
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2016 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους, 
 
 
Κυρία/ε, 
 

Δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία Κανονισμών για τη μεταφορά μέρους της 
 αρμοδιότητας για την εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού σύμφωνα με την Οδηγία 

2014/53/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά  
 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσίων έχει                
ολοκληρώσει την ετοιμασία του πιο πάνω προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των Ουσιωδών 
Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός σε σχέση με την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)    
Κανονισμοί του 2017», για την εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
 
«Οδηγία 2014/53/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014,    
σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα                
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ». 
 
Όπως προβλέπεται στους εν λόγω Κανονισμούς, μέρος της αρμοδιότητας για την εποπτεία της αγοράς 
του ραδιοεξοπλισμού, μεταφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Τμήμα                 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, από την 1.7.2017. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί δεν επιβάλλουν 
ουσιαστικά νέες απαιτήσεις στους επηρεαζόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές,                  
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους εισαγωγείς και διανομείς) και φορείς ελέγχου της συμμόρφωσης, 
αλλά καθιστούν πιο διακριτικό το ρόλο και τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, επιβάλλονται νέες             
υποχρεώσεις στην αρμόδια αρχή για αναβάθμιση της εποπτείας αγοράς και εισάγουν νέες διαδικασίες 
για την εφαρμογή της Νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των ενεργειών για λήψη διορθωτικών μέτρων. 
 
Το πιο πάνω προσχέδιο Κανονισμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(www.mcw.gov.cy/ems), κάτω από το πλαίσιο που βρίσκεται στο κέντρο της ιστοσελίδας, με τίτλο 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ». Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης το          
συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να προωθηθεί το προσχέδιο Κανονισμών για νομοτεχνική επεξεργασία, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε τις απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις που δυνατό να έχετε σχετικά με 
τους Κανονισμούς, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
director@ems.mcw.gov.cy. 
 
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δε σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις θα 
θεωρηθεί ότι συμφωνείται με το περιεχόμενο του προσχεδίου των Κανονισμών. Για περισσότερες    
πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Νικολάου στο τηλ. 22800522 ή στο 
mnicolaou@ems.mcw.gov.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς 
Λειτουργός,  
Τμήμα Βιομηχανίας 
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