
Χορήγηση Εξουσιοδότησης Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για Δημόσια και 

Ιδιωτικά Συστήματα Τηλεειδοποίησης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικότερες πληροφορίες σχετικά με την Ειδικότερη Υπηρεσία 

Ευρύτερη 

Υπηρεσία: 

Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος  Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

Περιγραφή: Η υπηρεσία αφορά επικοινωνία δυο η περισσότερων χρηστών μέσω ενός 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικτύου τηλεειδοποίησης που χρησιμοποιούν τη 

ραδιοσυχνότητα που τους έχει χορηγηθεί (Paging System). 

Εκκίνηση 

υπηρεσίας: 

Προαιρετική 

Αυταξία: Ναι 

Λήξη: 1 έτος 

Περιοδικότητα: 365 μέρες  

Εκτιμώμενος 

μέσος χρόνος 

εκτέλεσης: 

3 εβδομάδες 

Μέγιστος χρόνος 

εκτέλεσης : 

6 εβδομάδες 

Κόστος: Τέλος Αίτησης: 150 Ευρώ και Τέλος Ανανέωσης: 210 ευρώ ή 2100 Ευρώ 

(εξαρτάται από τι θα επιλέξει ο αιτών). Συγκεκριμένα (1) Για μεριζομένη χρήση το 

τέλος ανανέωσης είναι 210Ευρώ, (2) Για αποκλειστική παγκύπρια χρήση το τέλος 

ανανέωσης είναι 2100 Ευρώ.  

Ροή Εργασίας: 1. Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτηση για Εξουσιοδότηση 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για Δημόσια και Ιδιωτικά Συστήματα Τηλεειδοποίησης 

(Paging System) καταβάλλοντας το σχετικό Τέλος Αίτησης. 2. Η αίτηση 

αξιολογείται από το τεχνικό προσωπικό του ΤΗΕ και σε περίπτωση που 

χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τότε ο τεχνικός που αξιολογεί την αίτηση 

απευθύνεται γραπτώς στον αιτούντα.  3. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 

αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται γραπτώς ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί ή 

απορριφθεί, και σε περίπτωση που η αίτηση του έχει εγκριθεί του παραχωρείται η 

συχνότητα λειτουργίας και καλείται όπως καταβάλει το τέλος λειτουργίας για να 

μπορέσει να εξασκήσει τη ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους, 

οπόταν θα χρειαστεί να ανανεώσει την εξουσιοδότηση του. 4. Αν η αίτηση του 

απορριφθεί, τότε και πάλι ενημερώνεται ο αιτών γραπτώς, καταγράφοντας τους 



λόγους της απόρριψης. 

Αποτέλεσμα: Η εξουσιοδότηση αφορά τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, με αποτέλεσμα την 

επικοινωνία δυο ή περισσότερων προσώπων μέσω δημοσίου / ιδιωτικού 

συστήματος τηλεειδοποίησης. 

Σχόλια: Με την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών καταβάλλει το Τέλος Αίτησης, και όταν 

εγκριθεί η αίτηση ο αιτών καλείται να καταβάλει το Τέλος Λειτουργίας. Με την 

καταβολή του Τέλους Λειτουργίας, ο αιτών μπορεί να ασκεί την 

ραδιοεπικοινωνιακή δραστηριότητα μέχρι το τέλος του έτους. Αν η αίτηση 

κατατεθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους, τότε το Τέλος Λειτουργίας είναι το ίδιο με 

το Τέλος Ανανέωσης. Αν η αίτηση κατατεθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τότε το 

Τέλος Λειτουργίας είναι το 75% του Τέλους Ανανέωσης. Αν η αίτηση κατατεθεί το 

τρίτο τρίμηνο του έτους, τότε το Τέλος Λειτουργία είναι το 50% του Τέλους 

Ανανέωσης. Αν η αίτηση κατατεθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους, τότε το Τέλος 

Λειτουργία είναι το 25% του Τέλους Ανανέωσης.  

 

Στον παρακάτω πίνακα βρίσκονται οι πληροφορίες σχετικά με τη βασική νομοθεσία που διέπει την 

εκτέλεση της Ειδικότερης Υπηρεσίας 

Τίτλος Είδος Αριθμός Φ.Ε.Κ. Άρθρο/Παράγραφος  Εδάφιο 

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών 

Νόμοι του 2002 μέχρι 2012  

 Ν. 

146(I)/2002, 

26.7.2002 –  

Ν. 15(Ι)/2003, 

31.1.2003 –  

Ν. 16(Ι)/2004, 

20.2.2004 –  

Ν. 

180(Ι)/2004, 

30.4.2004 –  

Ν. 74(Ι)/2006, 

14.4.2006 -  

Ν. 50(Ι)2012, 

18.5.2012. 

 Άρθρο 16 και 18 των περί 

Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων 

του 2002 μέχρι 2012 

 

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών 

(Εξουσιοδοτήσεις) 

Κανονισμοί του 2004 μέχρι 

2012 

 ΚΔΠ 

463/2004, 

30.4.2004 –  

ΚΔΠ 36/2007, 

19.1.2007 –  

 Κανονισμός 11 (γ) 



ΚΔΠ 

325/2008, 

14.8.2008 -  

ΚΔΠ 36/2011,  

28.1.2011 - 

ΚΔΠ 

207/2012, 

01.06.2012. 

 

 

Η Ειδικότερη Υπηρεσία παρέχεται από τους ακόλουθους Δημόσιους Φορείς 

τίτλος Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e-

mail 

Επίπεδο Τμήμα 

του 

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (ΤΗΕ), 

Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Έργων (ΥΣΕ)  

     Εθνικό  

 

Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Ειδικότερης Υπηρεσίας κοινοποιείται στους ακόλουθους Φορείς 

Τίτλος Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e-mail Επίπεδο Τμήμα του 

Ν/Α        

 

 

Οι απαιτούμενες εισροές (π.χ. δικαιολογητικά) για την Ειδικότερη Υπηρεσία είναι οι ακόλουθες: 

Τίτλος Φορέας Έκδοσης Λόγος 

Αίτηση για Εξουσιοδότηση Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων για Δημόσια και 

Ιδιωτικά Συστήματα 

Τηλεειδοποίησης (Paging System) 

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (ΤΗΕ), 

Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων (ΥΣΕ)  

Στην αίτηση ζητούνται κυρίως τεχνικά 

στοιχεία και λειτουργικές παράμετροι 

των σταθμών έτσι ώστε να μπορούν 

να λειτουργούν χωρίς να προκαλούν 

παρεμβολές 

 

Οι εκροές που παράγονται από την εκτέλεση της Ειδικότερης Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: 

Τίτλος Φορέας Έκδοσης Λόγος 

Ν/Α   



 

 

Κανάλια Παροχής Υπηρεσίας 

Η κατάθεση των απαιτούμενων εισροών για την Ειδικότερη Υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω των 

ακόλουθων καναλιών 

 

 

Υπεύθυνος Φορέας Κανάλι 

Επικοινωνίας 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Αυτοπροσώπως 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Αντιπρόσωπο 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Ταχυδρομείο 

  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Fax 

 

 

Η παραλαβή των απαιτούμενων εισροών για την Ειδικότερη Υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω των 

ακόλουθων καναλιών 

Υπεύθυνος Φορέας Κανάλι 

Επικοινωνίας 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Αυτοπροσώπως 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Αντιπρόσωπο 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Ταχυδρομείο 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(ΥΣΕ)  

Fax 

 

 

Οι Υπηρεσίες που θα πρέπει υποχρεωτικά ή προαιρετικά να εκτελεστούν μετά την επιτυχή εκτέλεση της 

ειδικότερης υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: 

Τίτλος Υποχρεωτική 



Το Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να ανανεωθεί 

και διαδικτυακά, καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη μέσω της ιστοσελίδας 

της JCC (www.jcc.com.cy). 

Προαιρετική 

 

http://www.jcc.com.cy/


 


