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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2048 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ TΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

16 Αυγούστου 2021 

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 18/06/2021 μέχρι τις 16/07/2021. Στη 

δημόσια διαβούλευση λάβαμε δύο (2) συνεισφορές, μια (1) από την εταιρεία Alpha 

Television Cyprus Ltd και μια (1) από κοινού από τις εταιρείες GORNA SYSTEMS LTD 

(CAPITAL TV), CBC TVMALL, K.K. EXTRA TV LTD, SMILE TV & PLUS TV. Στο 

παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν στη δημόσια διαβούλευση 

καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

https://dec.dmrid.gov.cy/
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Ερώτηση Απάντηση Σχόλια ΤΗΕ 

E1. Ενδιαφέρεστε να 

συμμετάσχετε στο 

Διαγωνισμό; Αναφέρετε 

τους λόγους για τους 

οποίους επιθυμείτε να 

εξασφαλίσετε 

εξουσιοδότηση χρήσης 

αυτού του ραδιοφάσματος 

καθώς και τις 

υπηρεσίες/εφαρμογές που 

θα αναπτύξετε; 

Alpha: Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό γιατί τους ανησυχεί ιδιαίτερα 

η παρούσα κατάσταση αλλά και το επίπεδο υπηρεσιών της υφιστάμενης πλατφόρμας 

ΕΨΤ. Επιπλέον, θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να υπάρχουν εκείνες οι 

προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την άμεση μετάβαση της ελεύθερης ραδιοτηλεόρασης 

σε High Definition.  

Το ΤΗΕ κρίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 

την Αγορά για τη συμμετοχή σε ένα νέο 

Διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, η διαδικασία 

αδειοδότησης αναμένεται να προχωρήσει 

και να υλοποιηθεί εντός του 

προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.

  
Τηλεοπτικά Κανάλια1: Θα τους ενδιέφερε να εξετάσουν τα δεδομένα για τυχόν 

συμμετοχή του σε διαγωνισμό, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει αβεβαιότητα με τη σημερινή 

πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, αναφορικά με τις τιμές χρέωσης τις οποίες 

λαμβάνουν.  Ανησυχούν γιατί δεν υπάρχει κατάληξη αναφορικά με τις τιμές χρέωσης 

για την υφιστάμενη τεχνολογία Standard Definition αλλά και για High Definition η 

οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση τους λόγω του ανταγωνισμού με άλλες 

πλατφόρμες όπως της συνδρομητικής τηλεόραση (Netflix κ.τ.λ.) καλωδιακής 

τηλεόρασης (Cytavision, Cablenet, Primetel, Epic) και δορυφορικής τηλεόρασης. 

Ε2. Ζητούνται σχόλια 

σχετικά με τις 

ραδιοσυχνότητες και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά 

του δικτύου ΕΨΤ. 

Alpha: Αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη που θα 

διασφαλίζει ότι ου ραδιοσυχνότητες θα είναι ελεύθερες από οποιεσδήποτε παρεμβολές. 

Γενικά, οι ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να 

επηρεάζονται από ραδιοεπικοινωνιακές 

εκπομπές που προέρχονται από γειτονικές 

χώρες ή/και από τα κατεχόμενα. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις και όπως ορίζει η διεθνής 

πρακτική, η Κυπριακή Δημοκρατία 

προχωρεί σε παρεμβάσεις προς τις 

γειτονικές χώρες, ζητώντας την επίλυση των 

προβλημάτων από παρεμβολές, στο πλαίσιο 

των προνοιών  της ITU (International 

Telecommunications Union) και της 

στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU 

assistance), και συνάπτει διασυνοριακές 

συμφωνίες οι οποίες πρέπει να 

εφαρμόζονται (υποχρεωτικά) από τους 

Παρόχους.  

 

Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία 

προέρχονται από τα κατεχόμενα, λόγω της 

Τηλεοπτικά Κανάλια: Αναφέρουν ότι οι ραδιοσυχνότητες θα πρέπει να δοθούν 

ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 

του δικτύου. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένες από παρεμβολές. 

                                        
1 Τα Τηλεοπτικά Κανάλια αποτελούνται από τις εταιρείες GORNA SYSTEMS LTD (CAPITAL TV), CBC TVMALL, K.K. EXTRA TV LTD, SMILE TV & PLUS TV. 
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αδυναμίας ελέγχου αυτών των περιοχών 

από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι και τα 

πιο δύσκολα. Όπως έχει αναφερθεί και στο 

έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης, αυτή τη 

στιγμή το Κανάλι 35 χρησιμοποιείται στα 

κατεχόμενα, το οποίο όμως αναμένεται να 

ελευθερωθεί σύντομα. 

Ε3. Συμφωνείτε με το 

μοντέλο μετάδοσης 

επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε 

και γιατί; 

 

Alpha: Προβληματίζονται κατά πόσο υπάρχει επιχειρηματική και οικονομική 

προοπτική σε ένα τέτοιο μοντέλο λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της αγοράς αλλά και 

τον αριθμό των τηλεοπτικών σταθμών στην Κύπρο. 

Το προτεινόμενο μοντέλο μετάδοσης 

επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης δεν 

αναγκάζει τον Πάροχο του δικτύου να 

εκπέμπει κωδικοποιημένες τηλεοπτικές 

εκπομπές, Το εν λόγω μοντέλο δίνει τη 

δυνατότητα, αν υπάρχει ζήτηση από την 

Αγορά, να προσφέρει ελεύθερες εκπομπές 

καθώς και συνδρομητικές εκπομπές. Το 

ΤΗΕ θεωρεί ότι το μοντέλο αυτό είναι 

ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τον Πάροχο του δικτύου ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Τηλεοπτικά Κανάλια: Συμφωνούν με το δικαίωμα ελεύθερης λήψης και διαφωνούν με 

τη μετάδοση κωδικοποιημένων εκπομπών, λόγω του ότι δεν υφίσταται κατά τη γνώμη 

τους τέτοια επιχειρηματική υπόθεση. 

Ε4. Ζητούνται σχόλια 

σχετικά με το πλαίσιο 

πρόσβασης, το πλαίσιο 

συνεγκατάστασης και τις 

υποχρεώσεις μεταφοράς 

σήματος. 

Alpha: Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Με την αδειοδότηση δεύτερου εμπορικού 

δικτύου ΕΨΤ, η Αγορά παύει να είναι 

μονοπωλιακή. Επομένως, αναμένεται να 

λειτουργήσουν οι κανόνες της αγοράς και 

του ανταγωνισμού. Επίσης, με την 

αδειοδότηση του δεύτερου εμπορικού 

δικτύου ΕΨΤ, ο Επίτροπος Επικοινωνιών θα 

προχωρήσει σε σχετική ανάλυση αγοράς2. 

Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται πρόσφορο να 

καθοριστεί το μέγιστο ετήσιο ύψος (€) της 

τιμής πρόσβασης για τις εκπομπές 

τηλεοπτικού περιεχομένου (SD και HD) στα 

πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εφόσον κάτι τέτοιο θα γίνει 

Τηλεοπτικά Κανάλια: Σε σχέση με το σημείο 3.4, πλαίσιο πρόσβασης (μέγιστο ετήσιο 

ύψος της τιμής πρόσβασης), θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων, για να 

μην ξεφύγει ο διαγωνισμός, όπως έγινε την προηγούμενη φορά με τη Velister, όπου 

«πόνταραν» ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα οι τηλεοπτικοί σταθμοί να επιφορτιστούν αυτό 

με τα γνωστά επακόλουθα. Δηλαδή είναι σημαντικό τα τέλη πρόσβασης προς τους 

παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου να καθοριστούν εξ υπαρχής για να μην έχουμε τα 

ίδια προβλήματα που είχαμε με τη Velister. Επίσης θεωρούν ότι θα ήταν καλά να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων πως προστατεύεται το κόστος πρόσβασης για να μην 

ζητούνται υπέρογκα ποσά σαν κόστος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, έχουν την άποψη ότι 

για SD standard definition το σταθερό ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι €80.000 

ετησίως και για HD High definition το σταθερό ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι 

€120.000 ετησίως.   

                                        
2 Χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (Αγορά 18-2003) 
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μόνο αν επιβληθεί υποχρέωση 

κοστοστρεφούς τιμολόγησης με βάση τα 

αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης 

αγοράς. 

Ε5. Συμφωνείτε με τις 

υποχρεώσεις γεωγραφικής 

κάλυψης επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε 

και γιατί; 

Alpha: Συμφωνούν. Το ΤΗΕ κρίνει ότι η Αγορά συμφωνεί με τις 

εν λόγω υποχρεώσεις γεωγραφικής 

κάλυψης. 
Τηλεοπτικά Κανάλια: Συμφωνούν. 

Ε6. Συμφωνείτε με τη 

χρονική διάρκεια της 

Εξουσιοδότησης 

Ραδιοεπικοινωνιών; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε 

και γιατί; 

Alpha: Συμφωνούν. Το ΤΗΕ κρίνει ότι η Αγορά συμφωνεί με τη 

χρονική διάρκεια της Εξουσιοδότησης 

Ραδιοεπικοινωνιών. 
Τηλεοπτικά Κανάλια: Συμφωνούν. 

Ε7. Συμφωνείτε με την 

προτεινόμενη τιμή 

επιφύλαξης; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε 

και γιατί; 

Alpha: Αναφέρουν ότι θα ήθελαν ανάλυση για το πώς έχει καθοριστεί η τιμή των 

€350.000. Η τιμολογιακή πολιτική πρέπει να συνάδει και με το επίπεδο υπηρεσιών που 

προσφέρει το κράτος π.χ. θα υπάρχει καθημερινή μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

για τη μετάδοση σήματος σταθμού; 

Ο καθορισμός της τιμής επιφύλαξης 

βασίστηκε στην τιμή επιφύλαξης του 

διαγωνισμού που έγινε το 2010 για την 

αδειοδότηση δικτύου ΕΨΤ. Σύμφωνα με τον 

εν λόγω διαγωνισμό, η τιμή επιφύλαξης είχε 

καθοριστεί στις €850.000, για πέντε (5) 

όμως πακέτα ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας 

κάλυψης. Επειδή ο νέος Διαγωνισμός θα 

περιλαμβάνει δύο (2) πακέτα 

ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας κάλυψης, ως 

εκ τούτου, η τιμή επιφύλαξης έχει 

υπολογιστεί στα 2/5 της τιμής επιφύλαξης 

του προηγούμενου διαγωνισμού. 

Τηλεοπτικά Κανάλια: Αναφέρουν ότι η τιμή επιφύλαξης θα πρέπει να είναι όσον πιο 

χαμηλή γίνεται (όσον επιτρέπεται δια νόμου) για να μην επιβαρύνει το κόστος 

μετάδοσης των τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης τονίζουν ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε 

τεκμηρίωση για τις €350.000. 

Ε8. Σχολιάστε τα κριτήρια 

με τα οποία ένας Αιτητής 

κρίνεται κατάλληλος για 

να του χορηγηθεί η       

Εξουσιοδότηση 

Alpha: Συμφωνούν με τα κριτήρια, παράλληλα θεωρούν ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα 

πρέπει να συμμετέχει στον υφιστάμενο διαγωνισμό μέτοχος, φυσικό/νομικό πρόσωπο 

συνδεδεμένο με την Velister ή άλλες πλατφόρμες. 

Το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης 

αναφέρει ρητά ότι, οργανισμός ή εταιρεία, 

που ήδη διαθέτει παρόμοιο δικαίωμα 

χρήσης, το οποίο έχει χορηγηθεί από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα επιτρέπεται 
Τηλεοπτικά Κανάλια: Σημειώνουν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά ή περί το 2020 

αποφάσισε ότι ούτε η Velister ούτε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
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Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. 

παρ. 4.2). 

συνδεδεμένο με αυτή κα/ή με τους μετόχους της δύναται να υποβάλει συμμετοχή σε 

οποιοδήποτε διαγωνισμό προκηρυχθεί ή σε οποιαδήποτε διαδικασία για χορήγηση 

εξουσιοδότησης για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και 

λειτουργεία δικτύου Ε.Ψ.Τ. 

να συμμετάσχει στο νέο Διαγωνισμό. 

Σημειώνεται ότι εταιρείες που διαθέτουν 

παρόμοιο δικαίωμα χρήσης θεωρούνται η 

εταιρεία Velister Ltd και το Ραδιοφωνικό 

Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Επίσης, στο νέο 

Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να 

συμμετάσχει οργανισμός ή εταιρεία που 

συνδέεται με το ΡΙΚ και τη Velister (π.χ. ως 

μέτοχοι). 

Ε9. Συμφωνείτε με την 

προτεινόμενη εγγύηση 

συμμετοχής; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε 

και γιατί; 

Alpha: Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Το ΤΗΕ κρίνει ότι η Αγορά συμφωνεί με 

την προτεινόμενη εγγύηση συμμετοχής. Τηλεοπτικά Κανάλια: Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. 

Ε10. Σχολιάστε τα 

κριτήρια επιλογής των 

Αιτητών προκειμένου να 

καταστούν Πλειοδότες και 

να έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στους 

Πλειστηριασμούς (βλ. παρ. 

4.4). 

Alpha: Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Το ΤΗΕ κρίνει ότι η Αγορά συμφωνεί με τα 

κριτήρια επιλογής των Αιτητών. Τηλεοπτικά Κανάλια: Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. 

Ε11. Σχολιάστε τον τρόπο 

και το χρόνο καταβολής 

των τελών των 

Εξουσιοδοτήσεων       

Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. 

παρ. 4.5). 

Alpha: Αναφέρουν ότι η καταβολή τελών μπορεί να γίνει με μηνιαίες δόσεις κατά την 

περίοδο της άδειας χρήσης. 

Η σχετική ρύθμιση προβλέπει πληρωμή είτε 

εφάπαξ είτε μέσω ετησίων έντοκων δόσεων.  

 

Όσον αφορά τον αριθμό των ετήσιων 

δόσεων, το ΤΗΕ  θεωρεί ότι η διαθέσιμη 

επιλογή των 10 δόσεων (προκαταβολή + 9 

ετήσιες έντοκες δόσεις) λαμβάνει υπόψη τις 

σημερινές συνθήκες της οικονομίας.  

Τηλεοπτικά Κανάλια: Θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερα υπό τις σημερινές συνθήκες της 

οικονομίας, η καταβολή να είναι σε 15 ετήσιες δόσεις (έντοκα) που είναι και τα χρόνια 

της άδειας χρήσης.   

Ε12. Σχολιάστε 

οποιανδήποτε άλλη πτυχή 

ή θέμα της παρούσας 

δημόσιας διαβούλευσης 

Alpha: Αναφέρουν ότι η τιμή και η τελική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει τη 

βιωσιμότητα του όλου project έτσι ώστε να μπορεί να γίνει και ποιοτική αναβάθμιση της 

Κυπριακής τηλεόρασης από SD σε HD.   

Με την αδειοδότηση δεύτερου εμπορικού 

δικτύου ΕΨΤ, η Αγορά παύει να είναι 

μονοπωλιακή και δημιουργείται 

ανταγωνισμός o οποίος αναμένεται να Τηλεοπτικά Κανάλια: Αναφέρουν ότι σε σχέση με το σημείο 3.4, πλαίσιο πρόσβασης 
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επιθυμείτε. (μέγιστο ετήσιο ύψος της τιμής πρόσβασης), θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί εκ των 

προτέρων, για να μην ξεφύγει ο διαγωνισμός, όπως έγινε την προηγούμενη φορά με τη 

Velister, όπου «πόνταραν» ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα οι τηλεοπτικοί σταθμοί να 

επιφορτιστούν αυτό με τα γνωστά επακόλουθα. Δηλαδή είναι σημαντικό τα τέλη 

πρόσβασης προς τους παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου να καθοριστούν εξ υπαρχής 

για να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τη Velister. Επίσης θεωρούν ότι θα 

ήταν καλά να γνωρίζουν εκ των προτέρων πως προστατεύεται το κόστος πρόσβασης για 

να μην ζητούνται υπέρογκα ποσά σαν κόστος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, έχουν την 

άποψη ότι για SD standard definition το σταθερό ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι 

€80.000 ετησίως και για HD High definition το σταθερό ποσό χρέωσης θα πρέπει να 

είναι €120.000 ετησίως.   

βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της 

Κυπριακής τηλεόρασης. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι όροι του Διαγωνισμού είναι 

γνωστοί, εναπόκειται στις εταιρείες που 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο νέο 

Διαγωνισμό να ετοιμάσουν κατάλληλα τα 

επιχειρηματικά τους πλάνα, έτσι ώστε το 

όλο έργο να είναι βιώσιμο.   

Επίσης, όπως αναφέρεται και στα σχόλια 

μας σχετικά με την Ερώτηση Ε4,  με την 

αδειοδότηση του δεύτερου εμπορικού 

δικτύου ΕΨΤ, ο Επίτροπος Επικοινωνιών θα 

προχωρήσει σε σχετική ανάλυση αγοράς3. 

Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται πρόσφορο να 

καθοριστεί το μέγιστο ετήσιο ύψος (€) της 

τιμής πρόσβασης για τις εκπομπές 

τηλεοπτικού περιεχομένου (SD και HD) στα 

πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εφόσον κάτι τέτοιο θα γίνει 

μόνο αν επιβληθεί υποχρέωση 

κοστοστρεφούς τιμολόγησης με βάση τα 

αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης 

αγοράς.  

 

                                        
3 Χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (Αγορά 18-2003) 


