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 της γεωστατικής δορυφορικής τροχιάς.
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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Επιπρόσθετα, το 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).
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το νοµοθετικό και κανονιστικό έργο το 2005 περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(α)

(β)

(γ)

Έκδοση διαταγµάτων από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων:
(i)

Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών
Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από την
Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιάταγµα του 2005 (Κ∆Π
317/2005), και

(ii)

Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείµενες
σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) ∆ιάταγµα του 2005 (Κ∆Π
318/2005)

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

Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς
Αεροναυτικούς Σταθµούς και Κινητούς Αεροναυτικούς Σταθµούς
Εδάφους (Κ∆Π 319/2005)

(ii)

Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Κινητούς
Ναυτιλιακούς Σταθµούς και Κινητούς Ναυτιλιακούς Σταθµούς Ξηράς
(Κ∆Π 321/2005), και

(iii)

Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Συστήµατα
Ασύρµατης Πρόσβασης (περιλαµβανοµένων Ασύρµατων Τοπικών
∆ικτύων) (Κ∆Π 320/2005)

Υιοθέτηση Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
(i)

2005/50/ΕC (ASRR 24GHz)
«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».
Η πιο πάνω Απόφαση υιοθετήθηκε µε την έκδοση του περί
Ραδιοεπικοινωνιών
(Χρήση
Ραδιοσυχνοτήτων
και
Ζωνών
Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισµό που Εξαιρείται από την
Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) ∆ιατάγµατος του 2005,
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Κ∆Π 317/2005 και µε σχετική τροποποίηση του
Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας που έγινε στις 17/06/05.
(ii)

Σχεδίου

2005/513/ΕC (WAS/RLAN 5GHz)
«Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2005 σχετικά µε την
εναρµονισµένη χρήση ραδιοφάσµατος στη ζώνη συχνοτήτων των 5
GHz για την υλοποίηση συστηµάτων ασύρµατης πρόσβασης,
συµπεριλαµβανοµένων
τοπικών
δικτύων
ραδιοεπικοινωνιών
(WAS/RLAN)».
Η πιο πάνω Απόφαση υιοθετήθηκε µε την τροποποίηση του περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείµενες σε
Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) ∆ιατάγµατος του 2005, Κ∆Π
318/2005, και της Γενικής Εξουσιοδότησης για την Χρήση
Ραδιοσυχνοτήτων
από
Συστήµατα
Ασύρµατης
Πρόσβασης
(Περιλαµβανοµένων Ασύρµατων Τοπικών ∆ικτύων), Κ∆Π 320/2005 και
µε σχετική τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της
∆ηµοκρατίας που έγινε στις 27/10/05.

(δ)

Τροποποίηση των Κανονισµών για τη Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία
Για την υιοθέτηση του σχετικού Ψηφίσµατος της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Ραδιοεπικοινωνιών του 2003 (Resolution of WRC-03) για την
Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία (δεν είναι αναγκαία η ζήτηση από τις αρµόδιες
αρχές των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και εξέτασης για την εξάσκηση του
Κώδικα Morse (Morse code)) το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
προχώρησε σε δηµόσια διαβούλευση για την τροποποίηση των περί
Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισµών του 2004 (Κ∆Π 463/2004).
Η δηµόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε και το προσχέδιο των τροποιητικών
Κανονισµών προωθήθηκε στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνικό έλεγχο.

(ε)

Τροποποίηση της περί Ραδιοεπικοινωνιών Νοµοθεσίας
Για την επίλυση της ασυµβατότητας των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του
2002 µέχρι (Αρ.2) του 2004 µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας
2002/21/ΕΚ, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ετοίµασε σε συνεργασία
µε τη Νοµική Υπηρεσία προσχέδιο σχετικού τροποποιητικού Νόµου, ούτως
ώστε οι κανονιστικές εξουσίες σε θέµατα ραδιοεπικοινωνιών, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και στον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων να µεταβιβαστούν στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, µε αποτέλεσµα αυτός να καταστεί η µόνη κανονιστική αρχή σε
θέµατα ραδιοεπικοινωνιών.

(στ)

Τροποποίηση εξουσιοδοτήσεων
Το 2005 τροποποιήθηκαν όλες οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν από το
∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων
των εξουσιοδοτήσεων κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ και της Areeba Ltd, έτσι
ώστε αυτές να συνάδουν µε τη νέα περί ραδιοεπικοινωνιών νοµοθεσία, η
οποία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2004.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ΤΗΕ είναι η προώθηση της ανάπτυξης
ασύρµατων δικτύων µε διαφανείς, αµερόληπτες, αντικειµενικές και γρήγορες
διαδικασίες, οι οποίες να είναι απαλλαγµένες από περιττές διαδικασίες και να
διευκολύνουν όσο είναι δυνατό την είσοδο νεοεισερχοµένων στην αγορά,
διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία που κοινού και µειώνοντας στο ελάχιστο τα
οποιαδήποτε περιβαλλοντικά προβλήµατα προκύπτουν από την εγκατάσταση
σταθµών ραδιοεπικοινωνίας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, έχει ετοιµαστεί
ολοκληρωµένη πρόταση πολιτικής. Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µαζί µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες (ΤΗΕ, ΓΕΡΗΕΤ, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) ετοίµασε ολοκληρωµένο σχετικό πλαίσιο
πολιτικής και διαδικασιών. Η προσέγγιση είναι ολοκληρωµένη και αφορά όλους τους
σταθµούς ραδιοεπικοινωνίας, περιλαµβανοµένων σταθµών βάσης κινητής
τηλεφωνίας, σταθµών εκποµπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων,
δορυφορικών σταθµών, σταθµών δικτύων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης και
ψηφιακής τηλεόρασης και γενικά όλες τις εγκαταστάσεις που εκπέµπουν
ραδιοκύµατα. Το πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µε την
Απόφαση του µε Αρ. 63.006 και ηµεροµηνία 14/12/05.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κατά το 2005 το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας τροποποιήθηκε από τον
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων δύο(2) φορές ως ακολούθως:
(α)

1η Τροποποίηση:

17/06/2005 (για την υιοθέτηση της Απόφασης των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005/50/EC (ASRR 24GHz))

(β)

2η Τροποποίηση:

27/10/2005 (για την υιοθέτηση της Απόφασης των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005/513/EC (WAS/RLAN
5GHz)

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 συνίσταται από εκπρόσωπο του
∆ιευθυντή ως Πρόεδρο της Επιτροπής, εκπρόσωπο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εκπρόσωπο του Γενικού ∆ιευθυντή
Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο του Γενικού ∆ιευθυντή
Γραφείου
Προγραµµατισµού και εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή.
Κατά το 2005 η Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων ασχολήθηκε µε τους πιο κάτω
τοµείς:
(α)

Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση
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(β)

∆ορυφορικό Σύστηµα Hellas-Sat

(γ)

Συστήµατα Ασύρµατης Πρόσβασης.

(δ)

Επίγειος ∆ορυφορικός Σταθµός Μακάριος - 9

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Το 2005, το ΤΗΕ συνέχισε να παρέχει την υποστήριξη του στο συντονισµό του
δορυφορικού δικτύου 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.
Επιπρόσθετα, το ΤΗΕ εξέτασε τις ενστάσεις που υποβάλλουν διάφορες χώρες
αναφορικά µε τις δορυφορικές καταχωρήσεις της ∆ηµοκρατίας στη ∆ιεθνή Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (∆ΕΤ), στα πλαίσια της διαδικασίας συντονισµού, 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.
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια του 2005, 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.
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το 2005, 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

362
16
41
216
949

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

153
30
14

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ
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. Το Τµήµα συµµετείχε σε διάφορες
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές καθώς και σε ενηµερωτικά σεµινάρια που σκοπό είχαν
την ενηµέρωση και διαφώτιση του κοινού για το εν λόγω θέµα.
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).
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Το 2005, 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.
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(β)

Συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών (ECC).

(γ)

Συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας RA (Radio Affairs) της ΕCC.

(δ)

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

(ε)

Συνεδρίες της Οµάδας Εργασίας RRC-06 της ECC.

(στ)

Προπαρασκευαστική ∆ιάσκεψη για την εκπόνηση σχεδίων επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

(ζ)

Συνεδρίες συντονισµού µε γειτονικές µας χώρες (Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία)
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για το φάσµα συχνοτήτων που αφορούν τις
τηλεοπτικές µας συχνότητες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνεργάζεται µε διάφορες άλλες υπηρεσίες,
όπως 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. Επίσης, συµµετέχει ενεργά σε διάφορες επιτροπές για την
προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας, του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Κύπρο,
στον καθορισµό πολιτικής για τις κεραίες ραδιοεπικοινωνιών και στον καθορισµό
πολιτικής για το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο.
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 αναµένεται η κατακύρωση του εν
λόγου διαγωνισµού εντός του 2006.
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 τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και το
ERO.

•

Σεµινάριο που διοργανώθηκε στη Γερµανία από την εταιρεία Rohde & Schwartz
για θέµατα µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
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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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