
   

 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 312/2016 
Αρ. 4973, 4.11.2016    

Αρηζκός 312 

ΟΘ ΠΕΡΘ ΡΑΔΘΟΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 2002 ΜΕΥΡΘ 2013 
_________________ 

 
Δηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4(2)(ε), 16Α(1) θαη (2) θαη 55Α 

 

146(Θ) ηνπ 2002 
15(Θ) ηνπ2003  
16(I) ηνπ 2004 

180(Θ) ηνπ 2004 
74(Θ) ηνπ 2006 
50(Θ) ηνπ 2012 

(52)(Θ) ηνπ 2013. 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 4(2)(ε), 16Α(1) θαη (2) θαη 55Α 
ησλ πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν Δηάηαγκα:  

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο.  
 

1. Σν παξφλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Εκπνξία Αηνκηθνχ 
Δηθαηψκαηνο Υξήζεο) Δηάηαγκα ηνπ 2016. 

Εξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Δηάηαγκα- 
  
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα ηεο 
Ε.Ε.: L 81, 
21.03.2012,  
ζ. 7. 

«Aπφθαζε αξηζ. 243/2012/ΕΕ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Απφθαζε αξηζ. 243/2012/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο 
Μαξηίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο πνιηηηθήο γηα ην 
ξαδηνθάζκα»∙  

 «αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο» ζεκαίλεη εμνπζηνδφηεζε πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απφ 
ην Δηεπζπληή· 

 «δηθαηνχρνο» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ή ρξνλνκηζζψλεηαη, ελ 
κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, ην αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο∙ 

  
 «εκπνξία» ζεκαίλεη κεηαβίβαζε ή ρξνλνκίζζσζε, ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, ηνπ αηνκηθνχ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο∙ 
  
 «εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ξαδηνζπρλφηεηα∙ 
  

146(Θ) ηνπ 2002 
15(Θ) ηνπ2003  
16(I) ηνπ 2004 

180(Θ) ηνπ 2004 
74(Θ) ηνπ 2006 
50(Θ) ηνπ 2012 

52(Θ) ηνπ 2013.  

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2013.  

    (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 

  
Ζψλεο 
ξαδηνζπρλνηήησλ.  
Παξάξηεκα 1. 

3. Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε ζρέζε κε ηηο δψλεο 
ξαδηνζπρλνηήησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 1, θαζψο θαη ηα αηνκηθά 
δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε δνξπθνξηθψλ πφξσλ (γεσζηαηηθήο 
ηξνρηαθήο ζέζεο, κε γεσζηαηηθή ηξνρηά θαη ζπλαθψλ ξαδηνζπρλνηήησλ) δχλαληαη λα ηχρνπλ 
εκπνξίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Δηάηαγκα.  

  
Αμηνιφγεζε 
αηηήκαηνο 
εκπνξίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-(1) Όηαλ ε εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θαη ν δηθαηνχρνο ζπκθσλήζνπλ ζηελ εκπνξία ηνπ 
αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο, ππνβάιινπλ αίηεκα εκπνξίαο ζην Δηεπζπληή γηα έγθξηζε. Σν 
αίηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο:  
 
(α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν: 
 

(i) νλνκαζία θαη θχζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  
 

(ii) ζηνηρεία γηα ηε δνκή, ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θαη ηεο θχζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 
  

(iii) ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ. 
 
(β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία:  
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Παξάξηεκα 2. 
 
 
 
Παξάξηεκα 3.  

 
(i) Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο εκπνξίαο (κεηαβίβαζε ή ρξνλνκίζζσζε, ελ κέξεη 

ή εμ νινθιήξνπ), 
(ii) εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξίαο, 

 
(iii) ζηελ πεξίπησζε ρξνλνκίζζσζεο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνλνκίζζσζεο, 

 
(iv) αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ή ησλ δνξπθνξηθψλ πφξσλ 

πνπ ζα εκπνξεπηνχλ,  
 
(v) πεξηγξαθή ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνηίζεηαη ν δηθαηνχρνο λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη, 
 

(vi) ζηελ πεξίπησζε εκπνξίαο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εθκεηάιιεπζε δνξπθνξηθψλ πφξσλ, θνηλνπνηείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 (2) Ο δηθαηνχρνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 2.  
 
(3) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο, ν Δηεπζπληήο δχλαηαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, λα δεηήζεη απφ ην δηθαηνχρν λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ή/θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 3, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια επηπξφζζεηα ζηνηρεία ή/θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίεο.  

  

Απφθαζε 
Δηεπζπληή. 
 
 
 
 
 
 
 

5.-(1) Η εκπνξία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηζρχεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
Δηεπζπληή. 
 
(2) Ο Δηεπζπληήο δχλαηαη λα θαζνξίζεη φξνπο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ εμνπζηνδνηεκέλε 
επηρείξεζε ή/θαη ζην δηθαηνχρν. 
 
(3) Ο Δηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε εκπνξίαο λα κελ πξνθαιέζεη 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο ή ζπζζψξεπζεο αηνκηθψλ 
δηθαησκάησλ ρξήζεο. 
 
(4) Η απφθαζε γηα έγθξηζε ηεο εκπνξίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο. 

  
Ελέξγεηεο κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο 
εκπνξίαο. 

6.-(1) Εάλ ε εκπνξία αθνξά ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο, ν Δηεπζπληήο εθδίδεη λέν αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ζην δηθαηνχρν, θαζνξίδνληαο ηνπο 
φξνπο, πεξηνξηζκνχο, πξνυπνζέζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εμνπζηνδφηεζεο θαη ηξνπνπνηεί 
αλαιφγσο ην αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηεο αξρηθψο εμνπζηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο. Η 
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ λένπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζα είλαη ην ππφινηπν ηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αξρηθνχ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο.  
 
(2) Εάλ ε εκπνξία αθνξά ηε ρξνλνκίζζσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο, ν Δηεπζπληήο δελ εθδίδεη λέν αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ζην δηθαηνχρν, αιιά 
ηξνπνπνηεί αλαιφγσο ην αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο. Η 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνλνκίζζσζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο. 
 
(3) ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εδάθην (2) ν Δηεπζπληήο ηξνπνπνηεί ην αηνκηθφ 
δηθαίσκα ρξήζεο ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο αθνχ ν δηθαηνχρνο ππνβάιεη ζην 
Δηεπζπληή δήισζε φηη: 
 
(α)   αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ, πξνυπνζέζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο· θαη  
 
(β)         απνδέρεηαη ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο, πξνυπνζέζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αηνκηθνχ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο. 

Εμαηξέζεηο. 7. Σεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ 
έρνπλ ρνξεγεζεί δσξεάλ κέζσ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ζθνπνχο επίηεπμεο ζηφρσλ γεληθνχ 
ζπκθέξνληνο εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. 

 Καηάξγεζε. 
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Θ): 
12.04.2013. 

8. Σν πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Εκπνξία Αηνκηθνχ Δηθαηψκαηνο Υξήζεο) Δηάηαγκα ηνπ 2013, 
θαηαξγείηαη.  
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Παράρηεκα 1 

(άρζρο 3) 

 
Ζψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε εκπνξία  

 

1 Ζψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Δηεπζπληή ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16Α(1) ηνπ Νφκνπ γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο αξηζ. 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 
(ζη)   3400-3800 MHz 
 

2 Ζψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Δηεπζπληή ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16Α(2) ηνπ Νφκνπ 

  
(α)   470-790 MHz  
 

 

 
 

Παράρηεκα 2 

(άξζξν 4(2)) 
 

Πξνυπνζέζεηο Εκπνξίαο 
 
1. Ο δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ην νπνίν λα είλαη εγθαηεζηεκέλν 
λφκηκα ζηελ Κχπξν ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (ΔΕΣ). 
  
2. Ο δηθαηνχρνο δελ επηηξέπεηαη:  

 
(i) λα δξαζηεξηνπνηείηαη παξάλνκα ζηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δελ 

αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 
 

(ii) λα ειέγρεη άιιε εηαηξεία ή πξφζσπν ή νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη παξάλνκα ζηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ 
φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν.  
 

(iii) λα ειέγρεηαη απφ άιιε εηαηξεία ή πξφζσπν ή νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη παξάλνκα ζηηο πεξηνρέο ηεο 
Κχπξνπ φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 
 

3. Ο δηθαηνχρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα 
εμαζθάιηζεο ησλ πφξσλ απηψλ  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπ ζρεδίνπ. 
 
4. Ο δηθαηνχρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πινπνηήζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην.  

 
Παράρηεκα 3 
(άρζρο 4(3)) 

 
Σηοητεία ή/θαη πιεροθορίες ποσ σποβάιιεη ο δηθαηούτος γηα λα δηαπηζηωζεί θαηά πόζο πιεροί ηης 

προϋποζέζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα 2  

 
1. Έγγραθα Σύζηαζες  
 

1.1. Σα έγγξαθα ζχζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηδξπηηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, 
ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, ησλ ζπκπιεξσκάησλ, ησλ παξαξηεκάησλ θαη φισλ ησλ ζπκθσληψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
δεηήκαηα ειέγρνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 
  

1.2. Πεξίιεςε ζηελ νπνία εμεγείηαη ε δνκή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ειέγρνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 
2. Μεηοτηθό Κεθάιαηο 

 
2.1. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ θαη ησλ εθδνκέλσλ κεηνρψλ γηα θάζε είδνο κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηνρέο βξίζθνληαη ζηε θχιαμε ζεκαηνθχιαθα κεηνρψλ (shareholding depository), 
ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θπιάζζνληαη θαη έλαο θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
ηδηνθηεζίαο απηψλ ησλ κεηνρψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε θαηαπίζηεπκα, απαηηείηαη ην φλνκα, ε 
δηεχζπλζε θαη ε εζληθφηεηα ηνπ θαηαπηζηεπκαηνδφρνπ. 
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2.2. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηθαησκάησλ, πξνλνκίσλ, πεξηνξηζκψλ θαη φξσλ θάζε είδνπο κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ.  
 
2.3. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο θάζε ηάμεο κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ηξίηεο εηαηξείεο.  
 
2.4. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηφρσλ κε ηελ ειέγρνπζα πιεηνςεθία ζην κεξίδην κεηνρψλ (δει. 
κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10% ησλ κεηνρψλ). 
  
3. Παράλοκε Δραζηερηοποίεζε ζηης περηοτές όποσ ε Κσβέρλεζε ηες Κσπρηαθής Δεκοθραηίας δελ αζθεί 

αποηειεζκαηηθό έιεγτο  

 
Δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε 2 πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 2. 
 
4. Επητεηρεζηαθό Στέδηο 

 
4.1. χληνκν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα 
αλαπηχμεη ν δηθαηνχρνο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθνπεχεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο αξρηθήο 
εμνπζηνδφηεζεο (πρ. απαηηήζεηο γεσγξαθηθήο θάιπςεο, ππνρξεψζεηο κεηαθνξάο ζήκαηνο θ.ν.θ), ην πξνβιεπφκελν 
θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, θαη ηα 
πξνβιεπφκελα έζνδα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη. 
 
4.2. ε πεξίπησζε εκπνξίαο δνξπθνξηθψλ πφξσλ, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηερληθή 
πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (ηξνρηαθή ζέζε, δψλεο ζπρλνηήησλ, TT&C θαη άιισλ επίγεησλ ζηαζκψλ), πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ εηαηξεία πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα εθηνμεχζεη ην δνξπθφξν, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζρέδηα 
έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή/θαη πιήξεο απνηπρίαο δνξπθφξνπ (ζπληήξεζε, εθεδξηθνί δνξπθφξνη θιπ), 
πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη θαη δπλεηηθνχο πειάηεο, πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ θαη 
πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ. 
 
5. Τετλογλωζία  
 

5.1. Πεξηγξαθή ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο πείξαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν πνπ πξνηίζεηαη λα ηδξχζεη 
θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη.  
 

5.2. ε πεξίπησζε εκπνξίαο δνξπθνξηθψλ πφξσλ, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ 
πείξα ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνκήζεηαο, ηεο εθηφμεπζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο γεσζηαηηθψλ 
ή/θαη κε γεσζηαηηθψλ δνξπθφξσλ. 
 

5.3. Όπνπ ππάξρνπλ, ππνβάιινληαη θαη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά (πρ. βεβαηψζεηο απφ αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο 
αξρέο) πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη πείξα. 
  
6. Χρεκαηοδόηεζε 

 
6.1. Πεξηγξαθή ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθαηνχρνπ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα 
πεξηιακβάλνπλ μέλα ή/θαη ίδηα θεθάιαηα, θαη ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ, φπνπ ππάξρνπλ (πρ 
έγγξαθα απφ εηαηξεία/νξγαληζκφ ή/θαη έγγξαθα απφ πηζησηηθφ ίδξπκα).  
 
6.2. ηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ή/θαη λα δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηνπο επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα πινπνηήζεη ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην. 
Ο δηθαηνχρνο πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζε 
ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2016. 
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