
                                                            Κ.Δ.Π. 127/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4764 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 405 
      

    Αριθμός 127 
Oι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 67(1) του περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου,  αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποιήθηκε με  τους  
Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
_________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 67 

 
Κεφ. 116 

77 του 1977 
54(Ι) του 2011 

  146(Ι) του 2011. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το εδάφιο (1) 
του άρθρου 67 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
  30.1.1987 
26.10.1990 
10.11.2006 
    1.2.2013. 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Κανονισμούς του 1987 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Κανονισμοί του 
1987 έως 2014.  



 

Τροποποίηση του 
Πρώτου Παραρτήματος 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
αυτού, αμέσως μετά το σημείο 11(β) αυτού, των ακόλουθων δύο νέων σημείων 12 και 13: 

 «12. Για την προσκόμιση Ετήσιας Έκθεσης Συνεταιρισμού 20,00 

13. Για την εκπρόθεσμη προσκόμιση της Ετήσιας Έκθεσης 
Συνετ�ιρισμού 

40,00 
». 

 

 
Τροποποίηση  
του Δεύτερου 
Παραρτήματος των 
βασικών κανονισμών. 
Πίνακας. 

 
3. Το Δεύτερο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, στο 
τέλος αυτού, του Εντύπου Σ5, που εμφαίνεται στον Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 1 των 
τροποποιητικών  
Κανονισμών  
του 2013. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
1.2.2013. 

4. Ο Κανονισμός 1 των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της αναφοράς σε έτος “2012” (όγδοη γραμμή) με αναφορά σε έτος “2013”. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμός 3) 

Tέλος (Σύμφωνα με το 
Πρώτο Παράρτημα των 
βασικών κανονισμών). 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,  

ΚΕΦ.   116. 

Σ5

   

Αριθμός Συνεταιρισμού 
Σ 

 Ετήσια έκθεση Συνεταιρισμού. 

 Με βάση το άρθρο 64Α 

Όνομα Συνεταιρισμού  

Tύπος Συνεταιρισμού  

Ημερομηνία Σύνταξης*  Κωδικός Φύσης Εργασίας  

 Η διεύθυνση του Τόπου Εργασίας: 

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό    

Επαρχία  Ταχ. Κώδικας  

Κατάλογος Συνεταίρων  

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ. Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες 

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο 
΄Ονομα 

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

 Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία 

Όνομα   

Διεύθυνση  

  

Ταχ. Κώδικας  Τηλέφωνο  

*  (η οποία είναι η δέκατη τέταρτη ημέρα μετά την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) 
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Κατάλογος Συνεταίρων

 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο

΄Ονομα

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  

Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο

΄Ονομα

                                                           Προηγούμενο 

Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο

΄Ονομα

                                                          Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  
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Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

Κατάλογος Συνεταίρων (συνέχεια) 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο
΄Ονομα

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο
΄Ονομα

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 
Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  
Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 
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Προηγούμενο

΄Ονομα

           
 
                                                 

 
Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

Κατάλογος Συνεταίρων (συνέχεια) 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες 

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο 
΄Ονομα 

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα    

  

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες 

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο 
΄Ονομα 

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  
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Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

Τύπος Συνεταίρου    

Όνομα  Αρ.Εγγραφής  

Επώνυμο  

Όνομα με Λατινικούς 
χαρακτήρες 

 Επώνυμο με Λατινικούς  
Χαρακτήρες 

 

Προηγούμενο 
΄Ονομα 

                                                           Προηγούμενο 
Επώνυμο 

 

Αρ.Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

Ημερ. Γεννήσεως  Χώρα Υπηκοότ.  

Επάγγελμα                                                     Καταβληθέν Ποσό  

Τρόπος καταβολής    

Οδός/Λεωφ.  Αρ.   

Κτίριο  Όροφος Διαμ. 

Ενορία/Πόλη/Χωριό  Επαρχία  

Ταχ.Κώδικας  Χώρα       

 

Υπογραφή   
 

Ημερομηνία  
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 128/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 128 

Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 32 των περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 2012, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν 
από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 
του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  
Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
_______________ 

Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 

13(Ι) του 2004 
67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010 
122(Ι) του 2012. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το 
άρθρο 32 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 
2012, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών 
Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014. 

Σκοπός των παρόντων 
Κανονισμών.  

2. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι  η ρύθμιση της ανάκτησης του κόστους 
υπηρεσιών ύδατος και ο καθορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται η πολιτική 
τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.  

Ερμηνεία. 3. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο- 

 «ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος» σημαίνει την ανάκτηση του συνολικού 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος, περιλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού κόστους, 
του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, μέχρι τον τελικό καταναλωτή· 

79(Ι) του 2010 
147(Ι) του 2011 
121(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2013. 

«ανακυκλωμένο νερό» έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 
Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα καθήκοντα 
του Διευθυντή· 

 
  Κεφ. 350. 

25 του 1972 
31 του 1982 

172 του 1988 
9(Ι) του 1994 

18(Ι) του 1996 
24(Ι) του 2007 
63(Ι) του 2007 
9(Ι) του 2012 

199(Ι) του 2012. 
111 του 1985 

1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

«εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού» σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που 
ιδρύθηκε δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Δήμο που προμηθεύει νερό 
δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να 
προμηθεύει νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου· 
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39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(Ι) του 1992 
54(Ι) του 1992 
87(Ι) του 1992 
23(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1995 
8(Ι) του 1996 

65(Ι) του 1996 
85(Ι) του 1996 
20(Ι) του 1997 

112(Ι) του 2001 
127(Ι) του 2001 
128(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2001 
153(Ι) του 2001 
23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 
47(Ι) του 2003 

236(Ι) του 2004 
53(Ι) του 2005 
86(Ι) του 2005 

118(Ι) του 2005 
127(Ι) του 2005 
137(Ι) του 2006 
157(Ι) του 2006 
25(Ι) του 2007 

147(Ι) του 2007 
153(Ι) του 2007 
19(Ι) του 2008 
73(Ι) του 2008 
51(Ι) του 2009 
97(Ι) του 2009 
48(Ι) του 2010 

121(Ι) του 2010 
30(Ι) του 2011 

137(Ι) του 2011 
217(Ι) του 2012 
95(Ι) του 2013 

143(Ι) του 2013. 
 «κόστος πόρου» σημαίνει το κόστος ευκαιρίας άλλων εναλλακτικών χρήσεων νερού στις 

περιπτώσεις που ένα υπόγειο υδατικό σύστημα αντλείται πέραν του ρυθμού της 
αναπλήρωσής του· 

 «κυβερνητικό υδατικό έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 40 
του περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 «πάροχοι  υπηρεσιών νερού» σημαίνει τους φορείς που έχουν εξουσία να διαχειρίζονται 
τις υπηρεσίες ύδατος και να προμηθεύουν νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε 
εκάστοτε σε ισχύ νόμου και περιλαμβάνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τα Συμβούλια 
Υδατοπρομήθειας, τους Δήμους και τις Κοινότητες και τα Συμπλέγματα αυτών, τα 
Αρδευτικά Τμήματα και τους Αρδευτικούς Συνδέσμους, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων και 
οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να προμηθεύει νερό· 

 «περιβαλλοντική ζημιά» σημαίνει την απόκλιση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης 
των υδατικών συστημάτων από την καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στο Νόμο· 

 «περιβαλλοντικό κόστος» σημαίνει την έκφραση της περιβαλλοντικής ζημιάς σε 
οικονομικό κόστος ευκαιρίας και εκτιμάται για κάθε χρήση και υπηρεσία ύδατος· 

 
 

86(Ι) του 1999 
51(Ι) του 2000 

«τέλη» σημαίνει δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και επιβάλλονται και εισπράττονται δυνάμει 
του περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, του περί Υδατοπρομήθειας 
(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων 
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5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 
52(Ι) του 2005 

128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 
27(Ι) του 2007 

154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 
94(Ι) του 2013 

142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013. 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθώς και 
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου· 

 «υπηρεσίες ύδατος» έχει την έννοια που αποδίδει  στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου 
και περιλαμβάνει -  

 (α)    την παροχή νερού ύδρευσης, 

 (β)     την παροχή νερού άρδευσης, 

 (γ) την παροχή αποχέτευσης, δηλαδή συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τη 
δευτεροβάθμια επεξεργασία, και 

 (δ) την παροχή ανακυκλωμένου νερού, δηλαδή νερού που έτυχε περαιτέρω 
επεξεργασίας με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και διάθεση για χρήση· 

 «χρηματοοικονομικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος» σημαίνει το κόστος που εκτιμάται 
για όλα τα έργα, τις υποδομές και τις διαδικασίες των υπηρεσιών ύδατος που 
συνδυάζονται ώστε να παρέχεται το νερό ή η αποχέτευση στους τελικούς χρήστες και 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 (α) Κόστος κεφαλαίου, δηλαδή το κόστος απόσβεσης και οποιοδήποτε άλλο 
κόστος, 

 (β) λειτουργικό κόστος, 

 (γ) κόστος συντήρησης, και 

 (δ) κόστος διοίκησης· 

 «χρήσεις ύδατος» έχει την έννοια που αποδίδει  στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου 
και περιλαμβάνει -  

 (α) την οικιακή χρήση, 

 (β) τη χρήση για τη γεωργία, 

 (γ) τη χρήση για την κτηνοτροφία, 

 (δ) τη χρήση για τη βιομηχανία, 

 (ε) τη χρήση για τον τουρισμό, και 

 (στ) άλλες χρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανάλωση για λιμάνια, μαρίνες, 
αεροδρόμια, κοινωφελή ιδρύματα, επαγγελματικά υποστατικά και δημόσια 
κτίρια, την άρδευση χορτοτάπητα γηπέδων , χώρων πρασίνου,  κήπων 
ξενοδοχείων, και την κατανάλωση για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας. 

  (2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που αναφέρονται 
αλλά δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που αποδίδει σε 
αυτούς ο Νόμος. 

Έσοδα  από τη συλλογή  
των τελών  για την 
ανάκτηση του 
περιβαλλοντικού κόστους 
και του κόστους πόρου. 

4.-(1) Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την είσπραξη και τη διαχείριση των εσόδων που 
προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την ανάκτηση του περιβαλλοντικού 
κόστους και του κόστους πόρου. 
 (2) Το  σύνολο των εσόδων που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) 
κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σε πίστωση κονδυλίων εσόδων.  

Τροποποιήσεις στο ύψος 
των τελών, δικαιωμάτων 

5.-(1) Τροποποιήσεις στα τέλη, δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που 
καθορίζονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς εφαρμόζονται, όποτε κρίνεται 
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και χρηματικών 
ανταλλαγμάτων. 

αυτό αναγκαίο και σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε (5) ετών, έτσι ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι επικαιροποιήσεις στην εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος και οι επαναπροσδιορισμένοι στόχοι των μηχανισμών ανάκτησης και πολιτικών 
τιμολόγησης.   

  (2) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (1) τροποποιήσεις κοινοποιούνται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Υπηρεσία νερού ύδρευσης, 
χρήσεις νερού ύδρευσης 
και πάροχοι υπηρεσιών 
νερού  ύδρευσης. 

6.-(1) Για του σκοπούς του παρόντος Μέρους -   

 (α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή νερού ύδρευσης εξυπηρετεί 
την οικιακή χρήση, τη χρήση για τον τουρισμό, τη χρήση για τη βιομηχανία, 
τη χρήση για την κτηνοτροφία και άλλες χρήσεις. 

 (β) ο όρος  «πάροχος  υπηρεσιών νερού ύδρευσης» περιλαμβάνει μόνο το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές 
νερού. 

Παροχή υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα και εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

7. Η υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης διαχωρίζεται-  

 (α) στην παροχή υπηρεσιών νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα, 
όπου οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι 
εξουσιοδοτημένοι  προμηθευτές νερού, οι οποίοι προμηθεύονται νερό από 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Και 

 (β) στην παροχή υπηρεσιών νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

Ενιαία τιμολογιακή πολιτική 
για την υπηρεσία παροχής 
νερού ύδρευσης. 

8. (1) Για την παροχή νερού ύδρευσης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
εφαρμόζεται μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως προβλέπεται στους παρόντες 
Κανονισμούς, με ενιαία τέλη νερού σε όλους τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές 
νερού που προμηθεύονται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

  (2) Για την παροχή νερού ύδρευσης από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού 
ύδρευσης στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως 
προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς, με διαφοροποιημένα τέλη από κάθε 
εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού. 

Προσδιορισμός τελών 
νερού ύδρευσης από το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

9. (1) Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης που παρέχεται από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού καθορίζεται με 
τρόπο που να περιλαμβάνει το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής 
του νερού ύδρευσης από το Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων μαζί με το σύνολο του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου της υπηρεσίας παροχής νερού 
ύδρευσης εντός κυβερνητικών υδατικών έργων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση 
του συνολικού κόστους.  

  (2) Κάθε εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού που προμηθεύεται νερό ύδρευσης 
από κυβερνητικό υδατικό έργο καταβάλλει στο Διευθυντή  τα δικαιώματα, τέλη και άλλα 
χρηματικά ανταλλάγματα που καθορίζονται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες 
Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (2), όταν διενεργούνται τροποποιήσεις στα 
τέλη παροχής νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα προς τους 
εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού, παραχωρείται στους εξουσιοδοτημένους 
προμηθευτές νερού χρονικό περιθώριο για προσαρμογή των δικών τους τελών προς 
τους τελικούς καταναλωτές, το οποίο δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έγκριση 
των εν λόγω τροποποιήσεων.   

 
 
 

 
 

 (4) Κάθε εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή 
τις προτάσεις του για τροποποίηση των δικών του τελών σύμφωνα με τις διατάξεις 
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες από την έγκριση των αναφερόμενων στην παράγραφο (3) τροποποιήσεων και 
η αρμόδια αρχή προχωρεί στη σχετική απόφαση σε εύλογο χρόνο προς ικανοποίηση της 
παραγράφου (3). 
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 (5)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι εξουσιοδοτημένοι 
προμηθευτές νερού οι οποίοι υποβάλλουν τα τέλη τους για έγκριση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε 
ισχύ νόμου, μπορούν να αυξομειώνουν τα τέλη τους ανάλογα με την αντίστοιχη 
αυξομείωση των δαπανών και εσόδων τους, χωρίς να χρειάζεται η 
προαναφερόμενη έγκριση, νοουμένου ότι η αυξομείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 
ποσοστό του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αμέσως προηγούμενης 
εγκεκριμένης  τιμής. 

 (β) Κάθε φορά που οι εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές νερού διενεργούν αλλαγές 
στα τέλη που καταβάλλονται  σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 
δημοσιεύουν τα νέα τέλη τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Συχνότητα τιμολογίων από 
το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

10.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εκδίδει τιμολόγια προς τους εξουσιοδοτημένους 
προμηθευτές νερού κάθε δύο (2) μήνες.  

Λήψη νερού ύδρευσης από 
κυβερνητικό υδατικό έργο 
χωρίς έγκριση. 

11.(1) Σε περίπτωση λήψης νερού ύδρευσης από κυβερνητικό υδατικό έργο χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση από το Διευθυντή, ο εξουσιοδοτημένος προμηθευτής καταβάλλει 
στο  Διευθυντή  τέλη είναι διπλάσια από τα εκάστοτε ισχύοντα αντίστοιχα τέλη, για την 
ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς έγκριση.  

  (2) Σε περίπτωση μη καταβολής των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) τελών, ο 
Διευθυντής δύναται να ειδοποιήσει γραπτώς τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού για 
τη δυνατότητα αποσύνδεσης και διακοπής της παροχής του νερού και της λήψης μέτρων 
σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και, αν τα τέλη δεν καταβληθούν εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, δύναται να προβεί στην 
αποσύνδεση και διακοπή της παροχής του νερού ή/και στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
τον περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

  (3) Η ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση είναι δυνατό να υπολογίζεται 
από το Διευθυντή  με βάση τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής που έχει ωφεληθεί και 
την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της λήψης νερού χωρίς έγκριση. 

Καταγραφή  χρηστών 
νερού που παρέχεται από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

12. (1) Ο Διευθυντής καταγράφει τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού ύδρευσης 
που προμηθεύονται νερό από  κυβερνητικά υδατικά έργα  και τις αντίστοιχες  ποσότητες 
νερού.  

  (2) Σε περίπτωση που το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρέχει νερό ύδρευσης σε 
μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές νερού, ο Διευθυντής καταγράφει τους καταναλωτές 
αυτούς, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία εντάσσεται κάθε τέτοιος καταναλωτής. 

Γνωστοποίηση του τέλους 
που αντιστοιχεί σε 
περιβαλλοντικό κόστος και 
κόστος πόρου.  

13.  Ο Διευθυντής, μέσω των τιμολογίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 
γνωστοποιεί στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού ύδρευσης που 
προμηθεύονται νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα και στους μεμονωμένους τελικούς 
καταναλωτές του, το ύψος του τέλους που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο 
κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο.  

Προσδιορισμός των τελών 
των παρόχων στον τελικό 
καταναλωτή όταν το νερό 
προμηθεύεται από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

14.  Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης, περιλαμβανομένης της σταθερής και της 
ογκομετρικής χρέωσης, που εφαρμόζεται από κάθε πάροχο νερού ύδρευσης, ο οποίος 
προμηθεύεται  νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα, καθορίζεται έτσι ώστε τα συνολικά 
έσοδα του παρόχου από τα τέλη του νερού ύδρευσης να καλύπτουν το σύνολο του 
χρηματοοικονομικού κόστους του συγκεκριμένου παρόχου συν τα έξοδα του παρόχου 
για την αγορά νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  

Τέλη για οικιακή χρήση για 
την παροχή νερού 
ύδρευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα. 

15. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για οικιακή χρήση που επιβάλλονται από τους παρόχους 
του νερού ύδρευσης προς τον τελικό καταναλωτή καθορίζονται από κάθε πάροχο 
σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη του νερού 
ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής, αποτελούνται από ένα σταθερό 
τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό 
μέτρο κατανάλωσης νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς  το 
σταθερό κόστος του παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου.  

  (4) Κάθε πάροχος, κατά την κρίση του, δύναται να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
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η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Για σκοπούς ρύθμισης του συνολικού κόστους που προκαλείται από την αύξηση 
των τελών νερού ύδρευσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ή σε πολυμελείς 
οικογένειες, κάθε πάροχος εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού με 
την επιβολή χαμηλότερης τιμής για την κεντρική κλίμακα κατανάλωσης ή  με τη 
διεύρυνση της κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης 

  (7) Οι  ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου (6), δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του συνόλου του 
χρηματοοικονομικού κόστους του παρόχου και των εξόδων αυτού για την αγορά νερού 
από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 14.   

  (8) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού ορίζονται έτσι ώστε 
να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και να δημιουργούν την 
καθοριστική μάζα των εσόδων. 

 (9)(α) Οι προτεινόμενες από κάθε πάροχο ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού 
ύδρευσης στον τελικό καταναλωτή υποβάλλονται προς έγκριση, με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή- 

  (i) από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας στο Υπουργικό Συμβούλιο· 

  (ii) από τις Κοινότητες στον οικείο Έπαρχο· 

  (iii) από τους Δήμους στον Υπουργό Εσωτερικών. 

         (β)  Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (α)  προτάσεις  συνοδεύονται από 
σχετική έκθεση αιτιολόγησης, όπου τεκμηριώνεται το εύλογο των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων και η τήρηση των διατάξεων των παραγράφων (7) 
και (8). 

  (10) Κάθε πάροχος  είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των καταναλωτών του, των 
ποσοτήτων νερού ύδρευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή και τα έσοδα του από 
κάθε καταναλωτή, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία ανήκει κάθε καταναλωτής. 

Τέλη για άλλες χρήσεις 
εκτός οικιακής για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
από κυβερνητικά υδατικά 
έργα. 

16. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για τις άλλες χρήσεις νερού ύδρευσης, εκτός της οικιακής, 
ορίζονται από κάθε πάροχο σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατά αύξουσες 
κλίμακες. Τα τέλη νερού ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής, 
αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού 
(ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς  το  
σταθερό κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Κάθε πάροχος προτείνει τέτοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης για τους 
τελικούς καταναλωτές για άλλες χρήσεις πλην της οικιακής, ώστε τα κλιμάκια τιμών που 
εφαρμόζονται να μην τιμωρούν τη μεγάλη κατανάλωση από παραγωγικές μονάδες για τις 
οποίες το νερό είναι πρώτη ύλη παραγωγής.  

  (7) Παρόμοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης με αυτές που καθορίζονται στην 
παράγραφο (6) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση από 
ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και από κτηνοτροφικές μονάδες. 

  (8) Οι ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης που προτείνονται δυνάμει των παραγράφων 
(6) και (7) δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του 
συνόλου του χρηματοοικονομικού κόστους κάθε παρόχου και την κάλυψη των εξόδων 
του παρόχου για την αγορά νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό 14.   

417



 

  (9) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι ώστε 
να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών για άλλες χρήσεις πλην της 
οικιακής και να δημιουργούν την καθοριστική μάζα των αντίστοιχων εσόδων. 

Συχνότητα τιμολογήσεων 
για κατανάλωση νερού. 

17.  Κάθε πάροχος εκδίδει  τιμολόγια για όλες τις χρήσεις νερού κάθε δύο (2), τρεις (3) ή 
τέσσερις (4) μήνες:  

  Νοείται ότι, η μέτρηση των καταναλώσεων μπορεί να γίνεται ανά τετραμηνία, αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από τον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, το μεν πρώτο δίμηνο της 
τετραμηνίας η χρέωση είναι έναντι εκτιμώμενου λογαριασμού, ενώ στο δεύτερο είναι 
εκκαθαριστική βάσει μέτρησης της κατανάλωσης.   

Ένδειξη για το τέλος που 
αντιστοιχεί στο 
περιβαλλοντικό κόστος και 
στο κόστος πόρου για 
παροχή νερού από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

18. (1) Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται από πάροχο ο οποίος παρέχει νερό ύδρευσης 
από κυβερνητικά υδατικά έργα προς τους καταναλωτές του  περιλαμβάνεται  ένδειξη για 
το τέλος που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου με αναφορά 
ως «περιβαλλοντικό τέλος».  

  (2) Το περιβαλλοντικό τέλος καθορίζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, και εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων του περί 
της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους πόρου και του 
περιβαλλοντικού κόστους 
σε περιπτώσεις 
προμήθειας νερού από 
άλλες πηγές εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

19. (1) Σε περίπτωση που πάροχος προμηθεύεται νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα 
και παράλληλα προμηθεύεται νερό και από δικές του πηγές, εφαρμόζεται επιπρόσθετα 
από το προαναφερόμενο τέλος ένα περιβαλλοντικό  τέλος μόνο για τις ποσότητες 
άντλησης από τις πηγές του παρόχου, το οποίο  καλύπτει το περιβαλλοντικό κόστος και 
το κόστος πόρου που αντιστοιχεί στην παροχή νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων.  

  (2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) περιβαλλοντικό τέλος καθορίζεται από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εφαρμόζεται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης 
Υδάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Κάθε πάροχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή του περιβαλλοντικού  τέλους από 
τους τελικούς καταναλωτές και για την απόδοση του στο Διευθυντή, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 4. 

  (4) Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται από πάροχο ο οποίος παρέχει νερό ύδρευσης 
προς τους καταναλωτές του περιλαμβάνεται ένδειξη για τα τέλη που αντιστοιχούν στο 
περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου τόσο για το νερό που προμηθεύεται από  
κυβερνητικά υδατικά έργα όσο και για το νερό που προμηθεύεται από τις δικές του 
πηγές, με αναφορά ως «περιβαλλοντικό τέλος εντός κυβερνητικών υδατικών έργων» και 
«περιβαλλοντικό τέλος εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων», αντίστοιχα. 

Επιβολή τελών ή ειδικών 
κλιμακίων χρέωσης σε 
περιπτώσεις ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων. 

20.  Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μεγάλες καταναλώσεις ή υπάρχει η ανάγκη 
λήψης έκτακτων μέτρων, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει σε κάθε πάροχο εντός 
κυβερνητικών υδατικών έργων το ύψος των τελών ή των κλιμάκων χρέωσης 
καταναλώσεων βάσει ειδικού τέλους υπερκατανάλωσης νερού ύδρευσης ή ειδικών 
κλιμακίων κατανάλωσης, που καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα υδατική 
κατάσταση.   

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
από τον πάροχο προς το 
Διευθυντή. 

21.  Κάθε πάροχος υποβάλλει προς το Διευθυντή ετήσια έκθεση, στην οποία δηλώνει τις 
ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος, τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση 
νερού για κάθε χρήση ύδατος.  

Προϋπολογισμός παρόχου 
που παρέχει υπηρεσίες 
νερού ύδρευσης από  
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

22.  Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά 
έργα διατηρεί στον προϋπολογισμό του -    

 (α) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από την ανάπτυξη 
γης και οικοδομών, τα οποία δαπανούνται κατά προτεραιότητα για την 
επέκταση και/ ή βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης. και 

 (β) ειδικό άρθρο, στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από τα τέλη νερού, 
τα οποία δαπανούνται κατά προτεραιότητα για σκοπούς προμήθειας και 
διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, προς 
ικανοποίηση του Κανονισμού 14. 
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Προσδιορισμός των τελών 
των παρόχων στον τελικό 
καταναλωτή για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων 

23.  Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης από παρόχους υπηρεσίας παροχής νερού 
ύδρευσης, οι οποίοι προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, 
καθορίζεται έτσι ώστε τα συνολικά  έσοδα κάθε παρόχου από τα τέλη του νερού 
ύδρευσης να καλύπτουν το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους του συγκεκριμένου 
παρόχου συν το τέλος για κάλυψη του κόστους πόρου και του περιβαλλοντικού κόστους 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 24. 

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους πόρου και του 
περιβαλλοντικού κόστους. 

24. (1) Το ογκομετρικό τέλος που καλύπτει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
πόρου για την παροχή νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων καθορίζεται 
από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εφαρμόζεται δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 
περιλαμβάνεται στα τιμολόγια των παρόχων ως ανεξάρτητο τέλος με ένδειξη 
«περιβαλλοντικό τέλος».  

  (2) Κάθε πάροχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή του αναφερόμενου στην 
παράγραφο (1) περιβαλλοντικού τέλους και για την απόδοσή του στο Διευθυντή, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 4. 

  (3) Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου υπολογίζεται ως το γινόμενο της 
συνολικής ποσότητας νερού που αντλείται από το υδατικό σώμα, πριν τη διοχέτευσή του 
στους τελικούς καταναλωτές επί το περιβαλλοντικό τέλος που αναφέρεται πιο πάνω. 

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους κεφαλαίου που 
χρηματοδοτήθηκε από το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων.  

25.  Το κόστος κεφαλαίου υποδομών υδατοπρομήθειας κοινοτήτων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων με βάση τις εκάστοτε κυβερνητικές 
αποφάσεις για επιχορήγηση των υποδομών αυτών, δεν συνυπολογίζεται στο 
χρηματοοικονομικό κόστος για σκοπούς καθορισμού του ύψους των τελών νερού. 

Τέλη για οικιακή χρήση για 
την παροχή νερού 
ύδρευσης εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

26. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για οικιακή χρήση νερού ύδρευσης από παρόχους που 
προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων προς τους τελικούς 
καταναλωτές καθορίζονται από κάθε πάροχο σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατ’ 
αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη του νερού ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου 
αυτής, αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα 
νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωση νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς το σταθερό 
κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού.  

  (3) Για τον καθορισμό των τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία κύρια τιμή 
(p1) για μία κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε πάροχο, έτσι ώστε 
εφαρμόζοντας αυτήν, να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του παροχέα. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να εισάγει περισσότερα κλιμάκια με 
ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται η υπερβολική 
κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων καταναλώσεων. 

  (5) Για σκοπούς ρύθμισης του συνολικού κόστους που προκαλείται από την αύξηση 
των τελών νερού ύδρευσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ή σε πολυμελείς 
οικογένειες, κάθε πάροχος εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού με 
την επιβολή χαμηλότερης τιμής για την κεντρική κλίμακας κατανάλωσης ή  με τη 
διεύρυνση της κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης. 

  (6) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (7) Οι  ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου (5) δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του συνολικού κόστους 
κάθε παρόχου, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου. 

  (8) Το σταθερό τέλος και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι ώστε να 
εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και να δημιουργούν την 
καθοριστική μάζα των εσόδων του παρόχου. 

 (9)(α) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού ύδρευσης στον 
τελικό καταναλωτή από πάροχους νερού ύδρευσης που δεν εντάσσονται σε 
κυβερνητικά υδατικά έργα υποβάλλονται προς έγκριση, με τη σύμφωνη γνώμη 
του Διευθυντή: 

  (i) από τις Κοινότητες στον οικείο Έπαρχο· 

  (ii) από τους Δήμους στον Υπουργό Εσωτερικών. 

 (β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης 
συνοδεύονται από σχετική έκθεση αιτιολόγησης, όπου τεκμηριώνεται το 
εύλογο των προτεινόμενων ρυθμίσεων και η τήρηση των διατάξεων των 
παραγράφων (7) και (8). 
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  (10) Κάθε πάροχος  είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των καταναλωτών του, των 
ποσοτήτων νερού ύδρευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή, τα έσοδα του από κάθε 
καταναλωτή, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία ανήκει κάθε καταναλωτής. 

Τέλη για άλλες χρήσεις 
εκτός της οικιακής για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων. 

27. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για νερό ύδρευσης που παρέχεται εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων για τις άλλες χρήσεις εκτός της οικιακής καθορίζονται από κάθε πάροχο 
σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατ’ αύξουσες κλίμακες.  Τα τέλη του νερού 
ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής,  αποτελούνται από ένα σταθερό 
τέλος (x) και από τέλη ανά τιμή μονάδας νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο 
κατανάλωση νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς το 
σταθερό κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Κάθε πάροχος προτείνει τέτοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης για τους 
τελικούς καταναλωτές για άλλες χρήσεις πλην της οικιακής, ώστε τα κλιμάκια τιμών που 
εφαρμόζονται να μην τιμωρούν την μεγάλη κατανάλωση από παραγωγικές μονάδες για 
τις οποίες το νερό είναι πρώτη ύλη παραγωγής. 

  (7) Παρόμοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης με αυτές που καθορίζονται στην 
παράγραφο (6) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση από 
ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και από κτηνοτροφικές μονάδες. 

  (8) Οι ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης που προτείνονται δυνάμει των παραγράφων 
(6) και (7), δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της κάλυψης του 
συνολικού κόστους κάθε παρόχου, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και 
του κόστους πόρου. 

  (9) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι 
ώστε να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών για άλλες χρήσεις 
πλην της οικιακής και να δημιουργούν την καθοριστική μάζα των αντίστοιχων εσόδων. 

Συχνότητα τιμολογήσεων 
για κατανάλωση νερού 
ύδρευσης για χρήσεις 
άλλες από οικιακές. 

28.  Κάθε πάροχος εκδίδει τιμολόγια για όλες τις χρήσεις κάθε δύο (2), τρεις (3) ή 
τέσσερις (4) μήνες:  

  Νοείται ότι, η μέτρηση των καταναλώσεων μπορεί να γίνεται ανά τετραμηνία, αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από τον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, το μεν πρώτο δίμηνο της 
τετραμηνίας η χρέωση είναι έναντι εκτιμώμενου λογαριασμού, ενώ στο δεύτερο  είναι 
εκκαθαριστική βάσει μέτρησης της κατανάλωσης.   

Επιβολή τελών η ειδικών 
κλιμακίων χρέωσης σε 
περιπτώσεις ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων. 

29.  Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μεγάλες καταναλώσεις ή υπάρχει η ανάγκη 
λήψης έκτακτων μέτρων, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει σε κάθε πάροχο εκτός 
Κυβερνητικών Υδατικών Έργων το ύψος των τελών ή των κλιμάκων χρέωσης 
καταναλώσεων βάσει ειδικού τέλους υπερκατανάλωσης νερού ύδρευσης, το οποίο 
καθορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα υδατική κατάσταση. 

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
προς το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων. 

30.  Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων 
υποβάλλει προς το Διευθυντή ετήσια έκθεση στην οποία δηλώνει τις ποσότητες 
κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος, τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση νερού για κάθε 
χρήση ύδατος. 

Προϋπολογισμός παρόχου 
υπηρεσιών νερού εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

31. (1) Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων διατηρεί στον προϋπολογισμό του -   

 (α) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από την ανάπτυξη γης και 
οικοδομών, τα οποία δαπανώνται κατά προτεραιότητα για την επέκταση και/ ή 
βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης. και 
 

420



 

 (β) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα από τα τέλη νερού, τα οποία 
δαπανώνται κατά προτεραιότητα για σκοπούς προμήθειας και διαχείρισης του 
νερού και  των  εγκαταστάσεων  ύδρευσης,  προς  ικανοποίηση του 
Κανονισμού 23. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Υπηρεσία νερού άρδευσης, 
χρήσεις νερού άρδευσης 
και παρόχοι υπηρεσιών 
νερού άρδευσης. 

32. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-   
(α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή νερού άρδευσης εξυπηρετεί τη 

χρήση για τη γεωργία, τη χρήση για τη κτηνοτροφία, τη χρήση για τη 
βιομηχανία και άλλες χρήσεις. και 

(β) Ο όρος «πάροχος υπηρεσιών νερού άρδευσης» περιλαμβάνει μόνο το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,  αν η διαχείριση του Κυβερνητικού Υδατικού 
Έργου αναλαμβάνεται από Επιτροπή, τις Επιτροπές των Κυβερνητικών 
Υδατικών Έργων, τα Αρδευτικά Τμήματα και τους  Αρδευτικούς Συνδέσμους. 

Παροχή νερού άρδευσης 
μέσω κυβερνητικών 
υδατικών έργων και εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων 

33.  Η υπηρεσία παροχής νερού άρδευσης διαχωρίζεται ως ακολούθως:  
 

(α) Στην παροχή νερού άρδευσης μέσω κυβερνητικών υδατικών έργων όπου 
οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η 
Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου και τα Αρδευτικά Τμήματα και 
οι Αρδευτικοί Σύνδεσμοι που εντάσσονται εντός κυβερνητικών υδατικών 
έργων. και 

(β) στην παροχή νερού άρδευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, όπου 
οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι τα Αρδευτικά Τμήματα και οι Αρδευτικοί 
Σύνδεσμοι που δεν εντάσσονται εντός κυβερνητικών υδατικών έργων. 

Ισχύς του παρόντος 
Μέρους σε σχέση με 
προηγούμενους 
Κανονισμούς. 
Κεφ. 341. 

129 του 1968 
51 του 1972 

1 του 1977 
50(Ι) του 1994 
1(Ι) του 1996 

57(Ι) του 1999 
89(Ι) του 1999 
71(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2010. 

34. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους υπερισχύουν οποιωνδήποτε διατάξεων 
σχετικών με τα τέλη νερού οι οποίες περιλαμβάνονται σε Κανονισμούς που ψηφίστηκαν 
και εφαρμόζονται δυνάμει των καταργηθέντων περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων 
Νόμων του 1968 έως 2010. 

  (2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους υπερισχύουν οποιωνδήποτε διατάξεων 
σχετικών με τα τέλη νερού οι οποίες περιλαμβάνονται σε Κανονισμούς που ψηφίστηκαν 
και εφαρμόζονται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου. 

Προσδιορισμός τελών για 
παροχή νερού άρδευσης 
από  κυβερνητικά υδατικά 
έργα. 

35. (1) Για την παροχή νερού άρδευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα, εφαρμόζεται μία 
ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς, με ενιαία 
τέλη νερού για όλους τους καταναλωτές νερού άρδευσης. 
 (2) Το ύψος των τελών του νερού άρδευσης που παρέχεται από τα κυβερνητικά 
υδατικά έργ καθορίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνεται εύλογη ανάκτηση του 
χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του νερού άρδευσης από τα κυβερνητικά 
υδατικά έργα, καθώς και εύλογη ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
πόρου της υπηρεσίας παροχής νερού άρδευσης εντός κυβερνητικών υδατικών έργων. 

 

  (3) Ο τρόπος τιμολόγησης των παρόχων του νερού άρδευσης στους τελικούς 
καταναλωτές γίνεται βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης το οποίο αποτελείται από 
ένα σταθερό ετήσιο τέλος, και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική 
χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού). 

  (4) Το σταθερό ετήσιο τέλος (x) εφαρμόζεται ανά δεκάριο γης η οποία είναι ενταγμένη 
σε  κυβερνητικό υδατικό έργο.  

  (5) Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους καταναλωτές, ανάλογα 
με τη μετρηθείσα ποσότητα του αρδευτικού νερού που καταναλώθηκε.  

Τέλη παροχής νερού 
άρδευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα. 

36.(1) Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 25, κάθε καταναλωτής 
νερού άρδευσης που προμηθεύεται νερό άρδευσης για οποιοδήποτε σκοπό από 
κυβερνητικό υδατικό έργο καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του Κυβερνητικού 
Υδατικού Έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τα τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με το 
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Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (2) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του νερού άρδευσης ώστε 
να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο 
υπολογισμός της ποσότητας του νερού άρδευσης που καταναλώθηκε είτε κατά έκταση 
γης, είτε κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης του νερού αυτού.  

Συχνότητα τιμολογίων του 
Τμήματος Αναπτύξεων 
Υδάτων ή της Επιτροπής 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

37.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει τιμολόγια παροχής νερού άρδευσης   προς τους 
καταναλωτές κάθε δύο (2) μήνες. 

Σύνδεση τεμαχίου με 
κυβερνητικό υδατικό έργο. 

38.  Κάθε ιδιοκτήτης τεμαχίου που είναι ενταγμένο σε κυβερνητικό υδατικό έργο 
καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τα 
δικαιώματα σύνδεσης με το αρδευτικό δίκτυο του έργου, τα οποία αφορούν το κόστος για 
αγορά και εγκατάσταση ατομικού υδρομετρητή, και φίλτρου (όπου εφαρμόζεται φίλτρο) 
στο τεμάχιό του. 

Επανασύνδεση τεμαχίου 
με κυβερνητικό υδατικό 
έργο. 

39.  Επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο 
καταναλωτής, γίνεται μετά την καταβολή τυχόν οφειλόμενων ποσών του καταναλωτή 
προς το Διευθυντή  ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, και επιπλέον τα δικαιώματα για επανασύνδεση, τα οποία αφορούν το κόστος 
για την επανασύνδεση. 

Έλεγχος του υδρομετρητή. 40.  Έλεγχος του υδρομετρητή κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή γίνεται με την 
καταβολή στο Διευθυντή των δικαιωμάτων τα οποία αφορούν το κόστος για έλεγχο του 
υδρομετρητή, εκτός αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής είναι χαλασμένος για λόγους 
πέραν του ελέγχου του καταναλωτή. 

Τέλη υπερκατανάλωσης. 41. (1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2), σε περίπτωση 
υπερκατανάλωσης ισχύει για την επιπλέον αυτή ποσότητα το ειδικό τέλος που 
καθορίζεται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.   

  (2) Κατά την κρίση του Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, η ποσότητα υπερκατανάλωσης δύναται να θεωρηθεί ότι 
καταναλώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες επιφέρουν επιπρόσθετες υδατικές 
ανάγκες στη μεγάλη μάζα των καταναλωτών νερού άρδευσης, όπως ανομβρία ή παγετοί, 
ή για άλλους λόγους που είναι πέραν του ελέγχου του καταναλωτή και, στην περίπτωση 
αυτή, ο καταναλωτής δεν χρεώνεται με το τέλος υπερκατανάλωσης όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο (1). 

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «ποσότητα υπερκατανάλωσης» 
σημαίνει ποσότητα αρδευτικού νερού πέραν της ετήσιας ποσότητας που εγκρίνεται από 
το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου. 

Λήψη νερού άρδευσης από 
κυβερνητικό υδατικό έργο 
χωρίς έγκριση. 

42. (1) Σε περίπτωση λήψης νερού άρδευσης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο  καταναλωτής καταβάλλει στο Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τέλη τα οποία είναι ίσα με τα αντίστοιχα 
ισχύοντα τέλη υπερκατανάλωσης, για την ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς έγκριση.  

  (2) Επιπρόσθετα από τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1), ο 
Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου μπορεί να προβαίνει στην 
αποσύνδεση και τη διακοπή της παροχής του νερού ή/και να λαμβάνει μέτρα,  σύμφωνα 
με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

 (3) Ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, δύναται να υπολογίζει την ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση 
σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 34. 

Καταγραφή καταναλωτών 
από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή Επιτροπή 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

43. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, καταγράφει τους καταναλωτές του, τις ποσότητες νερού 
άρδευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή και σε ποια χρήση ύδατος εντάσσεται ο κάθε 
καταναλωτής.  

Προσδιορισμός τελών 
Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

44. (1) Οι πάροχοι νερού άρδευσης που προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων, όπως επίσης και τα πρόσωπα που λαμβάνουν νερό από επιφανειακές 
ή υπόγειες πηγές νερού για σκοπούς άρδευσης, καταβάλλουν στο Διευθυντή το τέλος για 
την εύλογη κάλυψη του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου που αντιστοιχεί 
στην παροχή νερού άρδευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, όπως προβλέπεται 
στον Κανονισμό 4. 
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  (2)  Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) τέλος είναι αναλογικό με την ποσότητα 
κατανάλωσης του νερού άρδευσης που λαμβάνεται (χρέωση ανά κυβικό μέτρο) και  
καθορίζεται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς και εφαρμόζεται 
δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του νερού άρδευσης ώστε 
να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο Διευθυντής  
ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού άρδευσης 
που καταναλώθηκε είτε κατά έκταση γης, είτε κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης 
του νερού αυτού.  

  (4) Ο Διευθυντής δύναται να υπολογίσει τη χρέωση ανά κυβικό μέτρο με βάση την 
ποσότητα νερού για την οποία έχει εκδοθεί άδεια υδροληψίας δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (5) Η συχνότητα των τιμολογίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς τους 
καταναλωτές για νερό που παρέχεται εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων είναι 
εξαμηνιαία, εκτός αν οριστεί διαφορετικά κατά την εφαρμογή των τελών δυνάμει του περί 
Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
από πάροχο νερού 
άρδευσης που παρέχει 
νερό εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων προς το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

45.  Κάθε πάροχος νερού άρδευσης που παρέχει νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων υποβάλλει προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Ετήσια Έκθεση στην οποία 
δηλώνονται οι ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος και, όπου αυτό εφαρμόζεται, 
τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση νερού κατά κάθε χρήση ύδατος.  

ΜΕΡΟΣ ΙV  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Υπηρεσία παροχής 
ανακυκλωμένου νερού, 
χρήσεις ανακυκλωμένου 
νερού και πάροχοι 
ανακυκλωμένου νερού. 

46.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-   

 (α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή ανακυκλωμένου νερού 
εξυπηρετεί για τη χρήση για τη γεωργία, τη χρήση για τον τουρισμό και 
άλλες χρήσεις. 

 (β)  ο όρος «πάροχος υπηρεσιών ανακυκλωμένου νερού» περιλαμβάνει μόνο 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,  τις Επιτροπές των κυβερνητικών υδατικών 
έργων, αν η διαχείριση κυβερνητικού υδατικού έργου αναλαμβάνεται από 
Επιτροπή, και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων που έχουν την αρμοδιότητα 
παροχής ανακυκλωμένου νερού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Προσδιορισμός τελών 
Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων ή Επιτροπών 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

47. (1) Το ύψος των τελών του ανακυκλωμένου νερού που παρέχεται από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, στον τελικό καταναλωτή τους καθορίζεται με τρόπο που  να επιτυγχάνεται 
εύλογη ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του ανακυκλωμένου 
νερού, καθώς και εύλογη ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους της υπηρεσίας 
παροχής ανακυκλωμένου νερού. 

  (2) Ο τρόπος τιμολόγησης της παροχής ανακυκλωμένου νερού από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου προς τον τελικό 
καταναλωτή τους γίνεται βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης, το οποίο αποτελείται 
από ένα σταθερό ετήσιο τέλος, και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική 
χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού). 

  (3) Το σταθερό τέλος (x) εφαρμόζεται ανά δεκάριο γης, η οποία ωφελείται από το 
δίκτυο παροχής του ανακυκλωμένου νερού. 

  (4) Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους καταναλωτές, ανάλογα 
με την μετρηθείσα ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού που καταναλώθηκε.  
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Τέλη ανακυκλωμένου 
νερού. 

48. (1) Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (2), (3) και (4) του Κανονισμού 47, κάθε 
καταναλωτής ανακυκλωμένου νερού που προμηθεύεται ανακυκλωμένο νερό  για 
οποιοδήποτε σκοπό από κυβερνητικό δίκτυο παροχής ανακυκλωμένου νερού  
καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα 
με την περίπτωση, τα τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες 
Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων 
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (2) Σε περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ανακυκλωμένου νερού 
ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, τότε ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του 
κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται ο υπολογισμός της ποσότητας του ανακυκλωμένου νερού  που καταναλώθηκε, 
κατά έκταση γης, ή κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης του νερού αυτού. 

Συχνότητα τιμολογίων από 
το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή την Επιτροπή 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

49.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει τιμολόγια προς τους τελικούς καταναλωτές τους κάθε 
δύο (2) μήνες.  

Σύνδεση με δίκτυο 
παροχής ανακυκλωμένου 
νερού. 

50.  Κάθε ιδιοκτήτης τεμαχίου που ωφελείται από το δίκτυο παροχής ανακυκλωμένου 
νερού καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση,  δικαιώματα σύνδεσης, τα οποία αφορούν το κόστος για 
αγορά και εγκατάσταση ατομικού υδρομετρητή και φίλτρου, όπου εφαρμόζεται φίλτρο, 
στο τεμάχιό του. 

Επανασύνδεση με δίκτυο 
παροχής ανακυκλωμένου 
νερού. 

51.  Επανασύνδεση της παροχής που έχει διακοπεί για λόγους για τους οποίους 
ευθύνεται ο καταναλωτής, γίνεται μετά την καταβολή τυχόν οφειλόμενων ποσών του 
καταναλωτή προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, και επιπλέον των δικαιωμάτων για 
επανασύνδεση.  

Έλεγχος του υδρομετρητή. 52.  Ο έλεγχος του υδρομετρητή κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή γίνεται με την 
καταβολή στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου των 
δικαιωμάτων τα οποία αφορούν το κόστος για έλεγχο του υδρομετρητή, εκτός αν 
διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής είναι χαλασμένος για λόγους πέραν του ελέγχου του 
καταναλωτή. 

Τέλη υπερκατανάλωσης. 53. 1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), σε περίπτωση υπερκατανάλωσης, 
ισχύει για την ποσότητα υπερκατανάλωσης το ειδικό τέλος που εφαρμόζεται δυνάμει του 
περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

  (2) Κατά την κρίση του Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, η ποσότητα υπερκατανάλωσης δύναται να θεωρηθεί ότι 
καταναλώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες επιφέρουν επιπρόσθετες υδατικές 
ανάγκες στη μεγάλη μάζα των καταναλωτών ανακυκλωμένου νερού, όπως ανομβρία ή 
παγετοί, ή για λόγους πέραν του ελέγχου του καταναλωτή και, στην περίπτωση αυτή, ο 
καταναλωτής δεν χρεώνεται με το τέλος υπερκατανάλωσης. 

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ποσότητα υπερκατανάλωσης» 
σημαίνει ποσότητα ανακυκλωμένου  νερού πέραν της ετήσιας ποσότητας που εγκρίνεται 
από το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Λήψη ανακυκλωμένου 
νερού χωρίς έγκριση. 

54. (1) Σε περίπτωση  λήψης ανακυκλωμένου νερού χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο  καταναλωτής καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του 
κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τέλη τα οποία είναι ίσα με τα 
αντίστοιχα ισχύοντα τέλη υπερκατανάλωσης, για την ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς 
έγκριση.  

  (2) Επιπρόσθετα από τα τέλη που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1), ο 
Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, 
μπορεί να προβαίνει στην αποσύνδεση και στη διακοπή της παροχής του νερού ή/και να 
λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  (3) Η ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση είναι δυνατό να υπολογίζεται 
από το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 48. 
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Καταγραφή καταναλωτών 
από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή την Επιτροπή 
του κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

55.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, καταγράφει τους καταναλωτές του, την ποσότητα 
ανακυκλωμένου νερού που διατίθεται σε κάθε καταναλωτή και σε ποια χρήση ύδατος 
εντάσσεται κάθε καταναλωτής.  

Μέθοδος προσδιορισμού 
τελών άλλων παρόχων 
ανακυκλωμένου νερού. 

56. (1) Το ύψος των τελών του ανακυκλωμένου νερού από παρόχους άλλους από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και  των Επιτροπών των κυβερνητικών υδατικών έργων 
στους καταναλωτές τους καθορίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνεται εύλογη ανάκτηση 
του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του ανακυκλωμένου νερού, καθώς και 
του περιβαλλοντικού κόστους της υπηρεσίας παροχής ανακυκλωμένου νερού.  

  (2) Οι αρχές τιμολόγησης ανακυκλωμένου νερού που παρέχεται από πάροχους 
άλλους από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και  των Επιτροπών των κυβερνητικών 
υδατικών έργων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές τιμολόγησης ανακυκλωμένου 
νερού που παρέχεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  

  (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), κάθε πάροχος 
ανακυκλωμένου νερού, εκτός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή των Επιτροπών 
κυβερνητικών υδατικών έργων, μπορεί να διαθέσει το ανακυκλωμένο νερό που 
διαχειρίζεται σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση την παράγραφο (2), 
όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς διάθεσης του ανακυκλωμένου νερού και όταν 
αυτό τεκμηριώνεται ικανοποιητικά: 

  Νοείται ότι, η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή και σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου. 

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
προς το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων από 
πάροχο ανακυκλωμένου 
νερού. 

57.  Κάθε πάροχος υποβάλλει προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετήσια έκθεση στην 
οποία δηλώνει τις ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ανακυκλωμένου νερού, τα τέλη 
και τα έσοδα από την πώληση ανακυκλωμένου νερού για κάθε χρήση ύδατος.  
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 129/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 129 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 
___________ 

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.303, 
 14.11.2013,  
σ. 48. 

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της 
απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες 
συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκάφων (υπηρεσίες 
MCA) (2013/654/EΕ), 

146(Ι) του 2002 
15(Ι) του 2003 
16(I) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(I) του 2006 

50(Ι) του 2012. 

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 4(2)(η) και 21(1)(α) των περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
9.3.2012. 

1. To παρόν  Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) (Τροποποιητικό) 
Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες 
Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματα 2010 και 
2012 (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 μέχρι 
2014. 

Τροποποίηση της 
 παραγράφου 2 
 του βασικού 
διατάγματος. 

2. Η παράγραφος (2) του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη στην 
υποπαράγραφο (1)  αυτής του ακόλουθου νέων όρου και ορισμού, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά: 

  ««Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/EΕ» σημαίνει την Εκτελεστική Απόφαση 
της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της 
απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες 
πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών επί αεροσκάφων (υπηρεσίες MCA) (2013/654/EΕ)·» 

Τροποποίηση της 
 παραγράφου 3  
του βασικού  
διατάγματος. 

3. Η παράγραφος (3) του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαράγραφο (ε) αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ε):  

  
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
28.2.2014 
(Α.Δ.Π.126/2014) 
  

«(ε) σταθμός πομποδεκτών βάσης για το αεροσκάφος (BTS 
αεροσκάφους) και μονάδα ελέγχου δικτύου (NCU) που πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση 
2008/294/EK και στην Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/EΕ, στη 
Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από 
ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών σε αεροσκάφη (ΑΔΠ 126/2014, 28.2.2014) όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται  και λειτουργούν 
στις ζώνες συχνοτήτων 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-
1980 MHz και 2110-2170 ΜΗz και διατίθενται χωρίς παρεμβολές 
και χωρίς προστασία για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε 
αεροσκάφη (υπηρεσίες MCA): 
 Νοείται ότι- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (i) Η χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 1710-1785 MHz, 
1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz και 2110-2170 ΜΗz 
από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη, που παρέχονται 
πάνω από την επικράτειά της Δημοκρατίας, από 
αεροσκάφη νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί 
σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 1 
της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση ραδιο-
συχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
 28.2.2014: 
Α.Δ.Π.126/2014 

(AΔΠ 126/2014, 28.2.2014) όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση εγγραφής και την καταβολή τελών· 
 

    
  

 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (ΙΙ) 
 28.2.2014: 
Α.Δ.Π. 126/2014 
 

 (ii) Η χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 1710-1785 MHz, 
1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz και 2110-2170 ΜΗz 
από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη, που παρέχονται 
πάνω από την επικράτειά της Δημοκρατίας, από 
αεροσκάφη νηολογημένα σε  άλλο κράτος εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί 
σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους του Παραρτήματος 1 
της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (AΔΠ 
126/2014, 28.2.2014) όπως αυτή εκάστοτε τροποιείται 
ή αντικαθίσταται και έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανόνες της Διεθνής Ένωσης Τηλε-
πικοινωνιών (ITU), εξαιρούνται από την υποχρέωση 
εγγραφής και την καταβολή τελών.». 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 130/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 130 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 
___________ 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(2)(η) και 17(3) 
 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.241, 
13.07.2004,  
σ. 66. 

(α) Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2004 σχετικά με την εναρμόνιση 
ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για 
οχήματα στην Κοινότητα (2004/545/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.21, 
25.01.2005,  
σ. 15. 

(β) Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την εναρμόνιση 
ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση 
εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (2005/50/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.312, 
11.11.2006,  
σ. 66. 

(γ) Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση της 
χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2006/771/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.329, 
25.11.2006,  
σ. 64. 

(δ) Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση του 
ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που 
λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) (2006/804/ΕΚ) , 
 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.55, 
23.2.2007,  
σ. 33. 

(ε) Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την έγκριση 
εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας 
ζώνης στην Κοινότητα (2007/131/ΕΚ), 
 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.151, 
11.6.2008,  
σ. 49. 

(στ) Απόφαση της Επιτροπής 23ης Μαΐου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης 
2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές 
μικρής εμβέλειας (2008/432/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.105, 
25.4.2009,  
σ. 9. 

(ζ) Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 
2007/131/ΕΚ σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος 
για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (2009/343/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.119, 
14.5.2009,  
σ. 32. 

(η) Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 
2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές 
μικρής εμβέλειας (2009/381/ΕΚ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.166, 
1.7.2010,  
σ. 33. 

(θ) Απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2010 για τροποποίηση της απόφασης 
2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές 
μικρής εμβέλειας (2010/368/ΕΕ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.198, 
30.07.2011,  
σ. 71. 

(ι) Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τροποποίηση 
της απόφασης 2005/50/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή 
των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας 
για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (2011/485/ΕΕ), 

   
Επίσημη Εφημερίδα 
της E.Ε. L.329, 
13.12.2011,  
σ. 10. 
Επίσημη Εφημερίδα  
της E.Ε. L.334, 
13.12.2013,  
σ. 17. 

(ια) 
 
 
 
(ιβ) 

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση 
της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος 
από συσκευές μικρής εμβέλειας (2011/829/ΕΕ), 
 
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τροποποίηση 
της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος 
από συσκευές μικρής εμβέλειας  και για την κατάργηση της απόφασης 2005/928/ΕΚ 
(2013/752/EE). 
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146(Ι) του 2002 
 15(Ι) του 2003 
16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 

50(Ι) του 2012. 

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 4(2)(η) και 17(3) των περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση 

Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την 
Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2014. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1)  Στο παρόν Διάταγμα- 
 «ακτινοβολούμενα στο περιβάλλον» σημαίνει τα μέρη εκείνα σήματος εκπεμπόμενου από 

συγκεκριμένες εφαρμογές της τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης, τα οποία δεν απορροφώνται 
από τη θωράκισή τους ή από το υπό εξέταση υλικό· 

  
 «ανάλυση δομικών υλικών» (BMA) σημαίνει τον αισθητήρα διαταραχής πεδίου που έχει 

σχεδιαστεί για την ανίχνευση της θέσης των αντικειμένων εντός της δομής κτιρίου ή για τον 
προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων δομικού υλικού· 

  
 «Απόφαση 2004/545/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2004 σχετικά 

με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής 
εμβέλειας για οχήματα στην Κοινότητα (2004/545/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2005/50/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2005 

σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά 
περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα 
(2005/50/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2006/771/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2006 

σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας 
(2006/771/ΕΚ)· 

  
 «Απόφαση 2006/804/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2006 

σχετικά με την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων 
(RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) (2006/804/ΕΚ)· 

  
 «Απόφαση 2007/131/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2007 

σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό 
τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (2007/131/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2008/432/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2008 για την 

τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης 
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2008/432/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2009/343/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2009 για 

τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης 
του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα 
(2009/343/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2009/381/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2009 για 

τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης 
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2009/381/ΕΚ) · 

  
 «Απόφαση 2010/368/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2010 για 

τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης 
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2010/368/ΕΕ) · 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(09)01» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 13 Μαρτίου 

2009 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 13ης Μαρτίου 2009 
για την εναρμονισμένη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 63-64 GHz για Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών (ITS)» (Electronic Communications Committee Decision of 13 March 2009 on the 
harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)), η 
οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
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 «Απόφαση ECC/DEC/(09)04» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 30 
Οκτωβρίου 2009 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 30ης 
Οκτωβρίου 2009 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας και ελεύθερη 
κυκλοφορία και χρήση εκπομπής μόνο κινητών δορυφορικών τερματικών στις εκχωρήσεις για 
Κινητή Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1613.8 - 1626.5 
MHz» (Electronic Communications Committee Decision of 30 October 2009 on exemption 
from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite 
terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz 
band), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(07)01amended» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 30 

Μαρτίου 2007 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 30ης 
Μαρτίου 2007 για συσκευών αισθητήρων υλικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογια 
υπέρευρείας ζώνης (UWB), τροποποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2009» (Electronic 
Communications Committee Decision of 30 March 2007 on specific Material Sensing devices 
using Ultra-Wideband (UWB) technology, amended 26 June 2009), η οποία απόφαση θα είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(07)04» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 21 

Δεκεμβρίου 2007 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 21ης 
Δεκεμβρίου 2007 για την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση κινητών δορυφορικών τερματικών 
στις εκχωρήσεις για Κινητή Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου που λειτουργούν στη ζώνη 
συχνοτήτων 1-3 GHz» (Electronic Communications Committee Decision of 21 December 
2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the the Mobile-
Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz), η οποία απόφαση θα είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(07)05» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 21 

Δεκεμβρίου 2007 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 21ης 
Δεκεμβρίου 2007 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας επίγειων 
κινητών δορυφορικών τερματικών στις εκχωρήσεις για Κινητή Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου 
που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1-3 GHz» (Electronic Communications Committee 
Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite 
terminals operating in the the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 
GHz), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(06)02» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 24 Μαρτίου 

2006 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 24ης Μαρτίου 2006 
για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Χαμηλού e.i.r.p. Δορυφορικών 
Τερματικών (LEST) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 10.70–12.75 GHz ή 19.70–20.20 
GHz (διάστημα-προς-Γη) και  14.00–14.25 GHz ή 29.50–30.00 GHz (Γη-προς-διάστημα)» 
(Electronic Communications Committee Decision of 24 March 2006 on Exemption from 
Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the frequency 
bands 10.70–12.75 GHz or 19.70–20.20 GHz space-to-Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–
30.00 GHz Earth-to-Space), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(06)03» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 24 Μαρτίου 

2006 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 24ης Μαρτίου 2006 
για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Υψηλού e.i.r.p. Δορυφορικών 
Τερματικών (HEST) με e.i.r.p. μεγαλύτερου του 34 dBW που λειτουργούν στις ζώνες 
συχνοτήτων 10.70–12.75 GHz ή 19.70–20.20 GHz (διάστημα-προς-Γη) και  14.00–14.25 GHz 
ή 29.50–30.00 GHz (Γη-προς-διάστημα)» (Electronic Communications Committee Decision of 
24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals 
(HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the frequency bands 10.70–12.75 GHz or 
19.70–20.20 GHz space-to-Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth-to-Space), 
η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(05)09» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 

2005 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 24ης Ιουνίου 2005 
για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση επίγειων σταθμών σε πλοία που λειτουργούν σε δίκτυα 
στη Σταθερή Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου στις ζώνες συχνοτήτων 5 925-6 425 MHz (Γη-προς-
διάστημα) και 3 700-4 200 MHz (διάστημα-προς-Γη)» (Electronic Communications Committee 
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Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels 
operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-
to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to-Earth)), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το 
κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(05)10» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 

2005 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 24ης Ιουνίου 2005 
για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση επίγειων σταθμών σε πλοία που λειτουργούν σε δίκτυα 
στη Σταθερή Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου στις ζώνες συχνοτήτων 14-14.5 GHz (Γη-προς-
διάστημα),  10.7-11.7 GHz (διάστημα-προς-Γη) και 12.5-12.75 GHz (διάστημα-προς-Γη)» 
(Electronic Communications Committee Decision of 24 June 2005 on the free circulation and 
use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the 
frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-
12.75 GHz (space-to-Earth)), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(05)12» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 28 

Οκτωβρίου 2005 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 28ης 
Οκτωβρίου 2005 για εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από 
την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας και ελεύθερης διακίνησης και χρήσης εφαρμογών 
ψηφιακού PMR 446 που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων446.1-446.2 MHz» (Electronic 
Communications Committee Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, 
technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of 
digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1-446.2 MHz), η οποία 
απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(03)04» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 17 

Οκτωβρίου 2003 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 17ης 
Οκτωβρίου 2003 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας δορυφορικών 
σταθμών μικρής διαμέτρου κεραίας (VSAT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 14.25 - 
14.50 GHz Γη-προς-διάστημα και 10.70-11.70 GHz διάστημα-προς-Γη» (Electronic 
Communications Committee Decision of 17 October 2003 on the Exemption from Individual 
Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25 - 
14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth), η οποία απόφαση θα είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(02)08» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 

2002 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 15ης Νοεμβρίου 
2002 για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση Satellite User Terminals που λειτουργούν στις 
ζώνες συχνοτήτων 1525-1559 MHz διάστημα-προς-Γη και 1626.5-1660.5 MHz Γη-προς-
διάστημα, στις χώρες CEPT, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της Απόφασης 
ERC/DEC(95)01» (Electronic Communications Committee Decision of 15 November 2002 on 
free circulation and use of Satellite User Terminals operating within the frequency bands 
1525-1559 MHz space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-space, in CEPT countries, 
enlarging the field of application of ERC/DEC(95)01), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για 
το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ECC/DEC/(02)11» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 

2002 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 15ης Νοεμβρίου 
2002 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας των Satellite User 
Terminals που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1525-1559 MHz διάστημα-προς-Γη και 
1626.5-1660.5 MHz Γη-προς-διάστημα, για επίγειες κινητές εφαρμογές» (Electronic 
Communications Committee Decision of 15 November 2002 on exemption from individual 
licensing of Satellite User Terminals operating within the frequency bands 1525-1559 MHz 
space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-space, for land mobile applications), η οποία 
απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(01)08» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 

2001 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 12ης Μαρτίου 
2001 για εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την 
υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας  που χρησιμοποιούνται  
για Εντοπισμό Κίνησης και Ειδοποίηση λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 2400 - 2483.5 
MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of 12 March 2001 on 
harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of 
Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 
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2400 - 2483.5 MHz), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(01)10» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 

2001 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 12ης Μαρτίου 
2001 για εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την 
υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας που χρησιμοποιούνται 
για Έλεγχο Μοντέλου που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 26.995, 27.045, 27.095, 
27.145 και 27.195 MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of 12 March 
2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual 
licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 26.995, 
27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό 
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(01)11» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 

2001 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 12ης Μαρτίου 
2001 για εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την 
υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας  που χρησιμοποιούνται 
για Έλεγχο Ιπτάμενου Μοντέλου που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 34.995 - 35.225 
MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of 12 March 2001 on 
harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of 
Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 
35.225 MHz), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(01)12» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 

2001 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 12ης Μαρτίου 
2001 για εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την 
υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας  που χρησιμοποιούνται 
για Έλεγχο Μοντέλου που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 40.665, 40.675, 40.685 και 
40.695 MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of 12 March 2001 on 
harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of 
Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 
40.685 and 40.695 MHz), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(99)02» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 

1999 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 10ης Μαρτίου 
1999 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας των επίγειων κινητών 
τερματικών του ραδιοσυστήματος ιχνηλάτισης (TETRA)» (European Radiocommunications 
Committee Decision of 10 March 1999 on Exemption from Individual Licensing of Terrestrial 
Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για 
το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(99)03» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 

1999 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 10ης Μαρτίου 
1999 για για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση των επίγειων κινητών τερματικών του 
ραδιοσυστήματος ιχνηλάτισης (TETRA)» (European Radiocommunications Committee 
Decision of 10 March 1999 on Free Circulation and Use of Terrestrial Trunked Radio System 
(TETRA) Civil Mobile Terminals), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC/(98)16» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 

1988 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών της 23ης Νοεμβρίου 
1998 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας για ραδιοεξοπλισμό τύπου 
CEPT PR 27» (European Radiocommunications Committee Decision of 23 November 1998 
on Exemption from Individual Licensing of CEPT PR 27 equipment), η οποία απόφαση είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων· 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(98)22» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 

1998 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 23ης Νοεμβρίου 
1998 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας του εξοπλισμού DECT, 
εξαιρουμένων των σταθερών μερών που παρέχουν δημόσια πρόσβαση» (European 
Radiocommunications Committee Decision of 23 November 1998 on Exemption from 
Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access), 
η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
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 «Απόφαση ERC/DEC/(98)/26» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 23 

Νοεμβρίου 1998 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 23ης 
Νοεμβρίου 1998 για εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας εξοπλισμού 
PMR446» (European Radiocommunications Committee Decision of 23 November 1998 on 
exemption from individual licensing of PMR 446 equipment)), η οποία απόφαση θα είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(98)27» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 

1998 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 23ης Νοεμβρίου 
1998 για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση εξοπλισμού PMR446, στις χώρες μέλη της CEPT, 
επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της Απόφασης ERC/DEC(95)01» (European 
Radiocommunications Committee Decision of 23 November 1998 on free circulation and use 
of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of application of 
ERC/DEC/(95)01), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

  
 «Απόφαση ERC/DEC(95)01» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 

1995 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 1ης Δεκεμβρίου 
1995 για ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση ραδιοεξοπλισμού στις χώρες μέλη της CEPT» 
(European Radiocommunications Committee Decision of 1st December 1995 on the free 
circulation of radio equipment in CEPT member countries), η οποία απόφαση θα είναι 
διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων. 

  
 «αυτοκίνητο» σημαίνει κάθε όχημα, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 42 
της 23.2.1970, σ. 1)· 

  
 «βοήθημα ακοής» σημαίνει το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει κατά 

κανόνα έναν ή περισσότερους ραδιοπομπούς και έναν ή περισσότερους ραδιοδέκτες και το 
οποίο επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα ακοής να αυξήσουν την ακουστική τους ικανότητα · 

  
 «CEPT» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Conférence 

Europeenne des Administrations des Postes et de Télécommunications)· 
  
 «e.i.r.p.» σημαίνει ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς· 
  
 «Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ» σημαίνει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 

29ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/50/ΕΚ σχετικά με την 
εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση 
εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (2011/485/ΕΕ) · 

  
 «Εκτελεστική Απόφαση 2011/829/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 8ης 

Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση 
της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2011/829/ΕΕ) · 

  
 «Εκτελεστική Απόφαση 2013/752/ΕΕ» σημαίνει την απόφαση της Επιτροπής της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση 
της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της 
απόφασης 2005/928/ΕΚ (2013/752/ΕΕ) · 

  
 «εξοπλισμός τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης» σημαίνει εξοπλισμό που περιλαμβάνει, ως 

αναπόσπαστο μέρος ή ως εξάρτημα, τεχνολογία ραδιοεπικοινωνιών μικρής εμβέλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της σκοπούμενης παραγωγής και μετάδοσης ενέργειας 
ραδιοσυχνοτήτων που εξαπλώνεται σε φάσμα συχνοτήτων ευρύτερο των 50 MHz, το οποίο 
δύναται να επικαλύψει διάφορες ζώνες συχνοτήτων που έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες 
ραδιοεπικοινωνιών · 

  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «εσωτερικοί χώροι» σημαίνει το εσωτερικό κτιρίων ή θέσεις όπου το κέλυφος παρέχει την 

απαραίτητη εξασθένιση για την προστασία των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών έναντι 
επιζήμιων παρεμβολών· 
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 “κατηγορία συσκευών μικρής εμβέλειας” σημαίνει την ομάδα συσκευών μικρής εμβέλειας που 
χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα με παρόμοιους τεχνικούς μηχανισμούς πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα ή βάσει σεναρίων κοινής χρήσης· 

  
 «μέγιστη πυκνότητα e.i.r.p.» σημαίνει την υψηλότερη ισχύ σήματος μετρούμενη σε 

οποιαδήποτε διεύθυνση σε οποιαδήποτε συχνότητα εντός της καθορισμένης περιοχής· 
  
 «μέση πυκνότητα e.i.r.p.» σημαίνει την μέση ισχύ μετρούμενη σε εύρος ζώνης ανάλυσης 1 

MHz, με φωρατή ενεργού τιμής (RMS) και χρόνο υπολογισμού μέσης τιμής 1 ms ή μικρότερο· 
  

146(Ι) του 2002  
15(Ι) του 2003 
16(Ι) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 

50(Ι) του 2012. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι  2012 · 

  
 «προσωπικό σύστημα συναγερμού» σημαίνει το αξιόπιστο σύστημα και δίκτυο 

ραδιοεπικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει φορητή συσκευή και το οποίο επιτρέπει στα άτομα 
που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου να εκπέμψουν σήμα κινδύνου, περιορισμένης 
εμβέλειας, με έναν απλό χειρισμό · 

  
 «σιδηροδρομικό όχημα» σημαίνει κάθε όχημα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για 
τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 1)· 

  
 «συσκευές RFID» σημαίνει συσκευές για, μεταξύ άλλων, ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση 

αντικειμένων με χρήση ραδιοσυστήματος, αποτελούμενου αφενός από παθητικές συσκευές 
(ετικέτες) προσαρμοσμένες στα αντικείμενα και αφετέρου από μονάδες πομποδεκτών 
(συσκευές ανάγνωσης) που ενεργοποιούν τις ετικέτες και λαμβάνουν τα δεδομένα τους· 

  
 «συσκευή μικρής εμβέλειας» σημαίνει τους ραδιοπομπούς που παρέχουν μονοκατευθυντική ή 

δικατευθυντική επικοινωνία και που εκπέμπουν σε μικρή απόσταση με χαμηλή ισχύ· 
  
 «σύστημα ανάγνωσης μετρητών» σημαίνει το σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση 

εντολών εξ αποστάσεως παρακολούθησης, ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών με χρήση 
συσκευών ραδιοεπικοινωνίας · 

  
 «σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων» σημαίνει το σύστημα το οποίο επιτρέπει την 

ανίχνευση, τον εντοπισμό και, κατ’ επέκταση, την ανάκτηση αγαθών, το οποίο απαρτίζεται 
κατά κανόνα από έναν ραδιοπομπό τοποθετημένο στο προστατευόμενο αντικείμενο, έναν 
δέκτη και, ενδεχομένως, ένα σύστημα συναγερμού · 

  
 «Σύσταση ERC 70-03» σημαίνει την σύσταση της CEPT, έκδοσης 30 Μαΐου 2007 και τίτλο 

«Σε σχέση με τη χρήση συσκευών μικρής εμβέλειας (SRD)» (Relating to the use of Short 
Range Devices (SRD)), η οποία σύσταση είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων· 

  
 «Σύσταση T/R 20-09 (Chester 1990 (ERC))» σημαίνει την προσωρινή σύσταση της CEPT, με 

ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 1990 και τίτλο «Ραδιοεξοπλισμός PR27 που προορίζεται για την 
παροχή φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας μικρής εμβέλειας στη ζώνη των  27 MHz» (PR27 Radio 
Equipment intended to provide short range voice radiocommunication in the 27 MHz band), η 
οποία σύσταση είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων· 

  
 «συχνότητα e.i.r.p. αιχμής» σημαίνει το επίπεδο αιχμής μετάδοσης που περιλαμβάνεται σε 

ζωνικό εύρος 50 MHz με κέντρο τη συχνότητα όπου παρατηρείται η υψηλότερη μέση 
εκπεμπόμενη ισχύς. Μετρούμενο με ζωνικό εύρος x MHz, το εν λόγω επίπεδο πρέπει να 
μειωθεί κατά συντελεστή 20log(50/x)dΒ· 

  
 «χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία» σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πρόκληση επιζήμιων 

παρεμβολών σε οποιαδήποτε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και ότι δεν δύναται να απαιτηθεί 
προστασία των εν λόγω συσκευών έναντι επιζήμιων παρεμβολών, οι οποίες προέρχονται από 
υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. 

  
      (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα  και δεν ορίζονται 

διαφορετικά από αυτό, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 
  

434



 

Ραδιοσυχνότητες που 
εξαιρούνται από την 
υποχρέωση 
εξασφάλισης 
εξουσιοδότησης.  

3.- Η χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό, ο οποίος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
κατηγορίες, εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης που απαιτείται βάσει 
του άρθρου 16 του Νόμου: -  

 
Παράρτημα  1 
 
 
Παράρτημα  2 
 
 

Παράρτημα  3 
 
 
 
 
 
Παράρτημα  4 
 
 
Παράρτημα  5 
 
 

 (α)  συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα 1.  

 
(β) συσκευές RFID που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα 2. 

 
(γ) εξοπλισμός τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης που λειτουργεί στις ζώνες 

ραδιοσυχνοτήτων και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
Παράρτημα 3 και είτε χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους είτε, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, δεν προσαρτάται σε σταθερή εγκατάσταση, 
σταθερή υποδομή, σταθερή εξωτερική κεραία ή σε αυτοκίνητο ή σιδηροδρομικό 
όχημα. 

 
(δ)  ραδιοεξοπλισμός που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, που καθορίζονται στο 

Παράρτημα 4. 

 
(ε)  συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα 5.  
 
(στ)  ραδιοεξοπλισμός λήψης μόνο. 

 
Συμμόρφωση 
ραδιοεξοπλισμού.  

4. Ο ραδιοεξοπλισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως 
με τις διατάξεις του Μέρους IV του Νόμου.  

  
Επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας 

5. 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 χαμηλότερα από τα επίπεδα αναφοράς 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. 

  
Δικαίωμα προστασίας 6. 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 Διευθυντή. 

  
 7. 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 Διευθυντή. 

  
Λειτουργικές 
παράμετροι 

8. 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 
Διατάγματος. 

  
Κατάργηση. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
30.03.2012. 

9. Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από 
Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) 
Διάταγμα του 2012 καταργείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Παράγραφος 3(α) 
 
 

Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εμβέλειας  
(Καθορίζονται στην Απόφαση 2006/771/ΕΚ, στην Απόφαση 2008/432/ΕΚ, στην Απόφαση  2009/381/ΕΚ, στην 

Απόφαση 2010/368/ΕΕ και στην Εκτελεστική Απόφαση 2013/752/ΕΕ ) 
 
 

 
 

Αριθμός 
Ζώνης 

Ζώνη συχνοτήτων 
[i] 

Κατηγορία συσκευών 
μικρής εμβέλειας [ii] 

Μέγιστη ισχύς 
μετάδοσης/μέγιστη 
ένταση πεδίου/μέγιστη 
πυκνότητα ισχύος [iii] 

Συμπληρωματικές 
παράμετροι 
(καναλοποίηση 
ή/και πρόσβαση 
καναλιών και 
κανόνες 
κατάληψης) [iv] 

Λοιποί 
περιορισμοί 
χρήσης [v] 

1 9-59,750 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 72 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

2 

9-315 kHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 30 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα Όριο παράγοντα 

δράσης [vi]: 10 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ενεργά 
εμφυτεύσιμα 
ιατρικά 
βοηθήματα [7].  

3 59,750-60,250 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

4 60,250-74,750 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 72 dBµA/m σε 10 μέτρα   

5 74,750-75,250 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dBµA/m σε 10 μέτρα   

6 75,250-77,250 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 72 dBµA/m σε 10 μέτρα   

7 77,250-77,750 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dBµA/m σε 10 μέτρα   

8 77,750-90 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 72 dBµA/m σε 10 μέτρα   

9 90-119 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dBµA/m σε 10 μέτρα   

10 119-128,6 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 66 dBµA/m σε 10 μέτρα   

11 128,6-129,6 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dBµA/m σε 10 μέτρα   

12 129,6-135 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 66 dBµA/m σε 10 μέτρα   

13 135-140 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dBµA/m σε 10 μέτρα   

14 140-148,5 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 37,7 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

15 

148,5-5 000 kHz [17] Επαγωγικές συσκευές 
[14] 

-15 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα 
σε οποιοδήποτε εύρος 
ζώνης 10 kHz. 
Επιπλέον, η συνολική 
ένταση πεδίου είναι – 5 
dΒμΑ/m σε 10 μέτρα για 
συστήματα που 
λειτουργούν σε εύρος 
ζώνης μεγαλύτερο από 
10 kHz 

   

16 

315-600 kHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] -5 dBμA/m σε 10 m Όριο παράγοντα 

δράσης [vi]: 10 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συσκευές 
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εμφυτεύσιμες σε 
ζώα [2]. 

17 
400-600 kHz 

Συσκευές Ραδιοσυχνικής 
Αναγνώρισης (RFID) 
[12] 

-8 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

18 

456,9-457,1 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

7 dBµA/m σε 10 μέτρα  

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
περιπτώσεις 
εντοπισμού 
έκτακτης ανάγκης 
θαμμένων 
θυμάτων και 
πολύτιμων ειδών. 

19 

984-7484 kHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

9 dBμA/m σε 10 m Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 1 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
μετάδοση 
Eurobalise με την 
παρουσία των 
αμαξοστοιχιών 
και χρήση της 
ζώνης των 27 
MHz για 
τηλετροφοδότηση
. 

20 3 155-3 400 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 13,5 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

21 

5 000-30 000 kHz 
[18]  

Επαγωγικές συσκευές 
[14] 

-20 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα 
σε οποιοδήποτε εύρος 
ζώνης 10 kHz. Επιπλέον, 
η συνολική ένταση πεδίου 
είναι – 5 dΒμΑ/m σε 10 
μέτρα για συστήματα που 
λειτουργούν σε εύρος 
ζώνης μεγαλύτερο από 
10 kHz 

   

22α 6 765-6 795 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

22β 
6 765-6 795 kHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

23 

7 300-23 000 kHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

-7 dBμA/m σε 10 m 

Περιορισμοί κεραίας 
εφαρμόζονται όπως 
ορίζεται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα που 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
μετάδοση 
Euroloop με την 
παρουσία των 
αμαξοστοιχιών 
και χρήση της 
ζώνης των 27 
MHz για 
τηλετροφοδότηση
.  

24 7 400-8 800 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 9 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

25 10 200-11 000 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 9 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

26 

12 500 -20 000 kHz  Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 

-7 dBμA/m σε 10 m σε 
οποιοδήποτε εύρος ζώνης 
10 kHz 

Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 10 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για χρήση 
σε εσωτερικούς 
χώρους με 
συσκευές 
εμφυτεύσιμες σε 
ζώα [2]. 
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27α 13 553-13 567 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

27β 
13 553-13 567 kHz 

Συσκευές Ραδιοσυχνικής 
Αναγνώρισης (RFID) 
[12] 

60 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

27γ 
13 553-13 567 kHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

28α 26 957-27 283 kHz Επαγωγικές συσκευές 
[14] 42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα   

28β 

26 957-27 283 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW ενεργού 
ακτινοβολούμενης ισχύος 
(e.r.p.), που αντιστοιχεί σε 
42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα 

   

29 

26 990-27 000 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Συσκευές 
ελέγχου για 
μοντέλα μπορούν 
να λειτουργούν 
χωρίς 
περιορισμούς του 
παράγοντα 
δράσης [11].  

30 

27 040-27 050 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Συσκευές 
ελέγχου για 
μοντέλα μπορούν 
να λειτουργούν 
χωρίς 
περιορισμούς του 
παράγοντα 
δράσης [11]. 

31 

27 090-27 100 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Συσκευές 
ελέγχου για 
μοντέλα μπορούν 
να λειτουργούν 
χωρίς 
περιορισμούς του 
παράγοντα 
δράσης [11]. 

32 

27 140-27 150 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Συσκευές 
ελέγχου για 
μοντέλα μπορούν 
να λειτουργούν 
χωρίς 
περιορισμούς του 
παράγοντα 
δράσης [11]. 

33 

27 190-27 200 kHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Συσκευές 
ελέγχου για 
μοντέλα μπορούν 
να λειτουργούν 
χωρίς 
περιορισμούς του 
παράγοντα 
δράσης [11]. 

34 

30-37,5 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 1 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 

δράσης [vi]: 10 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
διατίθεμαι μόνο 
για ιατρικά 
εμφυτεύματα 
μεμβρανών 
εξαιρετικά 
χαμηλής ισχύος 
για μέτρηση της 
πίεσης του 
αίματος στο 
πλαίσιο του 
ορισμού των 
ενεργών 
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εμφυτεύσιμων 
ιατρικών 
βοηθημάτων [7] 
στην οδηγία 
90/385/ΕΟΚ. 

35 

40,66-40,7 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p.  

Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
βίντεο. 

36 

87,5-108 MHz 
Συσκευές υψηλού 
παράγοντα δράσης / 
συνεχούς μετάδοσης [8] 

50 nW e.r.p. 
Διαπόσταση 
διαύλων έως 
200 kHz 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
διατίθεται μόνο 
για πομπούς με 
την αναλογική 
διαμόρφωση 
συχνότητας (FM).  

37α 
169,4-169,475 MHz Βοηθητικές συσκευές 

ακοής (ALD) [4] 500 mW e.r.p. 
Διαπόσταση 
διαύλων: 50 kHz το 
πολύ.  

37β 

169,4-169,475 MHz Συσκευές μέτρησης [5] 500 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 50 kHz το 
πολύ. Όριο 
παράγοντα δράσης 
[vi]: 10,0 %. 

 

37γ 

169,4-169,475 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

500 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 50 kHz το 
πολύ. Όριο 
παράγοντα δράσης 
[vi]: 1,0 %. 

 

38 

169,4-169,4875 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όριο 
παράγοντα δράσης 
[vi]: 0,1%. 

 

39α 169,4875-
169,5875 MHz 

Βοηθητικές συσκευές 
ακοής (ALD) [4] 500 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 50 kHz το 
πολύ. 

 

39β 

169,4875-
169,5875 MHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 

Μεταξύ 00:00 και 
06:00 τοπική ώρα 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
παράγοντας 
δράσης [vi] 
0,1 %.  
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πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όριο 
παράγοντα δράσης 
[vi]: 0,001 %. 

40 

169,5875-
169,8125 MHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όριο 
παράγοντα δράσης 
[vi]: 0,1 %. 

 

41 

401-402 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 25 μW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 25 kHz. 
Μεμονωμένοι 
πομποί είναι 
δυνατόν να 
συνδυάζουν 
παρακείμενα 
κανάλια για 
αυξημένο εύρος 
ζώνης έως 100 
kHz. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 0,1 %. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
συστήματα ειδικά 
σχεδιασμένα για 
παροχή μη 
φωνητικών 
ψηφιακών 
επικοινωνιών 
μεταξύ ενεργών 
εμφυτεύσιμων 
ιατρικών 
βοηθημάτων [7] 
ή/και συσκευών 
που φοριούνται 
στο σώμα και 
άλλων διατάξεων, 
εξωτερικών προς 
το ανθρώπινο 
σώμα, που 
χρησιμοποιούνται 
για μετάδοση μη 
χρονικά 
καθοριστικών 
πληροφοριών 
σχετικών με τη 
φυσιολογία 
μεμονωμένων 
ασθενών. 

42 

402-405 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 25 μW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 25 kHz. 
Μεμονωμένοι 
πομποί είναι 
δυνατόν να 
συνδυάζουν 
παρακείμενα 
κανάλια για 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ενεργά 
εμφυτεύσιμα 
ιατρικά 
βοηθήματα [7]. 
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αυξημένο εύρος 
ζώνης έως 
300 kHz. Μπορούν 
να 
χρησιμοποιηθούν 
άλλες τεχνικές για 
πρόσβαση σε 
ραδιοφάσμα ή 
περιορισμό 
παρεμβολών, 
περιλαμβανομένου 
ζωνικού εύρους 
άνω των 300 kHz, 
οι οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ ώστε να 
εξασφαλίζεται 
συμβατή λειτουργία 
με τους λοιπούς 
χρήστες, ιδίως με 
μετεωρολογικές 
ραδιοβολίδες. 

43 

405-406 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 25 μW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 
Μεμονωμένοι 
πομποί 25 kHz είναι 
δυνατόν να 
συνδυάζουν 
παρακείμενα 
κανάλια για 
αυξημένο εύρος 
ζώνης έως 100 
kHz. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 0,1 %. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
συστήματα ειδικά 
σχεδιασμένα για 
παροχή μη 
φωνητικών 
ψηφιακών 
επικοινωνιών 
μεταξύ ενεργών 
εμφυτεύσιμων 
ιατρικών 
βοηθημάτων [7] 
ή/και συσκευών 
που φοριούνται 
στο σώμα και 
άλλων διατάξεων, 
εξωτερικών προς 
το ανθρώπινο 
σώμα, που 
χρησιμοποιούνται 
για μετάδοση μη 
χρονικά 
καθοριστικών 
πληροφοριών 
σχετικών με τη 
φυσιολογία 
μεμονωμένων 
ασθενών. 

44α 

433,05-434,04 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

1 mW e.r.p. και — 13 
dbm/10 kHz πυκνότητα 
ισχύος για ζωνικό εύρος 
διαμόρφωσης μεγαλύτερο 

Επιτρέπονται 
φωνητικές 
εφαρμογές με 
προηγμένες 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
ακουστικές 
εφαρμογές και 
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από 250 kHz τεχνικές 
εξομάλυνσης. 

εφαρμογές 
βίντεο. 

44β 

433,05-434,04 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 10 % 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

45α 

434,04-434,79 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

1 mW e.r.p. και — 13 
dbm/10 kHz πυκνότητα 
ισχύος για ζωνικό εύρος 
διαμόρφωσης μεγαλύτερο 
από 250 kHz 

Επιτρέπονται 
φωνητικές 
εφαρμογές με 
προηγμένες 
τεχνικές 
εξομάλυνσης. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
ακουστικές 
εφαρμογές και 
εφαρμογές 
βίντεο. 

45β 

434,04-434,79 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 10 % 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

45γ 

434,04-434,79 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW e.r.p. 

Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 100 % 
εφόσον η 
διαπόσταση 
διαύλων είναι μέχρι 
25 kHz. 
Επιτρέπονται 
φωνητικές 
εφαρμογές με 
προηγμένες 
τεχνικές 
εξομάλυνσης. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
ακουστικές 
εφαρμογές και 
εφαρμογές 
βίντεο. 

46α 

863-865 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 0,1 %. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

46β 
863-865 MHz 

Συσκευές υψηλού 
παράγοντα δράσης / 
συνεχούς μετάδοσης [8] 

10 mW e.r.p.  

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
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μόνο για 
ασύρματες 
συσκευές 
ακουστικής και 
πολυμεσικής 
μετάδοσης 
συνεχούς ροής 
(streaming) . 

47 

865-868 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 1 %. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

48 

868-868,6 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 1 %. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

49 

868,6-868,7 MHz 
Συσκευές περιορισμένου 
κύκλου λειτουργίας / 
υψηλής αξιοπιστίας [15] 

10 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 25 kHz 
Επίσης είναι δυνατή 
η χρήση ολόκληρης 
της ζώνης ως 
μοναδικού καναλιού 
για υψίρρυθμη 
διαβίβαση 
δεδομένων. 
Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 1,0 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
συναγερμού. 

50 
868,7-869,2 MHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 
Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
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πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 0,1 %. 

αναλογικού 
βίντεο. 

51 

869,2-869,25 MHz 
Συσκευές περιορισμένου 
κύκλου λειτουργίας / 
υψηλής αξιοπιστίας [15] 

10 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: 25 kHz. 
Όριο παράγοντα 
δράσης [vi]: 0,1 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
διατίθεται μόνο 
για συσκευές 
συναγερμού 
τηλεβοήθειας [6]. 

52 

869,25-869,3 MHz 
Συσκευές περιορισμένου 
κύκλου λειτουργίας / 
υψηλής αξιοπιστίας [15] 

10 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: Όριο 
παράγοντα δράσης 
25 kHz [vi]: 0,1 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
συναγερμού. 

53 

869,3-869,4 MHz 
Συσκευές περιορισμένου 
κύκλου λειτουργίας / 
υψηλής αξιοπιστίας [15] 

10 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: Όριο 
παράγοντα δράσης 
25 kHz [vi]: 1,0 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
συναγερμού. 

54α 

869,4-869,65 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 0,1 %. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

54β 

869,4-869,65 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

500 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 
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οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 10%. 

55 

869,65-869,7 MHz 
Συσκευές περιορισμένου 
κύκλου λειτουργίας / 
υψηλής αξιοπιστίας [15] 

25 mW e.r.p. 

Διαπόσταση 
διαύλων: Όριο 
παράγοντα δράσης 
25 kHz [vi]: 10 % 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
συναγερμού. 

56α 

869,7-870 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

5 mW e.r.p. 

Επιτρέπονται 
φωνητικές 
εφαρμογές με 
προηγμένες 
τεχνικές 
εξομάλυνσης. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
ακουστικές 
εφαρμογές και 
εφαρμογές 
βίντεο. 

56β 

869,7-870 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Εναλλακτικά είναι 
δυνατή και η χρήση 
παράγοντα δράσης 
[vi] 1 %. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
αναλογικές 
ακουστικές 
εφαρμογές εκτός 
των εφαρμογών 
φωνής. Δεν 
περιλαμβάνονται 
εφαρμογές 
αναλογικού 
βίντεο. 

57α 

2 400-2 483,5 MHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

10 mW ισοδύναμη 
ισότροπα 
ακτινοβολούμενη ισχύς 
(e.i.r.p.) 

   

57β 2 400-2 483,5 MHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 25 mW e.i.r.p.   

57γ 

2 400-2 483,5 MHz 
Ευρυζωνικά συστήματα 
μετάδοσης δεδομένων 
[16] 

Ισχύει πυκνότητα 100 mW 
e.i.r.p. και 100 mW/100 
kHz e.i.r.p. εφόσον 
χρησιμοποιείται 
διαμόρφωση αναπήδησης 
συχνότητας· εφόσον 
χρησιμοποιούνται άλλοι 
τύποι διαμόρφωσης ισχύει 
πυκνότητα 10 mW/MHz 
e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
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επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

58 

2 446-2 454 MHz 
Συσκευές Ραδιοσυχνικής 
Αναγνώρισης (RFID) 
[12] 

500 mW e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

  

59 

2 483,5-2 500 MHz Ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα [1] 10 mW e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 
Διαπόσταση 
διαύλων: 1 MHz. 
Επίσης είναι δυνατή 
η χρήση ολόκληρης 
της ζώνης ως 
μοναδικού καναλιού 
για υψίρρυθμη 
διαβίβαση 
δεδομένων. Όριο 
παράγοντα δράσης 
10 %. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ενεργά 
εμφυτεύσιμα 
ιατρικά 
βοηθήματα [7]. 
Περιφερειακές 
κύριες μονάδες 
προορίζονται 
μόνο για χρήση 
σε εσωτερικούς 
χώρους. 

60 

4 500-7 000 MHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 24 dBm e.i.r.p. [19] 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης 
δεξαμενής [10]. 
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επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

61 
5 725-5 875 MHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

25 mW e.i.r.p.   

62 

5 795-5 805 MHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

2 W e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
εφαρμογές 
είσπραξης 
οδικών διοδίων. 

63 

6 000-8 500 MHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 

7 dbm/50 MHz e.i.r.p. 
αιχμής και -33 dBm/MHz 
μέση e.i.r.p. 

Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
αυτόματος έλεγχος 
ισχύος και 
απαιτήσεις κεραίας, 
καθώς και 
ισοδύναμες τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών, οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης.  
Πρέπει να 
τηρούνται οι 
εγκατεστημένες 
ζώνες 
αποκλεισμού 
γύρω από 
χώρους 
ραδιοαστρονομία
ς. 

64 

8 500-10 600 MHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 30 dBm e.i.r.p. [19] 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης 
δεξαμενής [10]. 
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πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

65 

17,1-17,3 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 26 dBm e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
εδάφους. 

66 
24,05-24,075 GHz 

Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

100 mW e.i.r.p.   

67 

24,05-26,5 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 

26 dbm/50 MHz e.i.r.p. 
αιχμής και -14 dBm/MHz 
μέση e.i.r.p. 

Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
αυτόματος έλεγχος 
ισχύος και 
απαιτήσεις κεραίας, 
καθώς και 
ισοδύναμες τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών, οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης. 
Πρέπει να 
τηρούνται οι 
εγκατεστημένες 
ζώνες 
αποκλεισμού 
γύρω από 
χώρους 
ραδιοαστρονομία
ς. 

68 

24,05-27 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 43 dBm e.i.r.p. [19] 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης 
δεξαμενής [10]. 
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69α 

24,075-24,15 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

100 mW e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όρια 
χρόνου παραμονής 
και εύρος 
διαμόρφωσης 
συχνότητας 
εφαρμόζονται όπως 
ορίζεται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για 
συστήματα 
εδάφους. 

69β 
24,075-24,15 GHz 

Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

0,1 mW e.i.r.p.   

70α 
24,15-24,25 GHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.i.r.p.   

70β 
24,15-24,25 GHz 

Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

100 mW e.i.r.p.   

71 

24,25-24,495 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

-11 dBm e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όρια 
κύκλου λειτουργίας 
[vi] και εύρος 
διαμόρφωσης 
συχνότητας 
εφαρμόζονται όπως 
ορίζεται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για επίγεια 
ραντάρ οχημάτων 
που λειτουργούν 
στο 
εναρμονισμένο 
φάσμα 
συχνοτήτων των 
24 GHz. 

72 

24,25-24,5 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

20 dBm e.i.r.p. (ραντάρ με 
μέτωπο προς τα εμπρός) 
16 dBm e.i.r.p. (ραντάρ με 
μέτωπο προς τα πίσω) 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για επίγεια 
ραντάρ οχημάτων 
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εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όρια 
κύκλου λειτουργίας 
[vi] και εύρος 
διαμόρφωσης 
συχνότητας 
εφαρμόζονται όπως 
ορίζεται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

που λειτουργούν 
στο 
εναρμονισμένο 
φάσμα 
συχνοτήτων των 
24 GHz.  

73 

24,495-24,5 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

-8 dBm e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Όρια 
κύκλου λειτουργίας 
[vi] και εύρος 
διαμόρφωσης 
συχνότητας 
εφαρμόζονται όπως 
ορίζεται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για επίγεια 
ραντάρ οχημάτων 
που λειτουργούν 
στο 
εναρμονισμένο 
φάσμα 
συχνοτήτων των 
24 GHz. 

74α 

57-64 GHz 
Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.i.r.p., μέγιστη 
ισχύς εκπομπής 10dbm 
και μέγιστη φασματική 
πυκνότητα ισχύος e.i.r.p. 
13dbm/MHz 

   

74β 

57-64 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 43 dBm e.i.r.p. [19] 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης 
δεξαμενής [10]. 

450



 

εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

74γ 

57-64 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 

35 dbm/50 MHz e.i.r.p. 
αιχμής και -2 dBm/MHz 
μέση e.i.r.p. 

Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
αυτόματος έλεγχος 
ισχύος και 
απαιτήσεις κεραίας, 
καθώς και 
ισοδύναμες τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών, οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης.  

75 

57-66 GHz 
Ευρυζωνικά συστήματα 
μετάδοσης δεδομένων 
[16] 

40 dBm e.i.r.p. και 13 
dBm/MHz πυκνότητα 
e.i.r.p. 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Δεν 
περιλαμβάνονται 
σταθερές 
εξωτερικές 
εγκαταστάσεις. 

76 
61-61,5 GHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.i.r.p.   

77 

63-64 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

40 dBm e.i.r.p.  

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
ισχύει μόνο για 
συστήματα 
οχήματος-
οχήματος, 
οχήματος-
υποδομής και 
υποδομής-
οχήματος. 

78α 

75-85 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 

35 dbm/50 MHz e.i.r.p. 
αιχμής και -3 dBm/MHz 
μέση e.i.r.p. 

Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
αυτόματος έλεγχος 
ισχύος και 
απαιτήσεις κεραίας, 
καθώς και 
ισοδύναμες τεχνικές 
πρόσβασης στο 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης. 
Πρέπει να 
τηρούνται οι 
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ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών, οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

εγκατεστημένες 
ζώνες 
αποκλεισμού 
γύρω από 
χώρους 
ραδιοαστρο-
νομίας. 

78β 

75-85 GHz Εφαρμογές 
ραδιοπροσδιορισμού [9] 43 dBm e.i.r.p. [19] 

Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές 
πρόσβασης στο 
ραδιοφάσμα και 
εξομάλυνσης 
παρεμβολών οι 
οποίες 
εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον 
ισοδύναμες 
επιδόσεις με τις 
τεχνικές που 
περιγράφονται στα 
εναρμονισμένα 
πρότυπα τα οποία 
έχουν εκδοθεί με 
βάση την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. 

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για ραντάρ 
μέτρησης 
στάθμης 
δεξαμενής [10]. 

79 

76-77 GHz 
Συσκευές τηλεματικής 
των μεταφορών και της 
κυκλοφορίας [13] 

55 dBm e.i.r.p.αιχμής και 
50 dBm μέση e.i.r.p. και 
23,5 dBm μέση e.i.r.p. για 
παλμικά ραντάρ 

  

Η εν λόγω δέσμη 
όρων χρήσης 
είναι διαθέσιμη 
μόνο για επίγεια 
συστήματα 
οχημάτων και 
υποδομής. 

80 
122-123 GHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.i.r.p.   

81 
244-246 GHz 

Μη εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας [3] 

100 mW e.i.r.p.   

 
[i] Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση παρακείμενων ζωνών συχνοτήτων εντός του παρόντος πίνακα ως 
ενιαίας ζώνης συχνοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι επιμέρους όροι καθεμιάς από τις εν λόγω 
παρακείμενες ζώνες συχνοτήτων. 
 
[ii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2(1). 
 
[iii] Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση ραδιοφάσματος μέχρι την ισχύ μετάδοσης, την ένταση πεδίου ή την 
πυκνότητα ισχύος που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2013/752/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν λιγότερο περιοριστικούς όρους, δηλαδή να επιτρέπουν 
τη χρήση ραδιοφάσματος με υψηλότερη ισχύ μετάδοσης, ένταση πεδίου ή πυκνότητα ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι 
τούτο δεν περιορίζει ή δεν θέτει σε κίνδυνο την ενδεδειγμένη συνύπαρξη μεταξύ συσκευών μικρής εμβέλειας σε ζώνες 
που εναρμονίζονται από την υπό αναφορά απόφαση. 
 
[iv] Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνον τις εν λόγω «συμπληρωματικές παραμέτρους (καναλοποίηση ή/και 
κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών», ενώ δεν επιτρέπεται να προσθέτουν άλλες παραμέτρους ή απαιτήσεις 
πρόσβασης και περιορισμού για ραδιοφάσμα.  Λιγότερο περιοριστικοί όροι υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 
της Εκτελεστικής Απόφασης 2013/752/ΕΕ σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραλείπουν πλήρως τις 
«συμπληρωματικές παραμέτρους (καναλοποίηση ή/και κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών» σε δεδομένη 
κυψέλη ή να επιτρέπουν υψηλότερες τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το ενδεδειγμένο περιβάλλον 
μερισμού στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. 
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[v] Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνο αυτούς τους «λοιπούς περιορισμούς χρήσης», ενώ δεν επιτρέπεται να 
προσθέτουν επιπλέον περιορισμούς χρήσης. Καθώς είναι δυνατή η εισαγωγή λιγότερο περιοριστικών όρων κατά την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Εκτελεστικής Απόφασης 2013/752/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να παραλείπουν 
έναν ή και το σύνολο αυτών των περιορισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το ενδεδειγμένο 
περιβάλλον μερισμού στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. 
 
[vi] «Παράγοντας δράσης» σημαίνει το ποσοστό χρόνου εντός οποιασδήποτε ωριαίας περιόδου κατά το οποίο μία 
συσκευή εκπέμπει ενεργά. Λιγότερο περιοριστικοί όροι υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2013/752/ΕΕ σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν υψηλότερη τιμή για τον «παράγοντα 
δράσης». 
 
[1] Η κατηγορία ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα καλύπτει το ραδιοεπικοινωνιακό μέρος των ενεργών 
εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων που πρόκειται να εισαχθούν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με χειρουργική ή άλλη 
ιατρική στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα ζώου και, κατά περίπτωση, τα περιφερειακά τους. 
 
[2] Η κατηγορία «συσκευές εμφυτεύσιμες σε ζώα» καλύπτει συσκευές μετάδοσης που τοποθετούνται στο σώμα ζώων 
για διαγνωστικούς ή/και θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
[3] Η κατηγορία μη ειδική συσκευή μικρής εμβέλειας καλύπτει όλα τα είδη των ραδιοεπικοινωνιακών συσκευών, 
ανεξάρτητα από εφαρμογή ή σκοπό, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια δεδομένη 
ζώνη συχνοτήτων. Μεταξύ των τυπικών χρήσεων συγκαταλέγονται η τηλεμετρία, ο τηλεχειρισμός, οι συναγερμοί, οι εν 
γένει διαβιβάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές. 
 
[4] Η κατηγορία βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) καλύπτει συστήματα ραδιοεπικοινωνιών που επιτρέπουν σε άτομα με 
προβλήματα ακοής να αυξήσουν την ακουστική τους ικανότητα. Μεταξύ των τυπικών συστημάτων περιλαμβάνονται ένας 
ή περισσότεροι ραδιοπομποί και ένας ή περισσότεροι ραδιοδέκτες. 
 
[5] Η κατηγορία συσκευών μέτρησης καλύπτει τις ραδιοσυσκευές που αποτελούν μέρος συστημάτων αμφίδρομης 
ραδιοεπικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη μετάδοση δεδομένων 
στο πλαίσιο υποδομών έξυπνων πλεγμάτων, όπως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού. 
 
[6] «Οι συσκευές συναγερμού τηλεβοήθειας» είναι συστήματα ραδιοεπικοινωνιών που επιτρέπουν αξιόπιστη επικοινωνία 
ώστε άτομα σε κατάσταση κινδύνου εντός περιορισμένου χώρου να εκπέμψουν έκκληση για βοήθεια. Τυπικές χρήσεις 
των συσκευών συναγερμού τηλεβοήθειας είναι η επικούρηση ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία. 
 
[7] Η κατηγορία «ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα» ορίζεται στην οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά 
βοηθήματα (ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17). 
 
[8] Η κατηγορία συσκευές υψηλού παράγοντα δράσης / συνεχούς μετάδοσης περιλαμβάνει ραδιοσυσκευές που 
βασίζονται σε μετάδοση μικρού χρόνου αναμονής και υψηλού παράγοντα δράσης. Τυπικές χρήσεις αποτελούν τα 
ασύρματα συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής μετάδοσης συνεχούς ροής (streaming), τα κινητά τηλέφωνα, τα 
ψυχαγωγικά συστήματα, αυτοκινήτου ή κατ’ οίκον, τα ασύρματα μικρόφωνα, τα ασύρματα ηχεία, τα ασύρματα ακουστικά, 
οι ραδιοσυσκευές που φέρει ένα πρόσωπο, οι βοηθητικές συσκευές ακοής, η παρακολούθηση με ακουστικό στο αυτί, τα 
ασύρματα μικρόφωνα για χρήση σε συναυλίες ή άλλες σκηνικές παραγωγές, και οι αναλογικοί πομποί FM χαμηλής 
ισχύος (ζώνη 36). 
 
[9] Η κατηγορία συσκευών ραδιοπροσδιορισμού καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 
θέσης, της ταχύτητας ή/και άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με 
αυτές τις παραμέτρους. Τυπικές χρήσεις αποτελούν διάφορα είδη εφαρμογών μέτρησης. 
 
[10] Τα «ραντάρ μέτρησης στάθμης δεξαμενής» (TLPR) είναι ειδικός τύπος εφαρμογής ραδιοπροσδιορισμού, που 
χρησιμοποιείται για μετρήσεις στάθμης δεξαμενής και είναι εγκατεστημένα σε μεταλλικές ή σκυροδετημένες δεξαμενές, ή 
σε παρεμφερείς δομές κατασκευασμένες από υλικά με ανάλογα χαρακτηριστικά εξασθένισης σήματος. Η δεξαμενή 
χρησιμοποιείται ως περιέκτης ουσιών. 
 
[11] Οι «συσκευές ελέγχου για μοντέλα» είναι συγκεκριμένο είδος ραδιοεξοπλισμού τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας που 
χρησιμοποιείται για τον εξ αποστάσεως έλεγχο της κίνησης μοντέλων (κατά κύριο λόγο μικροαντιγράφων οχημάτων) 
στον αέρα, στο έδαφος, ή και πάνω στην ή κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
 
[12] Η κατηγορία συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) καλύπτει συστήματα ραδιοεπικοινωνιών βάσει 
ετικέτας/ερωτηματοθέτη, που αποτελούνται από ραδιοσυσκευές (ετικέτες/tags) προσαρτημένα σε έμψυχα ή άψυχα είδη 
και από μονάδες πομπού/δέκτη (ερωτηματοθέτες/interrogators) που ενεργοποιούν τις ετικέτες και λαμβάνει τα δεδομένα 
απόκρισης. Μεταξύ των τυπικών χρήσεων περιλαμβάνονται η ανίχνευση και ταυτοποίηση των ειδών, όπως κατά την 
ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων (EAS), και η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τα είδη στα οποία 
προσαρτώνται ετικέτες, που μπορεί να είναι είτε χωρίς μπαταρία, είτε επικουρούμενα είτε λειτουργούντα με μπαταρία. Οι 
απαντήσεις από μιαν ετικέτα επικυρώνονται από τον ερωτηματοθέτη της και διαβιβάζονται στο οικείο κύριο σύστημα. 
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[13] Η κατηγορία συσκευές τηλεματικής των μεταφορών και της κυκλοφορίας καλύπτει ραδιοσυσκευές που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές ή εναέριες, ανάλογα με τους σχετικούς 
τεχνικούς περιορισμούς), διαχείριση κίνησης, πλοήγηση, διαχείριση κινητικότητας και σε ευφυή συστήματα μεταφοράς 
(ITS). Ως τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνονται διεπαφές μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς, την επικοινωνία μεταξύ 
οχημάτων (π.χ. αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο), μεταξύ οχημάτων και σταθερών θέσεων (π.χ. αυτοκίνητο προς υποδομή), 
καθώς και ανακοινώσεις από και προς χρήστες. 
 
[14] Οι κατηγορία επαγωγικές συσκευές καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούν μαγνητικά πεδία με συστήματα 
επαγωγικού βρόχου για επικοινωνίες κοντινού πεδίου. Μεταξύ των τυπικών εφαρμογών περιλαμβάνονται συσκευές για 
ακινητοποίηση οχημάτων, ταυτοποίηση ζώων, συστήματα συναγερμού, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, 
ταυτοποίηση προσώπων, ασύρματες φωνητικές ζεύξεις, έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρες εγγύτητας, αντικλεπτικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένων αντικλεπτικών συστημάτων επαγωγής ραδιοσυχνοτήτων, μεταφορά δεδομένων σε 
συσκευές παλάμης, αυτόματη ταυτοποίηση ειδών, ασύρματα συστήματα ελέγχου και αυτόματη είσπραξη διοδίων. 
 
[15] Η κατηγορία περιορισμένου κύκλου λειτουργίας / υψηλής αξιοπιστίας καλύπτει ραδιοσυσκευές που βασίζονται σε 
χαμηλή συνολική χρησιμοποίηση ραδιοφάσματος και κανόνες πρόσβασης σε ραδιοφάσμα περιορισμένου κύκλου 
λειτουργίας για την εξασφάλιση υψηλής αξιοπιστίας πρόσβασης σε ραδιοφάσμα και μεταδόσεων σε μεριζόμενες ζώνες.  
Μεταξύ των τυπικών χρήσεων περιλαμβάνονται συστήματα συναγερμού που χρησιμοποιούν ραδιοεπικοινωνίες για την 
επισήμανση προειδοποίησης σε απομακρυσμένη θέση και συστήματα συναγερμού τηλεβοήθειας που παρέχουν 
δυνατότητα αξιόπιστης επικοινωνίας για άτομα σε κατάσταση κινδύνου. 
 
[16] Η κατηγορία συσκευές ευρυζωνικής μετάδοσης δεδομένων καλύπτει ραδιοσυσκευές που χρησιμοποιούν τα τεχνικές 
ευρυζωνικής διαμόρφωσης για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Στις τυπικές χρήσεις περιλαμβάνονται συστήματα 
ασύρματης πρόσβασης, όπως τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN). 
 
[17] Στη ζώνη 20 ισχύουν υψηλότερες εντάσεις πεδίου και συμπληρωματικοί περιορισμοί χρήσης για επαγωγικές 
εφαρμογές. 
 
[18] Στις ζώνες 22α, 24, 25, 27α και 28α ισχύουν υψηλότερες εντάσεις πεδίου και συμπληρωματικοί περιορισμοί χρήσης 
για επαγωγικές εφαρμογές. 
 
[19] Η μέγιστη ισχύς αφορά το εσωτερικό κλειστής δεξαμενής και αντιστοιχεί σε φασματική πυκνότητα –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. έξω 
από δεξαμενή δοκιμών χωρητικότητας 500 λίτρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Παράγραφος 3(β) 
 
 

Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών RFID 
(Καθορίζονται στην Απόφαση 2006/804/ΕΚ) 

 
 

Ζώνη συχνοτήτων UHF 
Ειδικοί όροι 

Μέγιστη ισχύς/Ένταση πεδίου Διαπόσταση καναλιών 

Υποζώνη A: 865-865,6 MHz 100 mW e.r.p. 200 kHz 

Υποζώνη B: 865,6-867,6 MHz 2 W e.r.p. 200 kHz 

Υποζώνη C: 867,6-868 MHz 500 mW e.r.p. 200 kHz 
 
Οι κεντρικές συχνότητες καναλιών είναι 864,9 MHz + (0,2 MHz × αριθμός καναλιού). 
Οι διαθέσιμοι αριθμοί καναλιού για κάθε υποζώνη είναι: 
Υποζώνη A:  κανάλια 1 έως 3· 
Υποζώνη B: κανάλια 4 έως 13· 
Υποζώνη C:  κανάλια 14 και 15 
Σημείωση:  Ο ίδιος εξοπλισμός επιτρέπεται να λειτουργεί σε διάφορες υποζώνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Παράγραφος 3(γ) 
 
 

Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 
2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) 

 
 
Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα ακτινοβολούμενης ισχύος (e.i.r.p.) και ενδεδειγμένες τεχνικές μετριασμού 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ UWB  

1.1 Mέγιστες πυκνότητες e.i.r.p.  

Περιοχή συχνοτήτων (GHz)  Μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. 
(dBm/MHz) 

Μέγιστη πυκνότητα 
αιχμής e.i.r.p. 
(dBm/50MHz) 

κάτω από 1,6 –90,0  -50,0  

1,6 έως 2,7 –85,0  -45,0  

2,7 έως 3,4 -70,0 -36,0 

3,4 έως 3,8 –80,0  -40,0  

3,8 έως 4,2 –70,0  –30,0  

4,2 έως 4,8 – 41,3  

(έως την 31η Δεκεμβρίου 2010) 

– 70,0  

(μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010)  

0,0 

(έως την 31η Δεκεμβρίου 
2010) 

– 30,0 (μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2010) 

4,8 έως 6,0 –70,0  –30,0  

6,0 έως 8,5 – 41,3  0,0  

8,5 έως 10,6 –65,0  -25,0  

πάνω από 10,6 –85,0  -45,0  

 

1.2 Ενδεδειγμένες τεχνικές μετριασμού 

Σε εξοπλισμό που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερευρείας ζώνης επιτρέπεται επίσης χρήση ραδιοφάσματος με όρια e.i.r.p. 
υψηλότερα από τα αναφερόμενα στον πίνακα του σημείου 1.1 εφόσον εφαρμόζονται πρόσθετες τεχνικές περιορισμού, 
όπως περιγράφεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ ή άλλες 
τεχνικές μετριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με το 
προβλεπόμενο από τα όρια στον πίνακα του σημείου 1.1. Τεκμαίρεται ότι την εν λόγω προστασία παρέχουν οι 
ακόλουθες τεχνικές μετριασμού: 

 

1.2.1 Μετριασμός μέσω «περιορισμένου κύκλου λειτουργίας» (LDC)  

Στις ζώνες των 3,1 έως 4,8 GHz επιτρέπεται μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. -41,3 dBm / MHz και μέγιστη e.i.r.p. αιχμής 
0 dBm, μετρούμενες σε 50MHz, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται περιορισμένος κύκλος λειτουργίας, κατά τον 
οποίο το άθροισμα όλων των μεταδιδόμενων σημάτων είναι μικρότερο από το 5% του χρόνου ανά δευτερόλεπτο και 
λιγότερο από 0,5% του χρόνου ανά ώρα, και με την προϋπόθεση ότι κάθε σήμα που μεταδίδεται δεν υπερβαίνει τα 5 ms. 
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1.2.2 Μετριασμός μέσω «ανίχνευσης και αποφυγής ήδη χρησιμοποιημένων συχνοτήτων» (DAA)  

Στις ζώνες των 3,1 έως 4,8 GHz και 8,5 έως 9,0 GHz επιτρέπεται μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. -41,3 dBm / MHz και 
μέγιστη e.i.r.p. αιχμής 0 dBm, μετρούμενες σε 50MHz, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται τεχνική μετριασμού 
«ανίχνευσης και αποφυγής ήδη χρησιμοποιημένων συχνοτήτων» (DAA), όπως περιγράφεται στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

 

1.3 Λειτουργία εξοπλισμού που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά 
οχήματα 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η χρήση εξοπλισμού υπερευρείας ζώνης επιτρέπεται επίσης 
σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα εφόσον είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους. 

 

1.3.1 Μέγιστες πυκνότητες e.i.r.p. για τη λειτουργία τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά 
οχήματα 

Εξοπλισμός τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί 
ραδιοφάσμα με τα όρια e.i.r.p. που προβλέπονται στο σημείο 1.1, υπό την προϋπόθεση ότι για τις ζώνες των 4,2 έως 4,8 
GHz και 6,0 έως 8,5 GHz ισχύουν οι ακόλουθες παράμετροι: 
 
 
 
 
 

Περιοχή συχνοτήτων 
(GHz) 

 Μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. (dBm/MHz) 

4,2 έως 4,8 

έως την 31η 
Δεκεμβρίου 
2010 

– 41,3 
 
υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τεχνικές 
μετριασμού των συναθροιζόμενων παρεμβολών που 
παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις 
τεχνικές οι οποίες περιγράφονται στα εναρμονισμένα 
πρότυπα που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Αυτά απαιτούν έλεγχο ισχύος πομπού 
(TPC) εύρους τουλάχιστον 12 dB. 
 
– 53,3 (κατά τα λοιπά) 

μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 
2010 

– 70,0 

6,0 έως 8,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 41,3  
 
υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τεχνικές για 
το μετριασμό συναθροιζόμενων παρεμβολών που 
παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις 
τεχνικές οι οποίες περιγράφονται στα εναρμονισμένα 
πρότυπα που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
1999/5/ΕΚ. Αυτά απαιτούν έλεγχο ισχύος πομπού 
(TPC) εύρους τουλάχιστον 12 dB. 
 
– 53,3 (κατά τα λοιπά) 

 
 

1.3.2 Ενδεδειγμένες τεχνικές μετριασμού σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα 

Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα 
και με όρια e.i.r.p. διαφορετικά από τα αναφερόμενα στο σημείο 1.3.1 εφόσον εφαρμόζονται πρόσθετες τεχνικές 
περιορισμού, όπως περιγράφεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 
1999/5/ΕΚ ή άλλες τεχνικές μετριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας με το παρεχόμενο από τα όρια των προηγούμενων πινάκων. Τεκμαίρεται ότι την εν λόγω προστασία 
παρέχουν οι ακόλουθες τεχνικές μετριασμού: 
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1.3.2.1 Μετριασμός μέσω «περιορισμένου κύκλου λειτουργίας» (LDC)  

Επιτρέπεται η λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα στα 
οποία εφαρμόζεται η τεχνική μετριασμού LDC στη ζώνη των 3,1 έως 4,8 GHz, όπως περιγράφεται στο τμήμα 1.2.1, με τα 
ίδια όρια e.i.r.p., όπως περιγράφονται στο εν λόγω τμήμα 1.2.1. Για τις λοιπές περιοχές συχνοτήτων ισχύουν τα όρια 
e.i.r.p. που αναφέρονται στο σημείο 1.1. 

 

1.3.2.2 Μετριασμός μέσω «ανίχνευσης και αποφυγής ήδη χρησιμοποιημένων συχνοτήτων» (DAA) 

Επιτρέπεται η λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης σε αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά οχήματα στα 
οποία εφαρμόζεται η τεχνική μετριασμού DAA στη ζώνη των 3,1 έως 4,8 GHz και 8,5 έως 9,0 GHz με όριο e.i.r.p. -41,3 
dBm / MHz, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τεχνικές για το μετριασμό παρεμβολών, οι οποίες παρέχουν 
τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Αυτά απαιτούν έλεγχο ισχύος πομπού (TPC) εύρους τουλάχιστον 12 dB. Στις λοιπές 
περιπτώσεις ισχύει όριο e.i.r.p. -53,3 dBm / MHz ισχύει. 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ UWB  

Επιτρέπονται σήματα εκπεμπόμενα στην ατμόσφαιρα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα όρια του παρακάτω πίνακα. 

 

2.1 Ανάλυση δομικών υλικών (BMA) 

 
 

Περιοχή συχνοτήτων 
(MHz) 

Μέγιστη μέση πυκνότητα 
e.i.r.p. (dBm/MHz)  

Μέγιστη πυκνότητα αιχμής 
e.i.r.p.  

(dBm/ 50 MHz)  

κάτω από 1730  –85 –45  

1730 έως 2200  -65 -25 

2200 έως 2500 –50  –10  

2500 έως 2690 –65  –25 

2690 έως 2700 -55  -15  

2700 έως 3400 -82  -42  

3400 έως 4800 –50  –10  

4800 έως 5000 -55  -15  

5000 έως 8000 -50  -10  

8000 έως 8500 –70  –30  

πάνω από 8500 –85  –45  

 
Εξοπλισμός BMA που αξιοποιεί τεχνικές μετριασμού τουλάχιστον ισοδύναμων επιδόσεων με τις τεχνικές που 
περιγράφονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ, 
επιτρέπεται να λειτουργεί σε περιοχές συχνοτήτων 1,215 έως 1,73 GHz, με μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. -70 dBm / 
MHz, και στις περιοχές συχνοτήτων 2,5 έως 2,69 GHz και 2,7 έως 3,4 GHz, με μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p. -50 dBm / 
MHz, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με το εξασφαλιζόμενο από τα 
όρια του παραπάνω πίνακα.  
 
Για την προστασία υπηρεσιών ραδιοαστρονομίας, στην περιοχή συχνοτήτων 2,69 GHz έως 2,70 GHz και στην περιοχή 
συχνοτήτων 4,8 έως 5,0 GHz, η συνολική ακτινοβολούμενη πυκνότητα ισχύος πρέπει να είναι κάτω από -65 dBm / MHz, 
όπως περιγράφεται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 
Παράγραφος 3(δ) 

 
 

Άλλες Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Ραδιοεξοπλισμού 
 
 

Τύπος Ραδιοεξοπλισμού Ζώνες συχνοτήτων / 
Μεμονωμένες 
συχνότητες 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ραντάρ μικρής εμβέλειας για 
αυτοκίνητα 

21,65 – 26,65 GHz Απόφαση 2005/50/ΕΚ και 
Εκτελεστική Απόφαση 
2011/485/ΕΕ 

77-81 GHz Απόφαση 2004/545/ΕΚ 

Δορυφορικοί σταθμοί μικρής 
διαμέτρου κεραίας (VSATs) 

14,25 - 14,50 GHz Γη-
προς-διάστημα και 10,70-
11,70 GHz διάστημα-
προς-Γη 

Απόφαση ECC/DEC/(03)04 

Δορυφορικοί σταθμοί χρηστών 
(Satellite User Terminals - 
SUTs) 

1525-1559 MHz διάστημα-
προς-Γη και 1626,5-
1660,5 MHz Γη-προς-
διάστημα 

Απόφαση ECC/DEC/(02)11και 
Απόφαση ECC/DEC/(02)08 
(αναφορικά με την μεταφορά 
και χρήση από επισκέπτες) 

Επίγειοι σταθμοί σε πλοία 
(Earth Stations on board 
Vessels) 

5 925-6 425 MHz (Γη-
προς-διάστημα) και 3 700-
4 200 MHz (διάστημα-
προς-Γη) 

Απόφαση ECC/DEC/(05)09 

14-14.5 GHz (Γη-προς-
διάστημα),  10.7-11.7 GHz 
(διάστημα-προς-Γη) και 
12.5-12.75 GHz 
(διάστημα-προς-Γη) 

Απόφαση ECC/DEC/(05)10 

Συσκευές Μικρής Εμβέλειας 
που χρησιμοποιούνται για 
Έλεγχο Μοντέλου 

40,665, 40,675, 40,685 και 
40,695 MHz 

Απόφαση ECC/DEC/(01)12 

Συσκευές Μικρής Εμβέλειας 
που χρησιμοποιούνται για 
Έλεγχο Ιπτάμενου Μοντέλου 

34,995 – 35,225 MHz Απόφαση ECC/DEC/(01)11 

Κινητά τερματικά TETRA 380-385 ΜΗz και 390-395 
MHz 

Απόφαση ECC/DEC/(99)02 και 
Απόφαση ERC/DEC/(99)03 
(αναφορικά με την μεταφορά 
και χρήση από επισκέπτες) 

Ραδιοεξοπλισμός Ζώνης 
Πολιτών - CEPT PR 27 

26,960-27,410 ΜΗz Απόφαση ECC/DEC/(98)16 και 
Σύσταση T/R 20-09 (Chester 
1990 (ERC)) και Απόφαση 
ERC/DEC/(95)01 (αναφορικά 
με την μεταφορά και χρήση 
από επισκέπτες) 

DECT 1880-1900 MHz Απόφαση ECC/DEC/(98)22 

PMR446 446,0-446,1MHz Απόφαση ECC/DEC/(98)26 και 
Απόφαση ERC/DEC/(98)27 
(αναφορικά με την μεταφορά 
και χρήση από επισκέπτες) 

Digital PMR446 446,1- 446,2 MHz Απόφαση ECC/DEC/(05)12 

Χαμηλού e.i.r.p. Δορυφορικά 
Τερματικά (Low e.i.r.p. 
Satellite Terminals (LEST))  

10.70–12.75 GHz ή 
19.70–20.20 GHz 
(διάστημα-προς-Γη) και  

Απόφαση ECC/DEC/(06)02 
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14.00–14.25 GHz ή 
29.50–30.00 GHz (Γη-
προς-διάστημα) 

Υψηλού e.i.r.p. Δορυφορικά 
Τερματικά (High e.i.r.p. 
Satellite Terminals (HEST))  

10.70–12.75 GHz ή 
19.70–20.20 GHz 
(διάστημα-προς-Γη) και  
14.00–14.25 GHz ή 
29.50–30.00 GHz (Γη-
προς-διάστημα) 

Απόφαση ECC/DEC/(06)03 

Συσκευές αισθητήρων υλικών 
που χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία υπέρευρείας ζώνης 
(UWB) (Material sensing 
devices using Ultra-Wideband 
(UWB) technology) 

 Απόφαση ECC/DEC/(07)01 
amended 

Κινητά δορυφορικά τερματικά  1-3 GHz Απόφαση ECC/DEC/(07)04 
Απόφαση ECC/DEC/(07)05 

1613.8 - 1626.5 MHz Απόφαση ECC/DEC/(09)04 

Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών (ITS) 

63-64 GHz Απόφαση ECC/DEC/(09)01 
(μόνο για τον εξοπλισμό που 
είναι εγκατεστημένος σε όχημα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 
Παράγραφος 3(ε) 

 
 
 

Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εμβέλειας  
(Καθορίζονται στη Σύσταση ERC 70-03) 

 
 
 

Τύπος 
συσκευής 
μικρής 

εμβέλειας 

Ζώνες συχνοτήτων/ 
Μεμονωμένες 
συχνότητες 

Μέγιστη 
ισχύς/ 
Ένταση 
πεδίου 

Κύκλος 
λειτουργίας(2) 

 
Διαπόσταση 
καναλιών 

Λοιποί 
Περιορισμοί 

 
Μη 
εξειδικευμένες 
συσκευές μικρής 
εμβέλειας(1) 

138,2-138,45 MHz 10 mW e.r.p. < 1,0%   

24,00-24,15 GHz 100 mW e.i.r.p.    

122,25-123 GHz 100 mW e.i.r.p    

244-246 GHz 100 mW e.i.r.p    

 
 
Συσκευές Μικρής 
Εμβέλειας για 
Εντοπισμό 
Κίνησης και 
Ειδοποίησης(i) 

9200-9500 MHz 25 mW e.i.r.p.    

9500-9975 MHz 25 mW e.i.r.p.    

10,5-10,6 GHz 500 mW e.i.r.p.    

13,4-14,0 GHz 25 mW e.i.r.p.    

24,05-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.    

 
 
Ράδιομικρόφωνα 
και βοηθητικές 
ακουστικές 
συσκευές  

29,7-47 MHz με 
εξαίρεση τη ζώνη 
34,9-37,5 ΜΗz 

10 mW e.r.p Μέχρι 100% 50 kHz  

173,965-174,015 
MHz 

2 mW e.r.p. Μέχρι 100% 50 kHz  
 

863-865 MHz 10 mW e.r.p. Μέχρι 100%   

Ενεργά 
εμφυτεύσιμα 
ιατρικά 
βοηθήματα(4) 

30-37,5 MHz 
 
 
 

1mW e.r.p. < 10%  Η εφαρμογή 
αφορά ULP - 
MMI(12) για 
μέτρηση της 
πίεσης του αίματος

Ασύρματες 
εφαρμογές 
ακουστικών 
συχνοτήτων(5) 

1795-1800 MHz 20 mW e.ι.r.p Μέχρι 100%   

Ευρυζωνικά 
συστήματα 
μετάδοσης 
δεδομένων 

17,1-17,3 GHz 100 mW e.i.r.p.    

Τηλε-
πληροφορική 
οδικών 
μεταφορών και 
οδικής 
κυκλοφορίας 
(Road Transport 
and Traffic 
Telematics 
(RTTT)) 

24,05-24,075 GHz 100 mW e.i.r.p.   Για ραντάρ σε 
όχημα 

24,075-24,15 GHz 0,1 mW e.i.r.p.   Για ραντάρ σε 
όχημα 

100 mW e.i.r.p. ≤ 4μs/40 kHz 
dwell time 
κάθε 3 ms 

 Για ραντάρ σε 
όχημα 
(A requirement for 
minimum 
frequency 
modulation range 
(applicable to 
FMCW or step 
frequency signals) 
or minimum 
instantaneous 
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Τύπος 
συσκευής 
μικρής 

εμβέλειας 

Ζώνες συχνοτήτων/ 
Μεμονωμένες 
συχνότητες 

Μέγιστη 
ισχύς/ 
Ένταση 
πεδίου 

Κύκλος 
λειτουργίας(2) 

 
Διαπόσταση 
καναλιών 

Λοιποί 
Περιορισμοί 

bandwidth 
(applicable to 
pulsed signal) of 
250 kHz applies in 
addition to the 
requirement on 
maximum dwell 
time. 
The spectrum 
access and 
mitigation 
requirement is 
given for devices 
mounted behind a 
bumper. If 
mounted without a 
bumper, the 
requirement 
should be 3μs/40 
kHz maximum 
dwell time every 3 
ms) 

 ≤ 1μs/40 kHz 
dwell time 
κάθε 40 ms 

 (A requirement for 
minimum 
frequency 
modulation range 
(applicable to 
FMCW or step 
frequency signals) 
or minimum 
instantaneous 
bandwidth 
(applicable to 
pulsed signal) of 
250 kHz applies in 
addition to the 
requirement on 
maximum dwell 
time. 
The spectrum 
access and 
mitigation 
requirement is 
given for devices 
mounted either 
behind a bumper 
or mounted 
without a bumper.) 

24,15-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.   Για ραντάρ σε 
όχημα 

Συσκευές Μικρής 
Εμβέλειας για 
εντοπισμό 
Θυμάτων 
Χιονοστιβάδων  

457 kHz      

 

 

(1) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε τύπος εφαρμογών που καλύπτει τους τεχνικούς όρους (τυπικές χρήσεις 
είναι τηλεμετρία, τηλεχειρισμός, συναγερμοί, δεδομένα εν γένει και λοιπές παρεμφερείς εφαρμογές).  

(2) Κύκλος λειτουργίας (duty cycle) νοείται ο λόγος του χρόνου κατά τον οποίο η συσκευή εκπέμπει ενεργά ως προς 
ένα χρόνο αναφοράς που λαμβάνεται μια οποιαδήποτε ώρα.  
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(3) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, π.χ., συσκευές ακινητοποίησης οχημάτων, ταυτοποίηση ζώων, συστήματα 
συναγερμού, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, προσωπική ταυτοποίηση, ασύρματη φωνητική 
σύνδεση, έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρες εγγύτητας, αντικλεπτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων 
αντικλεπτικών συστημάτων επαγωγής ραδιοσυχνοτήτων, μεταφορά δεδομένων σε χειρόφερτες συσκευές, 
αυτόματη αναγνώριση ειδών, ασύρματα συστήματα ελέγχου και αυτόματη είσπραξη διοδίων.  

(4) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το ραδιοεπικοινωνιακό τμήμα των ενεργών ιατρικών εμφυτευμάτων, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.  

(5) Εφαρμογές για ασύρματα ηχοσυστήματα, συμπεριλαμβάνονται: Ασύρματα μεγάφωνα· ασύρματα ακουστικά 
κεφαλής· φορητά, ασύρματα ακουστικά κεφαλής, π.χ. για φορητές συσκευές CD, κασετόφωνα ή ραδιόφωνα· 
ασύρματα ακουστικά κεφαλής για χρήση εντός οχήματος, π.χ. για χρήση μαζί με ραδιόφωνο ή με κινητό τηλέφωνο 
κ.λπ.· ακουστικά αυτιού για χρήση σε συναυλίες ή σε άλλες σκηνικές παραγωγές. 

(6) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 
(7) Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)  
(8) Tank Level Probing Radar (TLPR) 
(9) Electronic Article Surveillance (EAS) 
(10)Ultra Low Power Active Medical Implants (ULPAMI)  
(11)Animal Implantable (AI) 

(12)Ultra Low Power Medical Membrane Implants (ULP- MMI) 
(13)Ultra Low Power Animal Implant Devices (ULP- AID) 
(14) Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι αισθητήρες κίνησης (motion sensors) 
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ΚΔΠ 326/2009 
ΚΔΠ 405/2009 
ΚΔΠ 35/2010 
ΚΔΠ 129/2010 
ΚΔΠ 185/2010 
ΚΔΠ 229/2010 
ΚΔΠ 256/2010 
ΚΔΠ 281/2010 
ΚΔΠ 322/2010 
ΚΔΠ 362/2010 
ΚΔΠ 443/2010 
ΚΔΠ 515/2010 
ΚΔΠ 524/2010 
ΚΔΠ 19/2011 
ΚΔΠ 45/2011   
ΚΔΠ 82/2011 
ΚΔΠ 125/2011 
ΚΔΠ 177/2011    
ΚΔΠ 221/2011 
ΚΔΠ 257/2011 
ΚΔΠ 304/2011 
ΚΔΠ 381/2011 
ΚΔΠ 443/2011 
ΚΔΠ 534/2011 
ΚΔΠ 169/2012 
ΚΔΠ 188/2012 
ΚΔΠ 204/2012 
ΚΔΠ 220/2012 
ΚΔΠ 227/2012 
ΚΔΠ 272/2012 
ΚΔΠ 302/2012 
ΚΔΠ 340/2012 
ΚΔΠ 349/2012 
ΚΔΠ 408/2012 
ΚΔΠ 452/2012  
ΚΔΠ 500/2012 
ΚΔΠ 529/2012 
ΚΔΠ 153/2013 
 ΚΔΠ 178/2013 
ΚΔΠ 418/2013 
ΚΔΠ 483/2013.     

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην 

 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα 
άρθρα 10(2)(ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 
2012 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, 
αποφάσισε να τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές 
του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  Με την τροποποίηση του Πίνακα V αυτού, ως ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο Δ, του ποσού των «€25.000» όπου αναφέρεται, με το 
ποσό των «€3.400». 

(β)  Με την αντικατάσταση της χρέωσης της  παραγράφου Ζ από «€5.000» σε «€20.000». 

(γ)  Με τη διαγραφή της Σημείωσης της  παραγράφου Ζ. 

 
2.  Με την αντικατάσταση της χρέωσης της παραγράφου 1 του Πίνακα ΧΙΙΙ από «€500» σε «€2.000» 

 

 
Η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 132/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 132 

Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
____________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7Β 
Κεφ. 303. 

42 του 1968 
7 του 1977 

43(Ι) του 1994 
68(Ι) του 1998 

38(Ι)  του 2002 
147(Ι) του 2005. 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
 
 
 

Παροχή Εξουσίας 
στο Διευθυντή  
του  
Τμήματος 
Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών. 
Έναρξη 
Ισχύος. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 7Β του 
περί Ταχυδρομείων Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 
 
 
 
 
1. Το παρόν Διάταγμα αναφέρεται ως το περί Ταχυδρομείων (Υπηρεσία ΄Εκδοσης 
Ταυτοτήτων Νοσηλείας)  Διάταγμα του 2014. 
2. Στο παρόν διάταγμα εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική ερμηνεία: 
«Ταυτότητα Νοσηλείας» σημαίνει την ταυτότητα που εκδίδεται βάσει των περί Κυβερνητικών 
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισμών του 2000 έως 2013. 
«Υπηρεσία ΄Εκδοσης Ταυτοτήτων Νοσηλείας» σημαίνει την έκδοση ταυτοτήτων νοσηλείας 
από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

 3. Διά του παρόντος παρέχεται εξουσία στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών να παρέχει Υπηρεσία ΄Εκδοσης Ταυτοτήτων Νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζει ο ίδιος.  
 

 4.  Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε εφαρμογή από 4 Μαρτίου, 2014. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 133/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 133 

O ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

____________ 
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 8(4), 9(1), 17(1), 26(3), 28(2) και 30(2) 

 

149(Ι) του 2013. 

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν από τα άρθρα 8(4), 9(1), 
17(1), 26(3), 28(2) και 30(2) του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο 
της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου του 2013, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο 
πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Διάταγμα του 2014. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα- 

 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 
Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο του 2013. 
 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

Έντυπο αίτησης 
για παροχή 
πληροφόρησης. 
Παράρτημα Ι. 

3. Το έντυπο αίτησης για παροχή πληροφόρησης, που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 8 
του Νόμου, υποβάλλεται στο ΕΣΕ κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι. 

  

Έντυπο 
υποβολής 
παραπόνου. 
Παράρτημα ΙΙ. 

4. Το έντυπο υποβολής παραπόνου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 του Νόμου, 
υποβάλλεται στο ΕΣΕ κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα II. 

Έντυπο αίτησης 
για προηγούμενη 
έγκριση. 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

5. Το έντυπο αίτησης για προηγούμενη έγκριση, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 
του Νόμου, υποβάλλεται στο ΕΣΕ κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα III. 

Περιορισμός στην 
επιστροφή 
εξόδων για 
υγειονομική 
περίθαλψη. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι):  
5.12.1980, 
24.4.1987, 
7.2.1992, 
28.7.2000, 
22.12.2000, 
31.12.2002, 
30.4.2004, 
29.7.2005, 
28.12.2007, 
30.4.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Η επιστροφή εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος 
περιορίζεται, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 26 του Νόμου, ως ακολούθως: 

(α) η επιστροφή εξόδων χωρίς προέγκριση ισχύει μόνο για τη χρήση του δικαιώματος 
ιατρικής επίσκεψης σε ειδικό ιατρό σε άλλο κράτος μέλος μια φορά το έτος. Το ποσό 
αποζημίωσης για την ιατρική επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ορίζεται στους περί Κυβερνητικών 
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς. 
(β) η υγειονομική περίθαλψη των προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο (β) του 
άρθρου 27 αφορά -  

(i) pet-ct· 
(ii) gamma knife· 
(iii) επεμβάσεις για θεραπεία κρανιοσυνοστέωσης· και 
(iv) καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ως ακολούθως: 

(Α) μη κανονικό Fallot, 
(Β) κανονικό Fallot (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας κάτω των 3 μηνών), 
(Γ) απλή και σύνθετη αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, 
(Δ) πολλαπλή μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Ε) μοναδική μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV) (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 3 μηνών), 
(ΣΤ) κολποκοιλιακό κανάλι (CAV) με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Ζ) πνευμονική ατρησία με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Η) διακοπή αορτικού τόξου με μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Θ) αντικατάσταση με πλαστική της αορτικής ή μητροειδούς βαλβίδας   
(αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 5 ετών), 
(Ι) αντικατάσταση με πλαστική της μητροειδούς βαλβίδας (αναφορικά με 
πρόσωπο ηλικίας άνω των 5 ετών), 
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(ΙΑ) αντικατάσταση με αορτική πλαστική  (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω 
των 5 ετών), 
(ΙΒ) κοινός αρτηριακός κορμός, 
(ΙΓ) υπό αορτικό εμπόδιο (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών), 
(ΙΔ) μονοκοιλιακή καρδία (η μεταφορά της οποίας πρέπει να αποτρέπεται), 
(ΙΕ) χειρουργική επανάληψη μιας καρδιοπάθειας που έχει ήδη χειρουργηθεί, 
(ΙΣΤ) επείγουσα διόρθωση σε παιδιά που φέρουν μια σχετιζόμενη παθολογία 
που επιβαρύνει τη διάγνωση, 
(ΙΖ) διόρθωση που απαιτεί επιπρόσθετα την εφαρμογή ή την αντικατάσταση 
πέραν της μιας καρδιακής βαλβίδας ή ενός βηματοδότη, 
(ΙΗ) μεσοκολπική επικοινωνία (CIA), 
(ΙΘ) κανονικό Fallot (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών), 
(Κ) μοναδική μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV) (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας 
άνω των 3 μηνών), 
(ΚΑ) δεξιά κοιλιά με διπλό θάλαμο, 
(ΚΒ) υπερβαλβική αορτική στένωση, 
(ΚΓ) στένωση της πνευμονικής βαλβίδας, 
(ΚΔ) υπο-αορτικό εμπόδιο (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών), 
(ΚΕ) εμφύτευση ενός pace maker, 
(ΚΣΤ) επεμβατικό καθετηριασμό, 
(ΚΖ) διευκρίνιση χωρίς χειρουργικό τίμημα, και  
(ΚΗ) εκτομή μιας επικουρικής δέσμης. 

Επιστροφή 
εξόδων 
υγειονομικής 
περίθαλψης. 

7. Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 28 του Νόμου, η επιστροφή εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27 ορίζεται ως 
ακολούθως: 

(α) pet-ct €1467 ανά ασθενή· 
(β) gamma knife €7345 ανά ασθενή· 
(γ) επεμβάσεις για θεραπεία κρανιοσυνοστέωσης €17 500 ανά ασθενή· και 
(δ) καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ως ακολούθως: 
(i) €13 000 ανά ασθενή για τη θεραπευτική αγωγή των ακόλουθων πολύπλοκων 
παθολογιών ενηλίκων και παιδιών- 

(Α) μη κανονικό Fallot, 
(Β) κανονικό Fallot (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας κάτω των 3 μηνών), 
(Γ) απλή και σύνθετη αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων, 
(Δ) πολλαπλή μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Ε) μοναδική μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV) (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 3 μηνών), 
(ΣΤ) κολποκοιλιακό κανάλι (CAV) με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Ζ) πνευμονική ατρησία με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Η) διακοπή αορτικού τόξου με μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV), 
(Θ) αντικατάσταση με πλαστική της αορτικής ή μητροειδούς βαλβίδας (αναφορικά 
με πρόσωπο ηλικίας άνω των 5 ετών), 
(Ι) αντικατάσταση με πλαστική της μητροειδούς βαλβίδας (αναφορικά με πρόσωπο 
ηλικίας άνω των 5 ετών), 
(ΙΑ) αντικατάσταση με αορτική πλαστική  (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 
5 ετών), 
(ΙΒ) κοινός αρτηριακός κορμός, 
(ΙΓ) υπό-αορτικό εμπόδιο (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών), 
(ΙΔ) μονοκοιλιακή καρδία (η μεταφορά της οποίας πρέπει να αποτρέπεται), 
(ΙΕ) χειρουργική επανάληψη μιας καρδιοπάθειας που έχει ήδη χειρουργηθεί, 
(ΙΣΤ) επείγουσα διόρθωση σε παιδιά που φέρουν μια σχετιζόμενη παθολογία που 
επιβαρύνει τη διάγνωση, και 
(ΙΖ) διόρθωση που απαιτεί επιπρόσθετα την εφαρμογή ή την αντικατάσταση πέραν 
της μιας καρδιακής βαλβίδας ή ενός βηματοδότη. 
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(ii) €9 800 ανά ασθενή για- 
(Α) μεσοκολπική επικοινωνία (CIA), 
(Β) κανονικό Fallot (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών), 
(Γ) μοναδική μεσοκοιλιακή επικοινωνία (CIV) (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω 
των 3 μηνών). 
(Δ) δεξιά κοιλιά με διπλό θάλαμο, 
(Ε) υπερβαλβική αορτική στένωση, 
(ΣΤ) στένωση της πνευμονικής βαλβίδας, και 
(Ζ) υπο-αορτικό εμπόδιο (αναφορικά με πρόσωπο ηλικίας άνω των 3 μηνών). 

(iii) €3 260 ανά ασθενή για εμφύτευση ενός pace maker. 
(iv) €2 450 ανά ασθενή για- 

(Α) επεμβατικό καθετηριασμό, 
(Β) διευκρίνιση χωρίς χειρουργικό τίμημα, και 
(Γ) εκτομή μιας επικουρικής δέσμης. 

Έντυπο αίτησης 
για την 
επιστροφή 
εξόδων.  
Παράρτημα IV. 

8. Το έντυπο αίτησης για την επιστροφή εξόδων, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 
30 του Νόμου, υποβάλλεται στο ΕΣΕ κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV. 

_____________ 
Έγινε στις 21 Φεβρουαρίου 2014. 

Δρ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 
Υπουργός Υγείας. 
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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.149(Ι)/2013) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΑΡΘΡΟ 8 (4)) 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Όνομα:…………………………………………… Επώνυμο………………………………………………………………... 
 
Ημερομηνία Γέννησης:……/……../……….. Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………….................. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:……………………………………, Αρ.: …………, Πόλη/χωριό:……………………………….. 
 
Ταχ. Κώδικας:……………..., Επαρχία:………………………., Xώρα: ……………………………………................... 
 
Αρ. Τηλεφώνου: ……………………………………, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:…………………………………………. 
 
Αρ. Τηλεομοιότυπου:…………………………. 
 
 
MΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
(να γίνει σύντομη περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα πιο κάτω) 
 

 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 
 
 
Υπογραφή…………………………………..   Ημερομηνία …………………………… 
 
 
Σημειώση.:  

469



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.149(Ι)/2013) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
(ΑΡΘΡΟ 9(1)) 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Όνομα:…………………………………………… Επώνυμο………………………………………………………………... 
 
Ημερομηνία Γέννησης:……/……../……….. Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………….................. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:……………………………………, Αρ.: …………, Πόλη/χωριό:……………………………….. 
 
Ταχ. Κώδικας:……………..., Επαρχία:………………………., Xώρα: ……………………………………................... 
 
Αρ. Τηλεφώνου: …………………………………, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:………………………………………….  
 
Αρ. Τηλεομοιότυπου:…………………………. 
 
 
MΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
(να γίνει σύντομη περιγραφή των γεγονότων του συγκεκριμένου περιστατικού) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
Υπογραφή…………………………………..   Ημερομηνία…………………………… 
 
Σημείωση.:  
 
Το έντυπο πρέπει να επιστραφεί πλήρως συμπληρωμένο στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας για τη 
Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy 
ή μέσω τηλεομοιότυπου στο +357 22 605 499 / 492 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου ή δια χειρός στο Υπουργείο Υγείας, στη 
διεύθυνση Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος. 
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  ΚΥΠΡΙΑΚΗ       ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 17(1)) 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ Ή ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟY ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  
 
Όνομα:…………………………………………… Επώνυμο………………………………………………………………... 
 
Ημερομηνία Γέννησης:……/……../……….. Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………….................. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:……………………………………, Αρ.: …………, Πόλη/χωριό:……………………………….. 
 
Ταχ. Κώδικας:……………..., Επαρχία:………………………., Xώρα: ……………………………………................... 
 
Αρ. Τηλεφώνου:………………………………., Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:……………………………………………,  
 
Αρ. Τηλεομοιότυπου:…………………………. 
 
MΕΡΟΣ IΙ: ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 (να γίνει σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού και του είδος της υγειονομικής υπηρεσίας για την 
οποία ζητείται προέγκριση) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

ΜΕΡΟΣ III: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών του νόμου, ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσα πιο πάνω, καθώς και τα 
πιστοποιητικά / έγγραφα που συνυποβάλλονται, είναι αληθή και ανελλιπή και ότι συγκατατίθεμαι όπως τα 
στοιχεία αυτά προωθηθούν σε άλλη Κυβερνητική Υπηρεσία για επιβεβαίωση του συγκεκριμένου αιτήματός μου 
και κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Εξουσιοδοτώ ακόμη 
το Υπουργείο Υγείας ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην επιβεβαίωση του 
συγκεκριμένου αιτήματός μου. 
 
Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν είναι υπεύθυνο για την υγειονομική περίθαλψη που έλαβα σε άλλο 
Κράτος Μέλος στη βάση της Οδηγίας για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 
Διασυνοριακή Υγειονομικής Περίθαλψης.  
 
Επιβεβαιώνω ακόμη ότι ο ασθενής είναι μόνιμος κάτοικος στην Κύπρο και Δικαιούχος Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Δηλώνω ότι είμαι ο ασθενής / πρόσωπο που ενεργεί με τη συγκατάθεση του ασθενούς / πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του ασθενούς (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)  
 
Ονοματεπώνυμο Αιτητή:…………………………………………. 
 
Υπογραφή ………………………..  Ημερομηνία:…………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Αντίγραφο ταυτότητας νοσηλείας ή σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο τομέα του Υπουργείου Υγείας 
 
2. Αντίγραφο ιατρικής έκθεσης που να περιλαμβάνει: 
 

I. τη διάγνωση / πάθηση  
 

II. το ιστορικό  
 

III. την παρούσα κατάσταση της υγείας του  
 

IV. τους λόγους που κατά τη γνώμη του ιατρού επιβάλλουν τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης από παροχέα υγείας σε άλλο ΚΜ 

 
 
Το παρόν έντυπο επιστρέφεται πλήρως συμπληρωμένο στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας για 
τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy 
ή μέσω τηλεομοιότυπου στο +357 22 605 499 / 492 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου ή δια χειρός στο 
Υπουργείο Υγείας, στη διεύθυνση Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για υπηρεσιακή χρήση μόνο: 
 

 Διασυνοριακή Περίθαλψη      
 

 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα 
 

 Κανονισμός για Συντονισμό Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης  
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   ΚΥΠΡΙΑΚΗ       ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ  
(ΑΡΘΡΟ 30(2)) 

 
 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ Ή ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟY ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  
 
Όνομα:…………………………………………… Επώνυμο………………………………………………………………... 
 
Ημερομηνία Γέννησης:……/……../……….. Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………….................. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:……………………………………, Αρ.: …………, Πόλη/χωριό:……………………………….. 
 
Ταχ. Κώδικας:……………..., Επαρχία:………………………., Xώρα: ……………………………………................... 
 
Αρ. Τηλεφώνου:……………………………………, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:………………………………………….  
 
Αρ. Τηλεομοιότυπου:…………………………. 
 
 
MΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών του νόμου, ότι τα στοιχεία τα oποία δήλωσα πιο πάνω, καθώς και τα 
πιστοποιητικά / έγγραφα που συνυποβάλλονται, είναι αληθή και ανελλιπή και ότι συγκατατίθεμαι όπως τα 
στοιχεία αυτά προωθηθούν σε άλλη Κυβερνητική Υπηρεσία για επιβεβαίωση του συγκεκριμένου αιτήματός μου 
και κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Εξουσιοδοτώ ακόμη 
το Υπουργείο Υγείας ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην επιβεβαίωση του 
συγκεκριμένου αιτήματός μου. 
 
Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν είναι υπεύθυνο για την υγειονομική περίθαλψη που έλαβα σε άλλο 
Κράτος Μέλος στη βάση της Οδηγίας για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 
Διασυνοριακή Υγειονομικής Περίθαλψης.  
 
Επιβεβαιώνω ακόμη ότι ο ασθενής είναι μόνιμος κάτοικος στην Κύπρο και Δικαιούχος Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Δηλώνω ότι είμαι ο ασθενής / πρόσωπο που ενεργεί με τη συγκατάθεση του ασθενούς / πρόσωπο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του ασθενούς (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)  
 
 
Ονοματεπώνυμο Αιτητή :…………………………………………. 
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ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αντίγραφο προέγκρισης από την Αρμόδια Αρχή (σε 
περίπτωση που ισχύει) 
 

2. Το αυθεντικό τιμολόγιο ή/και την αυθεντική απόδειξη 
πληρωμής ή/και πιστοποιημένο αντίγραφο της ιατρικής συνταγής και απόδειξη πληρωμής φαρμακείου  
(αναλόγως σχετικού Διατάγματος που αφορά σε επιστροφή εξόδων ή όχι για τα φάρμακα και τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό). 
 

3. Αντίγραφο ιατρικής έκθεσης από το ιατρικό κέντρο ή τον 
αρμόδιο παροχέα υγείας σε περίπτωση προέγκρισης. 
 

4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, μαζί με 
έντυπη βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος που να αναφέρει τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού 
(IBAN) 

 
5. Αντίγραφο Ταυτότητας Νοσηλείας ή σχετικής βεβαίωσης 

από τον αρμόδιο τομέα του Υπουργείου Υγείας 
 
Το παρόν έντυπο επιστρέφεται πλήρως συμπληρωμένο στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας για 
τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy 
ή μέσω τηλεομοιότυπου στο +357 22 605 499 / 492 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου ή δια χειρός στο 
Υπουργείο Υγείας, στη διεύθυνση Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για υπηρεσιακή χρήση μόνο: 
 

 Διασυνοριακή Περίθαλψη      
 

 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 134/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 134 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ TOY 2006 ΕΩΣ 2011 

(Ν. 155(Ι) ΤΟΥ 2006, Ν.68(Ι) ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ Ν. 6(Ι) ΤΟΥ 2011) 
___________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26  
155(Ι) του 2006 
68(Ι) του 2007 
6(Ι) του 2011. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το 
άρθρο 26 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των 
Υπαλλήλων τους Νόμων, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των επηρεαζόμενων οργανώσεων, 
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κ.Δ.Π. 440/2006 
Κ.Δ.Π. 278/2007 
Κ.Δ.Π. 250/2011 
Κ.Δ.Π. 362/2013. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών 
που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται 
μαζί με τα περί Καθορισμού των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά 
Καταστήματα Διατάγματα του 2006 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό 
Διάταγμα»). 

 2. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ια) της 
παραγράφου 6 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  
 (ια) συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα αλλαντικά, αυγά, φρέσκο 

γάλα, γάλα μακράς διάρκειας, μαρμελάδες, μέλι, έτοιμες σάλτσες σε υγρή μορφή, 
στιγμιαίες σούπες, εδώδιμα λάδια σε συσκευασίες μέχρι και ενός λίτρου, ξύδι, 
μακαρόνια, ρύζι και φακελάκια και κονσέρβες προμαγειρεμένου, γρήγορης 
παρασκευής, φαγητού και γλυκού. 

  
 3. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ιζ) της 

παραγράφου 6 με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  

 
 
(ιζ) απορρυπαντικά ρούχων σε υγρή ή στερεή μορφή των οποίων το βάρος / o όγκος να 

μην υπερβαίνει τα δύο κιλά ή τα δύο λίτρα, αντίστοιχα και καθαριστικά οικιακής 
χρήσης σε υγρή ή στερεή μορφή των οποίων το βάρος / o όγκος να μην υπερβαίνει 
το ένα κιλό ή το ένα λίτρο, αντίστοιχα. 

 
 4. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την διαγραφή της λέξης «και,» αμέσως μετά την 

υποπαράγραφο (ιστ) της παραγράφου 6, την προσθήκη της λέξης αυτής στο τέλος της 
υποπαραγράφου (ιζ) της ίδιας παραγράφου και με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ιζ) 
της παραγράφου 6 της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιη): 

  
 

 
(ιη) καυσόξυλα. 

_____________ 
Έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2014. 

                                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,   
                                                                                       Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 135/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 135 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ 4(Ι) ΤΟΥ 1996) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
_____________ 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6(2) 
Με  την  παρούσα  γνωστοποιείται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  εδαφίου  (2)  του  άρθρου 6 του περί 

Αρχαιοτήτων Νόμου, ότι η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων προτίθεται να κηρύξει ως Αρχαία Μνημεία τους 
χώρους που αναγράφονται πιο κάτω και να προσθέσει αυτά στον Δεύτερο Πίνακα του εν λόγω Νόμου. 

___________ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

 
Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον δυνατόν να επηρεαστεί με την προτεινόμενη κήρυξη μπορεί 

οποτεδήποτε μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία  της παρούσας  γνωστοποίησης να υποβάλει  ένσταση  στην Αν. 
Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, προς εξέταση αυτής από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η ένσταση είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται με αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της υποβολής της.     

                                                                                                                                                                      (Υ.Σ.Ε. 14.3.1/3) 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 136/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 136 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ 4(Ι) ΤΟΥ 1996) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
____________ 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6(2) 
Με  την  παρούσα  γνωστοποιείται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του εδαφίου (2) του άρθρου  6  του  περί 

Αρχαιοτήτων Νόμου, ότι η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων προτίθεται να κηρύξει ως Αρχαία Μνημεία τους 
χώρους που αναγράφονται πιο κάτω και να προσθέσει αυτά στον Πρώτο Πίνακα του εν λόγω Νόμου. 

____________ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

 
Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον δυνατόν να επηρεαστεί με την προτεινόμενη κήρυξη μπορεί 

οποτεδήποτε μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της  παρούσας  γνωστοποίησης  να υποβάλει  ένσταση  στην Αν. 
Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, προς εξέταση αυτής από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Η ένσταση είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται με αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της υποβολής της. 
 
                                                                                                                                                                      (Υ.Σ.Ε. 14.3.1/3) 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 137/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 137 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 
_________________ 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 67 
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνέχεια των γνωστοποιήσεων του με αρ. Κ.Δ.Π. 26/2000, Κ.Δ.Π. 72/2000, 

Κ.Δ.Π. 159/2001, Κ.Δ.Π. 356/2002, Κ.Δ.Π.357/2002, Κ.Δ.Π. 810/2003, Κ.Δ.Π. 671/2004, Κ.Δ.Π. 377/2005, Κ.Δ.Π. 
407/2005, Κ.Δ.Π.528/2005 K.Δ.Π. 50/2006, Κ.Δ.Π. 286/2006, Κ.Δ.Π. 367/2006, Κ.Δ.Π. 173/2007, Κ.Δ.Π. 310/2007, 
Κ.Δ.Π. 345/2007, Κ.Δ.Π. 546/2007, Κ.Δ.Π. 93/2008, Κ.Δ.Π. 205/2008, Κ.Δ.Π. 206/2008, Κ.Δ.Π. 256/2008, Κ.Δ.Π. 
362/2008, Κ.Δ.Π. 173/2009, Κ.Δ.Π. 174/2009, Κ.Δ.Π. 299/2009, Κ.Δ.Π. 394/2009, Κ.Δ.Π. 73/2010, Κ.Δ.Π. 180/2010, 
Κ.Δ.Π. 302/2010, Κ.Δ.Π. 377/2010, Κ.Δ.Π. 397/2010, Κ.Δ.Π. 496/2010, Κ.Δ.Π. 31/2011, Κ.Δ.Π. 43/2011, Κ.Δ.Π. 44/2011, 
Κ.Δ.Π. 178/2011, Κ.Δ.Π.179/2011, Κ.Δ.Π. 332/2011, Κ.Δ.Π. 436/2011, Κ.Δ.Π. 289/2012, Κ.Δ.Π. 290/2012, Κ.Δ.Π. 
429/2012, Κ.Δ.Π. 453/2012, Κ.Δ.Π. 14/2013, Κ.Δ.Π. 40/2013, Κ.Δ.Π. 101/2013, Κ.Δ.Π. 146/2013, Κ.Δ.Π. 147/2013, 
Κ.Δ.Π. 261/2013, Κ.Δ.Π. 306/2013, Κ.Δ.Π. 389/2013 και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτόν δυνάμει του 
άρθρου 67 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι οι 
κλάδοι σπουδών που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα θα διαγραφούν από το Μητρώο των Εκπαιδευτικά 
Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, επειδή έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και έπαυσαν να λειτουργούν 
στην Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

_________________ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

_________________ 
Έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2014. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ,                                       
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. 

                    (Υ.Π. & Π. 7.14.10.3.5/60 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κλάδος Σπουδών Ημερομηνία  Άρσης της Αξιολόγησης 

Intercollege             
(Λευκωσία) 

Sports Science (4 Years, Bachelor of 
Science)  01/09/2014 

Intercollege             
(Λευκωσία) 

Clinical Psychology (3 Years, Master of 
Science)  01/09/2014 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 138/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 138 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.2) 
(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 

_________________ 
Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4(δ)(iv) 

Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(δ)(iv) του περί 
Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι τα πτυχία νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε 
συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα, θεωρούνται ως πτυχία νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου 
του εν λόγω Νόμου. 

_________________ 
΄Εγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2014. 

 
            ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, 
           Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,  
             Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 
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Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1973, 92(Ι) ΤΟΥ 1995, 4(Ι) ΤΟΥ 1996, 

33(Ι) ΤΟΥ 1997, 120(Ι) ΤΟΥ 2005, 41(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 103(Ι) ΤΟΥ 2012)  
ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

_____________ 

Διόρθωση Γνωστοποίησης Κήρυξης Αρχαίων Μνημείων Πίνακα Β΄  
Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 237 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης 

Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4557 ημερ. 29 Ιουνίου 2012, σελ. 1580, α/α 2 της Επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με 
τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, η οποία αφορά στην κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πίνακα Β΄, χρήζει διόρθωσης ως 
ακολούθως: 

Στον Πίνακα της Επαρχίας Λεμεσού, το αναγραφόμενο Φ./Σχ. LIII/26 του Αρχαίου Μνημείου με αρ. 2 «Ερείπια 
βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην τοποθεσία Φτελέχα» διαγράφεται και αντικαθίσταται με το διορθωμένο 
Φ./Σχ. LIII/34. 

_____________ 
Έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2014. 

                                                                                                                                                          (Υ.Σ.Ε. 14.3.2/8). 
 

 
 
 
 

 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1973, 92(Ι) ΤΟΥ 1995, 4(Ι) ΤΟΥ 1996, 

33(Ι) ΤΟΥ 1997, 120(Ι) ΤΟΥ 2005, 41(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 103(Ι) ΤΟΥ 2012) 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

_____________ 
Διόρθωση Γνωστοποίησης Κήρυξης Αρχαίων Μνημείων Πίνακα Β΄ 

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 165 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4565, ημερ. 4 Μαΐου 2012, σελ. 1081, α/α 1 της Επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με 
τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, η οποία αφορά στην κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πίνακα Β΄, χρήζει διόρθωσης ως 
ακολούθως: 

Στον Πίνακα της Επαρχίας Λεμεσού, το αναγραφόμενο «Φ./Σχ. LIV/12.W.2, ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:2500, TMHMA: 02» 
διαγράφεται και αντικαθίσταται με το διορθωμένο «Φ/Σχ. LIV/12, ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:5000». 

_____________ 
Έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2014. 

                                                                                                                 (Υ.Σ.Ε. 14.3.2/8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα  

Ετήσια συνδρομή: €68,00. 
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