ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων δηµιουργήθηκε το 2003 µετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Η περί ραδιοεπικοινωνιών νοµοθεσία αναθέτει στο ΤΗΕ τις εκτελεστικές
εξουσίες και αρµοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των συχνοτήτων και γενικά
στη ρύθµιση των ραδιοεπικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων και των δορυφορικών
επικοινωνιών. Επίσης, το ΤΗΕ είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση των σχεδίων
ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, το ΤΗΕ συµβουλεύει τον Υπουργό
Συγκοινωνιών και Έργων σε όλα τα θέµατα που αφορούν στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισµούς και σε επιτροπές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς:
(α)

Την εφαρµογή των προνοιών της περί ραδιοεπικοινωνιών νοµοθεσίας σχετικά
µε •
•
•
•
•
•
•

τον προγραµµατισµό της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και τη
διαχείριση του εθνικού σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων.
την αξιολόγηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Κύπρο.
την εξουσιοδότηση όλων των ραδιοεπικοινωνιακών συστηµάτων και τον
καθορισµό σχετικών τελών.
την εποπτεία της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων από τους
εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς και τον εντοπισµό παράνοµων
συστηµάτων.
τη διεξαγωγή µετρήσεων και µελετών αναφορικά µε την έκθεση του κοινού
σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
τη διαχείριση των δορυφορικών πόρων της ∆ηµοκρατίας.
την επιτήρηση της αγοράς αναφορικά µε το ραδιοεξοπλισµό.

(β)

Την εφαρµογή των προνοιών του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθµών Νόµου, σχετικά µε τα δίκτυα εκποµπής των ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σταθµών.

(γ)

Την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένης και της Εθνικής Φρουράς, σ' όλα τα θέµατα που
αφορούν στις ραδιοεπικοινωνίες.

(δ)

Την εκπροσώπηση της ∆ηµοκρατίας σε διεθνείς και περιφερειακούς
οργανισµούς στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διαχείριση και
εφαρµογή των υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας που πηγάζουν από τις διεθνείς
συµβάσεις των οργανισµών αυτών, σε τεχνικά, κανονιστικά, διοικητικά και άλλα
συναφή θέµατα. Οι οργανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν τη ∆ιεθνή Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU) και την
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Εuropean
Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT).
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O ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή εκπρόσωπος του είναι
µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Κυπριακού Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού ∆ικτύου
(ΚΕΑ∆) και εκπροσωπεί το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων στο Εκτελεστικό Συµβούλιο Μηχανογράφησης της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας.
Tο Τµήµα εκπροσωπεί την Κύπρο στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Radio
Spectrum Policy Group (RSPG), Radio Spectrum Committee (RSC),
Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee
(TCAM) και Communications Committee (CoCom).
Επίσης το Τµήµα εκπροσωπεί την Κύπρο στον Κοινοπολιτειακό Τηλεπικοινωνιακό
Οργανισµό (ΚΤΟ).
Παράλληλα µε τις πιο πάνω δραστηριότητες, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
µελέτησε το ενδεχόµενο να είναι η αρµόδια αρχή για την προώθηση και εφαρµογή
στην Κύπρο του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ο
περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή
Θέµατα Νόµος του 2004 (Ν.188(Ι)/2004)). Η µελέτη που εκπονήθηκε υποβλήθηκε στο
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών για περαιτέρω προώθηση του
θέµατος στο Υπουγικό Συµβούλιο.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το νοµοθετικό και κανονιστικό έργο που πραγµατοποιήθηκε το 2007 περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
(α)

Έκδοση Κανονισµών από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:
(i)

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµοί του 2007 (Κ∆Π 36/2007, 19.1.2007).

(Τροποποιητικοί)

Οι Κανονισµοί αυτοί υιοθετούν τη Σύσταση της CEPT T/R 61-01
αναφορικά µε τη Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία, όπως αυτή
τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003. Οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις συνάδουν και µε το άρθρο 25 των Κανονισµών
Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όπως αυτό
τροποποιήθηκε κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών
WRC-03.
(ii)

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του
2007 (Κ∆Π 425/2007, 2.11.2007).
Οι Κανονισµοί αυτοί προνοούν την απαλλαγή καταβολής τελών χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων στις περιπτώσεις επισκέψεων αξιωµατούχων διεθνών
οργανισµών στη ∆ηµοκρατία και πολεµικών πλοίων και υποβρυχίων
ξένων χωρών που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας.

(β)

Έκδοση διαταγµάτων από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών:
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(i)

Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείµενες
σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ∆Π
265/2007, 22.6.2007).
Το πιο πάνω ∆ιάταγµα υιοθετεί την Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2007/90/ΕC (WAS/RLAN 5GHz).

(ii)

Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών
Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από την
Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ∆Π
264/2007, 22.6.2007).
Το πιο πάνω ∆ιάταγµα υιοθετεί τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2006/771/ΕC (SRDs), 2006/804/ΕC (RFIDs) και
2007/131/ΕC (UWB).

(iii)

Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός που Εξαιρείται από το
Μέρος IV του Νόµου) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ∆Π 266/2007, 22.6.2007).
Το πιο πάνω ∆ιάταγµα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να συνάδει µε την
ανάκληση της Οδηγίας 93/65/ΕΟΚ που αφορά τον εξοπλισµό και τα
συστήµατα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

(γ)

Έκδοση Γενικών Εξουσιοδοτήσεων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:
(i)

από

το

∆ιευθυντή

του

Τµήµατος

Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ασύρµατα
Τοπικά ∆ίκτυα και Από Συστήµατα Ασύρµατης Πρόσβασης,
Συµπεριλαµβανοµένων
Τοπικών
∆ικτύων
Ραδιοεπικοινωνιών
(WAS/RLAN) (Κ∆Π 267/2007, 22.6.2007).
Η πιο πάνω Γενική Εξουσιοδότηση υιοθετεί την Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007/90/ΕC (WAS/RLAN 5GHz).

(δ)

Υιοθέτηση Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
(i)

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

(ii)

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).

(iii)

Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2007 για τροποποίηση
της απόφασης 2005/513/ΕΚ σχετικά µε την εναρµονισµένη χρήση του
ραδιοφάσµατος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση
συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένων τοπικών
δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)(2007/90/ΕΚ).
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(ε)

(iv)

Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά µε την
εναρµονισµένη χρήση ραδιοφάσµατος στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz
για την υλοποίηση συστηµάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές
υπηρεσίες (2007/98/ΕΚ).

(v)

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

(vi)

Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2007 για την εναρµονισµένη
διαθεσιµότητα πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση του ραδιοφάσµατος
στην Κοινότητα (2007/344/EΚ).

Άλλες Εργασίες
(i)

Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων
και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από
την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιατάγµατος του 2007
(Κ∆Π 264/2007, 22.6.2007), όπου προστέθηκαν νέες ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από συσκευές µικρής εµβέλειας (SRDs),
όπως αυτές καθορίζονται στη Σύσταση CEPT/ERC/REC 70-03. Το
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διενέργησε δηµόσια διαβούλευση.
Το ∆ιάταγµα αναµένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2008.

(ii)

Τροποποίηση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις)
Κανονισµών του 2004 (Κ∆Π 463/2004, 30.4.2004), για την υιοθέτηση
του πλαισίου µε τίτλο «Πολιτική και ∆ιαδικασίες για την Εγκατάσταση και
Λειτουργία Σταθµών Ραδιοεπικοινωνίας µε ∆υνατότητα Εκποµπής» το
οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14/12/05 (Απόφαση
µε Αρ. 63.006). Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διενέργησε
δηµόσια διαβούλευση και η Νοµική Υπηρεσία ολοκλήρωσε το
νοµοτεχνικό έλεγχο του προσχεδίου των τροποποιητικών Κανονισµών.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κατά το 2007 το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας τροποποιήθηκε από το
∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µία (1) φορά ως ακολούθως:
(α)

4η Τροποποίηση:

22/06/2007 (για την υιοθέτηση των Αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/771/ΕC, 2006/804/ΕC,
2007/98/ΕC, 2007/90/ΕC και 2007/131/ΕC.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Σύµφωνα µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµούς του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004, το ΤΗΕ προεδρεύει
της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του
∆ιευθυντή ως Πρόεδρο της Επιτροπής, εκπρόσωπο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εκπρόσωπο του Γενικού ∆ιευθυντή
Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο του Γενικού ∆ιευθυντή
Γραφείου
Προγραµµατισµού και εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή.
Κατά το 2007 η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων ασχολήθηκε µε τους πιο κάτω
τοµείς:
(α)

Συστήµατα Ασύρµατης Πρόσβασης στις ζώνες 3.4-3.6 GHz και 24.5-26.5 GHz.

(β)

Χορήγηση Ατοµικού ∆ικαιώµατος Χρήσης και Εκµετάλλευσης των
∆ορυφορικών Πόρων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα 30Β των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU).

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Το 2007, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνέχισε να παρέχει την υποστήριξη
του στο συντονισµό του δορυφορικού συστήµατος Hellas-Sat-2 σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδας και την εταιρεία Hellas Sat
Consortium Ltd, στην οποία η Κυπριακή ∆ηµοκρατία χορήγησε άδεια εκµετάλλευσης
των αποκλειστικών δικαιωµάτων της που απορρέουν από τις καταχωρήσεις της στις
39° ανατολικά. Σε αυτά τα πλαίσια εξετάστηκαν ενστάσεις που υποβάλλουν διάφορες
χώρες αναφορικά µε τις δορυφορικές καταχωρήσεις της ∆ηµοκρατίας στη ∆ιεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (∆ΕΤ), στις 39° Ανατολικά, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ΕΤ, καθώς και τις υπόλοιπες εβδοµαδιαίες εγκυκλίους που
αποστέλλονται από το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ΕΤ. Επίσης, το ΤΗΕ υπέβαλε
ενστάσεις προς διάφορες χώρες για την προστασία των δορυφορικών καταχωρήσεων
της ∆ηµοκρατίας. Επιπρόσθετα το ΤΗΕ συµµετείχε µε από κοινού αντιπροσωπείες
της Ελλάδας και της Hellas Sat Consortium Ltd σε συναντήσεις συντονισµού µε τα
δορυφορικά συστήµατα της Ρωσίας και του Πακιστάν. Τέλος, συνεχίστηκαν οι
διαβουλεύσεις µε την εταιρεία Hellas Sat Consortium Ltd για σύναψη συµφωνίας
εκµετάλλευσης των δορυφορικών πόρων της ∆ηµοκρατίας στις 39° Ανατολικά, η
οποία Συµφωνία θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο Μνηµόνιο Συναντίληψης και
αναµένεται να υπογραφεί το 2008.
Επίσης, το 2007 συνεχίστηκε η διαδικασία χορήγησης ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
και εκµετάλλευσης των δορυφορικών πόρων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 30Β των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών της
∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
Λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για την εκµετάλλευση των πιο πάνω
δορυφορικών πόρων, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ενεργώντας σύµφωνα
µε το άρθρο 7(2)(β) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ.2) 2004, αποφάσισε την
εφαρµογή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε περισσότερα από ένα πρόσωπα για
τη χορήγηση του ατοµικού δικαιώµατος χρήσης. Επίσηµο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε
µόνο από την εταιρεία Overhorizon (Cyprus) Plc, η οποία τελικά κρίθηκε κατάλληλη
για την κατοχή του υπό χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος και κλήθηκε να προσέλθει σε
διαπραγµάτευση.

YS-YS-01 08-01/5.14.2.8

Σελίδα 5 από 12

Στη διαπραγµάτευση συζητήθηκαν οι όροι, το τέλος, ο τρόπος καταβολής του τέλους
και η διάρκεια του ατοµικού δικαιώµατος χρήσης, καθώς και άλλοι όροι που θα
περιληφθούν στο εν λόγω ατοµικό δικαίωµα χρήσης. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε
απόφαση του στις 19 ∆εκεµβρίου 2007 ενέκρινε τη χορήγηση από το ∆ιευθυντή του
ΤΗΕ στην εταιρεία εταιρεία Overhorizon (Cyprus) Plc ατοµικού δικαιώµατος χρήσης
και εκµετάλλευσης των δορυφορικών πόρων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 30Β των Κανονισµών Ραδιοεπικοινωνιών της
∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε τους όρους που συµφωνήθηκαν
στις πιο πάνω συναντήσεις. Ο ∆ιευθυντής ΤΗΕ θα χορηγήσει εταιρεία Overhorizon
(Cyprus) Plc τη σχετική άδεια στις αρχές του 2008.
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια του 2007, το Τµήµα συνέχισε τη διαχείριση των Εθνικών Σχεδίων
Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, εκπονώντας σχετικές µελέτες οι οποίες οδήγησαν σε
αναθεωρήσεις των Σχεδίων αυτών.
Επίσης το Τµήµα, µε τη χρήση της κινητής µονάδας παρακολούθησης
ραδιοσυχνοτήτων και του φορητού εξοπλισµού του, διενέργησε αριθµό επισκέψεων
και ελέγχων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς για διερεύνηση
παραπόνων αναφορικά µε παρεµβολές και για εξακρίβωση της συµµόρφωσης των
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών µε τους όρους της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις (ηµερήσιες και νυκτερινές) ανά το παγκύπριο
για διακρίβωση παρεµβολών στο ραδιοτηλεοπτικό φάσµα συχνοτήτων, που
προέρχονται από παράνοµες εκποµπές από τα τουρκοκρατούµενα εδάφη και από
εκποµπές από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
•

Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση

Ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις της νέας εποχής, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία
αποφάσισε να τροχιοδροµήσει την εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
(ΕΨΤ) στην Κύπρο.
Συγκεκριµένα, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την Απόφαση του µε αρ. 62.047 και ηµερ.
23/05/05, διόρισε Υπουργική Επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς
Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών για τον καθορισµό εθνικής στρατηγικής για
την εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και την οµαλή µετάβαση στο νέο
περιβάλλον. Για να υποβοηθήσει την Υπουργική Επιτροπή στο έργο της, το
Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε επίσης Καθοδηγητική Επιτροπή αποτελούµενη από
εκπροσώπους των αρµόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και ρυθµιστικών αρχών,
καθώς και εκπρόσωπους της δηµόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης.
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση µε αρ. 63.858 και ηµερ.
01/06/06 ενέκρινε το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας αδειοδότησης ραδιοδικτύων
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
Το ∆εκέµβριο του 2006, η Καθοδηγητική Επιτροπή, ο Επίτροπος Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων και ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως οι αρµόδιες αρχές για την αδειοδότηση των σχετικών
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ραδιοδικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, διενέργησαν δηµόσια διαβούλευση, τα
αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο του 2007.
Μέσα στο 2007 η Καθοδηγητική Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και ετοίµασε
σχετική έκθεση µε τίτλο «Έκθεση Καθοδηγητικής Επιτροπής για την Εξουσιοδότηση
Ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης» η οποία και παραδόθηκε στους
Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει
τις τελικές εισηγήσεις της Καθοδηγητικής Επιτροπής µετά και το πέρας της δηµόσιας
διαβούλευσης, πάνω σε θέµατα πολιτικής και ρύθµισης που αφορούν την
εξουσιοδότηση ραδιοδικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η εξουσιοδότηση συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης στοχεύει στη δηµιουργία
εναλλακτικής υποδοµής πρόσβασης. Η προώθηση ανταγωνισµού σε επίπεδο
υποδοµής αναµένεται ότι θα υποβοηθήσει τον ανταγωνισµό τόσο στην παροχή
στενοζωνικών υπηρεσιών όσο και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών για την
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της Πρωτοβουλίας «i2010
– Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας στην υπηρεσία της Οικονοµικής Ανάπτυξης
και της Απασχόλησης», τους οποίους έχει υιοθετήσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Το Μάρτιο του 2006, ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµείων και ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων διεξήγαγαν από κοινού δηµόσια διαβούλευση
για την αδειοδότηση συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης.
Η δηµόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2006 και τα αποτελέσµατα
δηµοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2006. Μέσα στο 2007 Επίτροπος Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων και ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ολοκλήρωσαν την ετοιµασία του εγγράφου µε τίτλο
«Πλαίσιο Πολιτικής και Ρύθµισης και Περιγραφή των ∆ιαδικασιών για την
Εξουσιοδότηση Συστηµάτων Ασύρµατης Πρόσβασης», το οποίο έστειλαν στην
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για υιοθέτηση ορισµένων εισηγήσεων που
αφορούν θέµατα πολιτικής.
Το τελικό στάδιο της διαδικασίας εξουσιοδότησης θα πραγµατοποιηθεί µε τη
διαγωνιστική διαδικασία του πλειστηριασµού στα πλαίσια του άρθρου 24 των περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι 2006 και αναµένεται ότι η όλη διαδικασία
θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2008.
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
Μέσα στα πλαίσια του προγραµµατισµού της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων
ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξήγαγε το ∆εκέµβριο του
2006 δηµόσια διαβούλευση για το «ψηφιακό µέρισµα» (digital dividend), τα
αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν τον Ιανουαρίου του 2007. Τα σχόλια από
τους ενδιαφερόµενους θα ληφθούν υπόψη στον µελλοντικό καθορισµό της χρήσης του
ψηφιακού µερίσµατος που θα προκύψει από τον τερµατισµό των επίγειων αναλογικών
τηλεοπτικών µεταδόσεων.
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Μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης και εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην Κύπρο, ο
∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξήγαγε το ∆εκέµβριο του
2006 δηµόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 17901800 MHz τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2007.
Λόγω του ενδιαφέροντος που υπήρξε στη δηµόσια διαβούλευση για χρήση της ζώνης
αυτής, ο ∆ιευθυντής του ΤΗΕ και ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων αποφάσισαν όπως διεξάγουν από κοινού
διαγωνιστική διαδικασία για αδειοδότηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800
MHz, σύµφωνα και µε τις πρόνοιες των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002
µέχρι 2006.
Επίσης µέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης και εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην
Κύπρο, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µε από κοινού
ενέργειες µε τον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων
διεξήγαγαν το ∆εκέµβριο του 2007 δηµόσια διαβούλευση για την εξουσιοδότηση
Συστηµάτων TETRA. Οι απόψεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα
ληφθούν υπόψη στον καθορισµό των επακόλουθων της δηµόσιας διαβούλευσης
ενεργειών.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση
2007/98/EC υποδεικνύοντας τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στα 2 GHz (1980 - 2010
MHz και 2170 - 2200 MHz) για τη χρήση από συστήµατα που παρέχουν κινητές
δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS). ∆εδοµένου ότι οι πιο πάνω
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων έχουν υποδειχθεί για συστήµατα ικανά να παρέχουν κινητές
δορυφορικές υπηρεσίες οι οποίες θα είναι διαθέσιµες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και
σύµφωνα µε τους στόχους της εσωτερικής αγοράς, οι αντιπρόσωποι των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν ότι θα ήταν καλύτερο η επιλογή και
εξουσιοδότηση αυτών των συστηµάτων να γίνει µέσω µιας πανευρωπαϊκής
συντονισµένης διαδικασίας επιλογής και εξουσιοδότησης σύµφωνα µε το ρυθµιστικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Έχοντας υπόψη
τα πιο πάνω διεξήχθηκαν σε όλα σχεδόν τα ΚΜ δηµόσιες διαβουλεύσεις αναφορικά µε
την επιλογή και εξουσιοδότηση συστηµάτων ικανών να παρέχουν κινητές δορυφορικές
υπηρεσίες στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz. Στην Κύπρο η δηµόσια διαβούλευση
διεξήχθη από κοινού από τον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδροµείων και το ∆ιευθυντή του ΤΗΕ το Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκε στις
30 Μαΐου 2007. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης δηµοσιεύτηκαν στις 6
Ιουλίου 2007 και κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το 2007, το Τµήµα χορήγησε τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις ραδιοεπικοινωνιών:
(α)

Ατοµικά ∆ικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων•
•
•
•
•

(β)

Ιδιωτικά ∆ίκτυα Ασυρµάτων
∆ηµόσια και Ιδιωτικά Συστήµατα Τηλεειδοποίησης
Επίγειοι ∆ορυφορικοί Σταθµοί
Ραδιοερασιτέχνες
Σταθερές Ζεύξεις

318
11
53
212
1857

∆ικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποκείµενα σε γενική εξουσιοδότηση
και εγγραφή –
• Κινητοί Αεροναυτικοί Σταθµοί
• Κινητοί Ναυτιλιακοί Σταθµοί Εδάφους
• Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (R-LANs)

66
42
81

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ – Μετρήσεις Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων
Το Τµήµα, µε τη χρήση της κινητής µονάδας παρακολούθησης συχνοτήτων και
φορητού εξοπλισµού, διενήργησε αριθµό µετρήσεων για σκοπούς αξιολόγησης
παρεµβολών από το εξωτερικό, που επηρεάζουν συστήµατα ραδιοεπικοινωνιών της
αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας. Το Τµήµα διενήργησε επίσης µεγάλο αριθµό µετρήσεων
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, για αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία που προκύπτουν από τις εκποµπές ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών και σταθµών κινητής τηλεφωνίας.
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και
εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισµού και ειδικότερα για την εφαρµογή του
Μέρους IV του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου καθώς και των σχετικών Κανονισµών,
έτσι ώστε ο ραδιοεξοπλισµός που χρησιµοποιείται ή διατίθεται στην αγορά να πληροί
τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της οδηγίας 1999/05/ΕC (R&TTE).
Κατά τη διάρκεια του έτους ελέχθηκαν 13 εισαγωγείς ραδιοεξοπλισµού. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπό εξέταση ραδιοεξοπλισµός δεν πληρούσε τις
πρόνοιες της Οδηγίας έγιναν οι απαιτούµενες συστάσεις για συµµόρφωση και αν αυτό
δεν ήταν εφικτό τότε ο εξοπλισµός µε τη σύµφωνη γνώµη του εισαγωγέα αποσύρετο
από την αγορά.
Συνολικά για το έτος 2007 έχουν ληφθεί 941 ειδοποιήσεις από κατασκευαστές ή
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους ή από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη
διάθεση του ραδιοεξοπλισµού στην αγορά (ανάλογα µε την περίπτωση), αναφορικά µε
την πρόθεση τους να διαθέσουν συγκεκριµένο ραδιοεξοπλισµό στην Κυπριακή αγορά,
ο οποίος χρησιµοποιεί ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν είναι εγκεκριµένες σε επίπεδο
Ε.Ε. (άρθρο 6.4 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ και άρθρο 38 του περί Ραδιοεπικοινωνιών
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Νόµου). Από τις εν λόγω ειδοποιήσεις, 11 αφορούσαν ραδιοεξοπλισµό ο οποίος δεν
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην Κύπρο και για αυτό το λόγο έγιναν οι απαραίτητες
συστάσεις.
Επίσης, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συµµετέχει σε διαδικασίες εφαρµογής
του κανονισµού του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (394/2006) που αφορά το
κοινοτικό σύστηµα ελέγχου των εξαγωγών ειδών τεχνολογίας διπλής χρήσης.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Το 2007, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκπροσώπησε την Κύπρο στις
ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες:
(α)

Συνεδρίες των επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Radio Spectrum Policy
Group, Radio Spectrum Committee, TCAM και Communications Committee.

(β)

Συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών (ECC).

(γ)

Συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας RA (Radio Affairs) της ΕCC. Από το Μάρτιο
του 2006 και µέχρι το Μάρτιο του 2009 ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προεδρεύει της εν λόγω Οµάδας Εργασίας.
Επίσης Λειτουργός του Τµήµατος εκτελεί χρέη Γραµµατέα της υπό αναφορά
Οµάδας Εργασίας.

(δ)

Συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας FM (Frequency Management) της ECC.

(ε)

Συµµετοχή της Κύπρου στην έκτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών
(WRC - 2007) της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που πραγµατοποιήθηκε
στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 22 Οκτωβρίου µέχρι τις 16 Νοεµβρίου 2007.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνεργάζεται µε διάφορες άλλες υπηρεσίες,
όπως το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας, την
Αστυνοµία, την Εθνική Φρουρά και την Πολιτική Άµυνα, για την εκπόνηση και
εφαρµογή µελετών που αφορούν σε θέµατα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
συστηµάτων του δηµόσιου τοµέα καθώς και για θέµατα διαχείρισης του φάσµατος
ραδιοσυχνοτήτων.
Συγκεκριµένα, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνεργάστηκε µε το Τµήµα
Πολιτικής Αεροπορίας για την προετοιµασία της Κύπρου στα πλαίσια του
προγραµµατισµένου έλεγχου από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας
ICAO.
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών,
το Γραφείο Προγραµµατισµού, το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού συµµετείχε στην υλοποίηση του
Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και ειδικότερα
στην Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης
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συµµετείχε στην Υπηρεσιακή Επιτροπή στην οποία ανατέθηκε η ευθύνη µελέτης και
λήψης αποφάσεων για την αποτελεσµατική υλοποίηση/εφαρµογή του στρατηγικού
σχεδίου για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Κύπρο.
Το ΤΗΕ συµµετείχε ενεργά στην υλοποίηση των προγραµµάτων ανάπτυξης Αιολικών
Πάρκων εξετάζοντας τυχόν επίδραση τους σε ραδιοεπικοινωνιακά δίκτυα.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το ΤΗΕ προκήρυξε διαγωνισµό για προµήθεια, λειτουργία και συντήρηση Εθνικού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Εποπτείας του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣ∆ΕΦ). Η
αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε και έγινε κατακύρωση της προσφοράς
στην κοινοπραξία Thales-Logicom. Η σύµβαση προµήθειας υπογράφηκε στις 28
Σεπτεµβρίου 2006. Μέσα στο 2007 υλοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος του ΕΣ∆ΕΦ και
αναµένεται ότι το σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία την Άνοιξη του 2008. Συγκεκριµένα,
έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα κατασκευαστικά έργα και έχουν πραγµατοποιηθεί µια
σειρά από εκπαιδεύσεις. Με τη λειτουργία του συστήµατος ΕΣ∆ΕΦ αυξάνεται η
ασφάλεια και η σωστή διαχείριση και εποπτεία του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων καθότι
το σύστηµα αποτελεί µια καινοτοµία στον τοµέα της διαχείρισης και εποπτείας του
ραδιοφάσµατος.
Επίσης το ΤΗΕ προκήρυξε διαγωνισµό για την προµήθεια (ανάλυση αναγκών,
σχεδιασµός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και εγγύηση) και συντήρηση
∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Έλεγχου Βάσης ∆εδοµένων µε χρήση ψηφιακού χάρτη για
την απεικόνιση µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην Κύπρο. Η ανάθεση
της σύµβασης έγινε προς το «Πανεπιστήµιο Κύπρου - Ερευνητικό Εργαστήριο
Πιστοποίησης και Ελέγχου Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος - Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών». Η υλοποίηση του Έργου αναµένεται να
αρχίσει και να υλοποιηθεί εντός του 2008.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η επιµόρφωση και η επαγγελµατική κατάρτιση
στην αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του Τµήµατος, Λειτουργοί του Τµήµατος παρακολούθησαν •

Σεµινάρια που οργανώθηκαν από την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

•

Σεµινάρια που οργανώθηκαν από το ERO.

•

Σεµινάρια που διοργανώθηκαν από την εταιρεία LS Telecom της Γερµανίας για
θέµατα διαχείρισης του φάσµατος συχνοτήτων.

•

Σεµινάρια που διοργανώθηκαν από τη Thales-Logicom σχετικά µε το Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Εποπτείας του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣ∆ΕΦ).

•

Σεµινάριο που διοργανώθηκε από την αστυνοµική ακαδηµία Κύπρου σχετικά µε
την έκδοση ενταλµάτων και διεξαγωγή έρευνας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανάπτυξε όλους τους αναγκαίους µηχανισµούς
διασφαλίζοντας έτσι την οµαλή µετάβαση στο ευρώ.
ΣΤΟΧΟΙ
Ο κύριος στόχος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι να συµβάλει στην
καθιέρωση της Κύπρου σε περιφερειακό τηλεπικοινωνιακό κόµβο, να προωθήσει την
ελευθεροποίηση της αγοράς και να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε
οργανισµούς και υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Φρουρά, οι ραδιοτηλεοπτικοί
σταθµοί, το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, καθώς και
σε όλους τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο των τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη της
οικονοµίας του τόπου, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και γενικά στην
αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου, το Τµήµα έχει επίσης ως στόχο την προαγωγή και
εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση των
ταχύτατων εξελίξεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η συνεχής και
ενεργός συµµετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια καθώς και
η συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού.
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