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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  
 

Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την Επιλογή και Εξουσιοδότηση 
Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών 

 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στις 14 Φεβρουαρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Απόφαση 2007/98/EC 
καθορίζοντας ζώνες συχνοτήτων στα 2 GHz (1980 - 2010 MHz και 2170 - 2200 MHz) 
για χρήση από συστήματα που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile 
Satellite Services – MSS). Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
έναν ή περισσότερους διαστημικούς σταθμούς και ταυτόχρονα μπορούν να 
περιλαμβάνουν και συμπληρωματικούς σταθμούς εδάφους (complementary ground 
components — CGC), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της περιεχόμενης 
δορυφορικής υπηρεσίας. 
 
2. Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης  
 
Δεδομένου ότι οι πιο πάνω ζώνες συχνοτήτων θα χρησιμοποιηθούν από συστήματα 
ικανά να παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τους στόχους της εσωτερικής αγοράς, τα  Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν συμφωνήσει ότι θα ήταν καλύτερο η 
επιλογή και εξουσιοδότηση αυτών των συστημάτων να γίνει μέσω μιας  διαδικασίας 
επιλογής και εξουσιοδότησης, συντονισμένης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι η διαδικασία επιλογής και εξουσιοδότησης 
αυτών των συστημάτων.  
 
Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται παράλληλα και ταυτόχρονα και από τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενημέρωσης), όπου χρησιμοποιείται το ίδιο 
έγγραφο. 
  
Οι ανταποκρίσεις που θα ληφθούν, θα δημοσιευθούν στις οικίες ιστοσελίδες των 
Αρμόδιων Αρχών εκτός αν ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους όπως  «αυτές τύχουν 
εμπιστευτικού» χειρισμού. 
 
Όλες οι ανταποκρίσεις που θα ληφθούν (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα Κράτη 
Μέλη) θα διατεθούν στις Αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ανεξάρτητα εμπιστευτικότητας και θα αξιολογηθούν από κοινού από τα  
Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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3. Ανταπόκριση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις ανταποκρίσεις τους  μέχρι τις 30 Μαΐου 
2007, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν επώνυμα (δηλ. όνομα επικοινωνίας, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση), στην 
Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.  
 
Οι ανταποκρίσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να υποβληθούν στην πιο κάτω 
διεύθυνση: 
 
κ. Γεώργιο Κωμοδρόμο 
Ανώτερο Λειτουργό Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος  
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία 
Τηλ.: + 357 22 814873/840 
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy 
 
Οι ανταποκρίσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποβληθούν στην πιο κάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
e-mail: INFSO-B-2GHZMSS@ec.europa.eu 
 
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ανταποκρίσεις τους σε 
οποιαδήποτε ή και στις δύο πιο πάνω διευθύνσεις. 
 
4. Πληροφορίες  
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: 
 
http://www.mcw.gov.cy/dec  (ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 
 
http://www.ocecpr.org.cy (ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων). 
 
Στις ιστοσελίδες αυτές είναι δημόσια διαθέσιμα όλα τα νομικά έγγραφα (νόμοι, 
κανονισμοί, διατάγματα, αποφάσεις) που συνθέτουν την περί ραδιοεπικοινωνιών 
νομοθεσία και την περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών νομοθεσία. 
 
Επίσης πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/consult_worksh
ops/index_en.htm   


