
 
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 491/2022 
Αρ. 5761, 16.12.2022 

Αριθμός 491 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2022 
_____________________ 

 
Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(2)(η), 16Α(1) και (2) και 55Α 

 
 
 

 146(Ι) του 2002 
15(Ι) του2003  
16(I) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 
50(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2013 

      113(Ι) του 2016 
        75(Ι) του 2017 
       22(Ι) του 2022. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 
4(2)(η), 16Α(1) και (2) και 55Α των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2022, 
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:  

  
Συνοπτικός  
τίτλος.  
 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού 
Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2022. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 81, 
21.03.2012, σ. 7. 

«Aπόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα»∙  

  
 «ατομικό δικαίωμα χρήσης» σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει του Νόμου από το 

Διευθυντήꞏ 

 «δικαιούχος» σημαίνει νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται ή χρονομισθώνεται, εν μέρει ή 
εξ ολοκλήρου, το ατομικό δικαίωμα χρήσης∙ 

 «εμπορία» σημαίνει μεταβίβαση ή χρονομίσθωση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, του ατομικού 
δικαιώματος χρήσης∙ 

  
 «εξουσιοδοτημένη επιχείρηση» σημαίνει νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να 

χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα∙ 
  

146(Ι) του 2002 
15(Ι) του2003  
16(I) του 2004 

180(Ι) του 2004 
74(Ι) του 2006 
50(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2013 

     113(Ι) του 2016 
       75(Ι) του 2017 
      22(Ι) του 2022. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2022.  

    (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 

Ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων.  
Παράρτημα 1. 

3. Τα ατομικά δικαιώματα χρήσης που έχουν χορηγηθεί σε σχέση με τις ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα 1, καθώς και τα ατομικά δικαιώματα 
χρήσης που αφορούν την εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων (γεωστατικής τροχιακής θέσης, 
μη γεωστατική τροχιά και συναφών ραδιοσυχνοτήτων) δύνανται να τύχουν εμπορίας, όπως 
καθορίζεται στο παρόν Διάταγμα.  

Αξιολόγηση 
αιτήματος 
εμπορίας. 
 
 
 

4.-(1) Όταν η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση και ο δικαιούχος συμφωνήσουν στην εμπορία του 
ατομικού δικαιώματος χρήσης, υποβάλλουν αίτημα εμπορίας στο Διευθυντή για έγκριση. Το 
αίτημα συνοδεύεται από τις πιο κάτω πληροφορίες:  

(α) πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο: 

(i) ονομασία και φύση του νομικού προσώπου,  
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Παράρτημα 2. 
 
Παράρτημα 3.  

(ii) στοιχεία για τη δομή, την ιδιοκτησία του κεφαλαίου του και της φύσης των 
δραστηριοτήτων του, 
  

(iii) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των διευθυντών του. 
 
(β) πληροφορίες σχετικά με την εμπορία:  

 
(i) Περιγραφή του είδους της εμπορίας (μεταβίβαση ή χρονομίσθωση, εν μέρει ή 

εξ ολοκλήρου), 
 

(ii) ημερομηνία έναρξης της εμπορίας, 
 

(iii) στην περίπτωση χρονομίσθωσης, τη χρονική διάρκεια της χρονομίσθωσης, 
 

(iv) ακριβής προσδιορισμός των ραδιοσυχνοτήτων ή των δορυφορικών πόρων 
που θα εμπορευτούν,  

 
(v) περιγραφή του δικτύου που προτίθεται ο δικαιούχος να λειτουργήσει και τις 

υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει, 
 

(vi) στην περίπτωση εμπορίας ατομικών δικαιωμάτων χρήσης που αφορούν την 
εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων, κοινοποιείται το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των ενδιάμεσων στόχων του δικαιούχου. 

 
(2) Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 2.  
 
(3) Για την αξιολόγηση του εν λόγω αιτήματος, ο Διευθυντής δύναται, ανάλογα με την 
περίπτωση, να ζητήσει από το δικαιούχο να υποβάλει τα στοιχεία ή/και τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο Παράρτημα 3, καθώς και οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα στοιχεία ή/και 
πληροφορίες που κρίνει ότι είναι αναγκαίες.  

  
Απόφαση 
Διευθυντή. 
 
 
 
 
 
 
 

5.-(1) Η εμπορία των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ισχύει μόνο μετά από έγκριση του 
Διευθυντή. 
 
(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει όρους και υποχρεώσεις στην εξουσιοδοτημένη 
επιχείρηση ή/και στο δικαιούχο. 
 
(3) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε η εφαρμογή οποιασδήποτε εμπορίας να μην προκαλέσει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της μεταβίβασης ή συσσώρευσης ατομικών δικαιωμάτων 
χρήσης. 
 
(4) Η απόφαση για έγκριση της εμπορίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
Ενέργειες μετά την 
έγκριση της 
εμπορίας. 

6.-(1) Εάν η εμπορία αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του ατομικού δικαιώματος 
χρήσης, ο Διευθυντής εκδίδει νέο ατομικό δικαίωμα χρήσης στο δικαιούχο, καθορίζοντας τους 
όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις της εξουσιοδότησης και τροποποιεί 
αναλόγως το ατομικό δικαίωμα χρήσης της αρχικώς εξουσιοδοτημένης επιχείρησης. Η χρονική 
διάρκεια ισχύος του νέου ατομικού δικαιώματος χρήσης θα είναι το υπόλοιπο της χρονικής 
διάρκειας του αρχικού ατομικού δικαιώματος χρήσης.  
 
(2) Εάν η εμπορία αφορά τη χρονομίσθωση του συνόλου ή μέρους του ατομικού δικαιώματος 
χρήσης, ο Διευθυντής δεν εκδίδει νέο ατομικό δικαίωμα χρήσης στο δικαιούχο, αλλά τροποποιεί 
αναλόγως το ατομικό δικαίωμα χρήσης της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης. Η χρονική διάρκεια 
της χρονομίσθωσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια ισχύος του 
ατομικού δικαιώματος χρήσης. 
 
(3) Στην περίπτωση που περιγράφεται στο εδάφιο (2) ο Διευθυντής τροποποιεί το ατομικό 
δικαίωμα χρήσης της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης αφού ο δικαιούχος υποβάλει στο 
Διευθυντή δήλωση ότι: 
 

(α)   αναλαμβάνει την τήρηση όλων των όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και  υπο-
χρεώσεων του ατομικού δικαιώματος χρήσηςꞏ και  

 
(β)   αποδέχεται τους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ατομικού 

δικαιώματος χρήσης. 
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Εξαιρέσεις. 7. Τηρουμένου του άρθρου 3 του παρόντος Διατάγματος, τα ατομικά δικαιώματα χρήσης που 
έχουν χορηγηθεί δωρεάν μέσω ειδικών διαδικασιών για σκοπούς επίτευξης στόχων γενικού 
συμφέροντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος. 
 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
4.11.2016. 

8. Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016, 
καταργείται.  
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Παράρτημα 1 
(άρθρο 3) 

 
Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες επιτρέπεται η εμπορία  

 

1 Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 16Α(1) του Νόμου για σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ 

  
(α)   790-862 MHz 
(β)   880-915 MHz, 925-960 MHz 
(γ)   1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz 
(δ)   1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz 
(ε)    2500-2690 MHz 
(στ)   3400-3800 MHz 
 

2 Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 16Α(2) του Νόμου 

  
(α)   470-694 MHz 
(β)   694-790 MHz 
(γ)   1427-1517 MHz 
(δ)   24.25 -27.50 GHz 
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Παράρτημα 2 
(άρθρο 4(2)) 

 
Προϋποθέσεις Εμπορίας 

 
1. Ο δικαιούχος πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) το οποίο να είναι εγκατεστημένο 

νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). 
  
2. Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται:  

 
(i) να δραστηριοποιείται παράνομα στις περιοχές της Κύπρου όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 
 

(ii) να ελέγχει άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται παράνομα στις περιοχές της 
Κύπρου όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.  
 

(iii) να ελέγχεται από άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται παράνομα στις 
περιοχές της Κύπρου όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 
έλεγχο. 

 
3. Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή να αποδείξει τη δυνατότητα   

εξασφάλισης των πόρων αυτών  για την υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου. 
 
4. Ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο.  
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Παράρτημα 3 
(άρθρο 4(3)) 

Στοιχεία ή/και πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος για να διαπιστωθεί κατά πόσο πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 2  

1. Έγγραφα Σύστασης  
 
1.1. Τα έγγραφα σύστασης του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού και ιδρυτικού του δικαιούχου, 
των εσωτερικών κανονισμών, των συμπληρωμάτων, των παραρτημάτων και όλων των συμφωνιών που σχετίζονται με 
ζητήματα ελέγχου του δικαιούχου. 
  
1.2. Περίληψη στην οποία εξηγείται η δομή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ελέγχου του δικαιούχου. 

2. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
2.1. Οι λεπτομέρειες των εγκεκριμένων και των εκδομένων μετοχών για κάθε είδος μετοχών του δικαιούχου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία μετοχές βρίσκονται στη φύλαξη θεματοφύλακα μετοχών (shareholding depository), 
λεπτομερής αναφορά του αριθμού των μετοχών που φυλάσσονται και ένας κατάλογος των μετόχων και λεπτομέρειες της 
ιδιοκτησίας αυτών των μετοχών. Στην περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε καταπίστευμα, απαιτείται το όνομα, η 
διεύθυνση και η εθνικότητα του καταπιστευματοδόχου. 
 
2.2. Οι λεπτομέρειες των δικαιωμάτων, προνομίων, περιορισμών και όρων κάθε είδους μετοχών του δικαιούχου.  

2.3. Οι λεπτομέρειες της ιδιοκτησίας κάθε τάξης μετοχών του δικαιούχου σε τρίτες εταιρείες.  

2.4. Λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των μετόχων με την ελέγχουσα πλειοψηφία στο μερίδιο μετοχών (δηλ. 
μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των μετοχών). 
  
3. Παράνομη Δραστηριοποίηση στις περιοχές όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο  
 
Δήλωση του δικαιούχου ότι πληροί την προϋπόθεση 2 που αναφέρεται στο Παράρτημα 2. 
 
4. Επιχειρησιακό Σχέδιο 
 
4.1. Σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να 
αναπτύξει ο δικαιούχος, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αρχικής 
εξουσιοδότησης (πχ. απαιτήσεις γεωγραφικής κάλυψης, υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος κ.ο.κ), το προβλεπόμενο 
κεφαλαιουχικό κόστος των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και το κόστος λειτουργίας του δικτύου, και τα 
προβλεπόμενα έσοδα από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτύξει. 

4.2. Σε περίπτωση εμπορίας δορυφορικών πόρων, το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική 
περιγραφή του έργου (τροχιακή θέση, ζώνες συχνοτήτων, TT&C και άλλων επίγειων σταθμών), πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία που θα κατασκευάσει και θα εκτοξεύσει το δορυφόρο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σχέδια 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μερικής ή/και πλήρης αποτυχίας δορυφόρου (συντήρηση, εφεδρικοί δορυφόροι κλπ), 
περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφέρονται και δυνητικούς πελάτες, περιγραφή του σχεδίου μάρκετινγκ και 
περιγραφή της οργανωτικής δομής και των προσόντων των στελεχών. 
 
5. Τεχνογνωσία  
 
5.1. Περιγραφή της τεχνογνωσίας και της πείρας του δικαιούχου σε σχέση με το δίκτυο που προτίθεται να ιδρύσει 
και να λειτουργήσει και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.  

5.2. Σε περίπτωση εμπορίας δορυφορικών πόρων, ο δικαιούχος πρέπει να περιγράψει την τεχνογνωσία και την 
πείρα του στον τομέα της προμήθειας, της εκτόξευσης, της λειτουργίας και της εμπορικής εκμετάλλευσης γεωστατικών 
ή/και μη γεωστατικών δορυφόρων. 

5.3. Όπου υπάρχουν, υποβάλλονται και τα κατάλληλα πιστοποιητικά (πχ. βεβαιώσεις από αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές) που να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και πείρα. 
  
6. Χρηματοδότηση 
 
6.1. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του δικαιούχου, οι οποίες δυνατόν να 
περιλαμβάνουν ξένα ή/και ίδια κεφάλαια, και υποβολή των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων, όπου υπάρχουν (πχ 
έγγραφα από εταιρεία/οργανισμό ή/και έγγραφα από πιστωτικό ίδρυμα).  

6.2. Στη βάση των στοιχείων που δίνονται στο επιχειρησιακό του σχέδιο, ο δικαιούχος πρέπει να έχει στη διάθεσή 
του ή/και να δύναται να εξασφαλίσει τους επαρκείς οικονομικούς πόρους για να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο. 
Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει δήλωση, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. 

__________________ 

Έγινε στις 9 Δεκεμβρίου 2022. 
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