
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
αναφορικά με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη μεταφορά και εφαρμογή της 
Οδηγίας 2014/53ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της 

Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
 

Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/53/ΕE στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχουν τρεις 
αρμόδιες αρχές: το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΗΜΥ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και το ΓΕΡΗΕΤ. 
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες αρμοδιότητες των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ που καταργείται και 
αντικαθίσταται από τη νέα Οδηγία 2014/53/ΕE.  

 
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών αρχών βασίστηκε στις πρόνοιες του Άρθρου 3 
της νέας Οδηγίας, όπου καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις  που πρέπει να τηρεί ο 
ραδιοεξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

 Το εδάφιο 1 του Άρθρου 3 της νέας Οδηγίας, το οποίο αφορά απαιτήσεις 
ασφάλειας/υγείας  (safety requirements) και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(electromagnetic requirements),  εμπίπτει στις  αρμοδιότητες του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ)  
 

 Το εδάφιο 2 του Άρθρου 3 της νέας Οδηγίας, το οποίο αφορά την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος,  εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (ΤΗΕ). 

 

 Το εδάφιο 3 του Άρθρου 3 της νέας Οδηγίας, το οποίο αφορά απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας με δίκτυα, διεπαφές, προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικότητας, προστασία από απάτη, πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
χρήσης από άτομα με αναπηρίες κλπ, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΓΕΡΗΕΤ.  
 

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΓΕΡΗΕΤ 
προϋπήρχαν στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμο.  Δεδομένου ότι ο σταθερός τερματικός εξοπλισμός θα ελέγχεται πλέον μόνο για θέματα 
ασφάλειας/υγείας  (safety requiremetns) και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(electromagnetic requirements), με τη μεταφορά της νέας Οδηγίας, η εποπτεία του εν λόγω 
εξοπλισμού μεταφέρεται από το ΓΕΡΗΕΤ στο ΗΜΥ. 

Η καταγραφή των αρμοδιοτήτων στα σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια  γίνεται με τη 
κατάλληλη μεταφορά του Άρθρου 3 στην εκάστοτε νομοθεσία. Συγκεκριμένα στη δημόσια 
διαβούλευση του νομοσχεδίου του ΤΗΕ (που δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουλίου 2015) γίνεται 
παραπομπή στις εξουσίες του Διευθυντή ΗΜΥ στο άρθρο 39(1) και στις εξουσίες του ΕΡΗΕΤ στο 
άρθρο 39(3). Κατά αναλογία στο προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο   του ΓΕΡΗΕΤ γίνεται 
παραπομπή στις εξουσίες του Διευθυντή ΗΜΥ στο άρθρο 80(1) και στις εξουσίες του Διευθυντή 
ΤΗΕ στο άρθρο 80(2). 

 
Πέραν από την Οδηγία  2014/53/ΕE, το ΓΕΡΗΕΤ μεταφέρει, με το εν λόγω τροποποιητικό 
νομοσχέδιο, και την οδηγία  2008/63/ΕΕ η οποία έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 88/301/ΕΟΚ 
που βρίσκεται στον υφιστάμενο Νόμο 112(Ι)/2004 καθώς και, πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
που επίσης βρίσκονται στο Νόμο 112(Ι)/2004 του ΓΕΡΗΕΤ αλλά δεν καλύπτονται πλέον στην 
Οδηγία 2014/53/ΕE για τον Ραδιοεξοπλισμό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (5) του 
προοιμίου της προαναφερόμενης Οδηγίας.  


