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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
_____________________________________________________________________ 

 
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΣΤΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ 1.8° ∆ΥΤΙΚΑ  
_____________________________________________________________________ 
 
1. Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς να 
υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση σ΄ αυτούς ατοµικού 
δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης των δορυφορικών δικαιωµάτων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη γεωστατική τροχιακή θέση των 1.8° ∆υτικά, τα 
οποία έχουν εκχωρηθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τη ∆ιεθνή Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (ITU FSS AP30B Plan). 

 
2. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ο καταρτισµός καταλόγου 

προσώπων, µε τα οποία θα ακολουθήσει διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και 
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ.2) 2004. 

 
3. Στον πιο πάνω κατάλογο προσώπων θα συµπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

φορείς, οι οποίοι θα κριθούν ότι είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλοι για την 
κατοχή του υπό χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
είναι εκ πρώτης όψεως κατάλληλοι, οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί καλούνται να 
υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
(α) Στοιχεία ενδιαφερόµενου φορέα (είδος εταιρείας ή οργανισµού, σύντοµη 

περιγραφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος/µετοχικής δοµής, δραστηριότητες, 
διεύθυνση, πρόσωπο επικοινωνίας, κ.λ.π.) 

(β) Σύντοµη περιγραφή εµπειρίας και τεχνογνωσίας 
(γ) Μέθοδος χρηµατοδότησης του έργου 
(δ) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 

  
4. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευµένη από τα στοιχεία της παραγράφου 3 πιο 

πάνω, θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε τη µορφή 
ενός ενιαίου σφραγισµένου φακέλου ή πακέτου, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 και 
ώρα 11 π.µ., είτε ταχυδροµικώς είτε µε απευθείας παράδοση/κατάθεση στην πιο 
κάτω διεύθυνση: 

 
κ. Γεώργιος Κωµοδρόµος 
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία, 
Τηλ.: + 357 22814873/872 
Τηλεοµοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy 
 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  
Λευκωσία, 22/05/2006 


