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 

19ης Μαρτίου 2010 σχετικά με εναρμονισμένους όρους του 
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία 
(υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/166/EΕ)· 

   
  «ζώνη των 900 MHz» σημαίνει τη ζώνη των 880-915 MHz για 

ανερχόμενη ζεύξη (εκπομπή του τερματικού και λήψη του σταθμού 
βάσης) και των 925-960 MHz για κατερχόμενη ζεύξη (εκπομπή σταθμού 
βάσης και λήψη του τερματικού)· 

   
  «ζώνη των 1800 MHz» σημαίνει τη ζώνη των 1710-1785 MHz για 

ανερχόμενη ζεύξη (εκπομπή τερματικού και λήψη σταθμού βάσης) και 
των 1805-1880 MHz για κατερχόμενη ζεύξη (εκπομπή σταθμού βάσης 
και λήψη τερματικού)· 

   
  «σταθμός βάσης πομποδέκτη πλοίου (σταθμός βάσης πλοίου)» σημαίνει 

την κινητή πικοκυψελίδα τοποθετημένη στο πλοίο, η οποία υποστηρίζει 
υπηρεσίες GSM στις ζώνες των 900 MHz ή/και των 1800 MHz· 

   
  «Σύσταση 2010/167/EΕ» σημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής της 19ης 

Μαρτίου 2010 για την έγκριση συστημάτων κινητών επικοινωνιών σε 
πλοία (υπηρεσίες MCV) (2010/167/EΕ) · 

   
  «σύστημα GSM» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα GSM, όπως δημοσιεύονται από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ιδίως τα 
EN 301 502 και EN 301 511· 

   
  «υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV)» σημαίνει 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως ορίζονται στο άρθρο (2) 
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του Νόμου, οι οποίες παρέχονται από επιχειρήσεις με σκοπό να 
καταστήσουν δυνατή την επικοινωνία με χρήση του συστήματος GSM, 
από άτομα που επιβαίνουν σε πλοία μέσω δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών χωρίς αποκατάσταση άμεσης σύνδεσης με χερσαία δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών· 

   
   

 
 
 45(Ι) του 1964 

«χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αιγιαλίτης ζώνη από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 
1964·». 

   
Τροποποίηση της 
παραγράφου 3 
του βασικού 
διατάγματος. 

3. Η παράγραφος (3) του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την υποπαράγραφο (ε) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (στ):  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
ΧΧ.ΧΧ.2012 
(Α.Δ.Π. 
ΧΧ/2012) 
  

«(στ) σταθμός βάσης πομποδέκτη πλοίου που πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση 2010/166/EΕ, 
στη Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από 
ραδιοεξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών σε πλοία (Α.Δ.Π. ΧΧΧ/2012, ΧΧ/ΧΧ/2012) όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται  και λειτουργούν 
στις ζώνες των 900 MHz και 1800 ΜΗz στα χωρικά ύδατα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και διατίθενται χωρίς παρεμβολές και 
χωρίς προστασία για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε 
πλοία (υπηρεσίες MCV): 

 
 Νοείται ότι- 

 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
ΧΧ.ΧΧ.2012: 
(Α.Δ.Π.) 
ΧΧ/2012 

 (i) Η χρήση των ζωνών των 900 MHz και 1800 ΜΗz 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 
(Α.Δ.Π. ΧΧΧ/2012, ΧΧ/ΧΧ/2012) όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση εγγραφής και την καταβολή τελών∙ 

 

    
  

 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
ΧΧ.ΧΧ.2012: 
(Α.Δ.Π.) 
ΧΧ/2012 

 (ii)   Η χρήση των ζωνών των 900 MHz και 1800 ΜΗz 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 
(Α.Δ.Π. ΧΧΧ/2012, ΧΧ/ΧΧ/2012) όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση εγγραφής και την καταβολή τελών.». 
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Κατάργηση της 
παραγράφου 4 
του βασικού 
διατάγματος. 

4. Καταργείται η παράγραφος (4) του βασικού διατάγματος. 

   
 


