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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

11 Οκτωβρίου 2018 

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 24/08/2018 μέχρι τις 21/09/2018. 

Σε αυτή συμμετείχαν 3 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet Communication Systems Ltd, 

MTN Cyprus Ltd, Primetel Plc) και ένας ημικρατικός οργανισμός (ΑΤΗΚ). Στο παρόν 

έγγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τις 

εταιρείες/οργανισμούς καθώς και οι θέσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών. 

1. Σχόλια από συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση. 

Ε1. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό (Δ1); Αναφέρετε 

τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξασφαλίσετε εξουσιοδότηση 

χρήσης αυτού του ραδιοφάσματος (800 MHz, 2600 MHz) καθώς και τις 

υπηρεσίες/εφαρμογές που θα αναπτύξετε. 

ΑΤΗΚ: Ναι. Η απόκτηση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος θα επιτρέψει στην ΑΤΗΚ 

να προσφέρει αναβαθμισμένες σε ταχύτητα και ποιότητα υπηρεσίες 4.5G.  

Cablenet: Ναι. Με την εξασφάλιση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος θα αναπτύξει 

δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής. 

ΜΤΝ: Η MTN δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (Δ1) καθώς κατέχει ήδη 

δικαιώματα ραδιοφάσματος σε αυτές τις δύο ζώνες. Η MTN διαφωνεί με αυτήν την 

προσέγγιση καθώς η διαγωνιστική διαδικασία του 2016 έδειξε ότι δεν υπάρχουν άλλοι 

ενδιαφερόμενοι στην Κύπρο για την απόκτηση δικαιωμάτων ραδιοφάσματος πέραν 
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της ΜΤΝ και της ΑΤΗΚ. Σημειώνουν επίσης ότι οι δύο άλλοι φορείς στην Κύπρο είχαν 

την ευκαιρία το 2016 να αποκτήσουν ραδιοφάσμα σε αυτές τις δύο ζώνες και 

αποφάσισαν τότε να μην το πράξουν. 

Θεωρούν ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στην περίπτωση που το ευρυζωνικό 

τους πλάνο απαιτεί περισσότερο φάσμα στη ζώνη 800MHz να έχουν και αυτοί το 

δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Εάν η MTN ενδιαφερθεί τελικά, το 

φάσμα θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της κάλυψης 4G, της χωρητικότητας και 

των ταχυτήτων. 

Το Τμήμα θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του να αποκλείσει την 

MTN και να επιτρέψει στη Cablenet και την Primetel να συμμετάσχουν καθώς οι δύο 

εταιρείες αποσύρθηκαν από τη διαδικασία το 2016 

Primetel: Ναι. Με την εξασφάλιση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος θα αναπτύξει 

περαιτέρω τις υφιστάμενες τους υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και broadband, θα 

γίνει πιο ανταγωνιστική καθώς οι άλλοι δύο MNO κατέχουν ήδη παρόμοιο φάσμα, και 

θα αναπτύξει δίκτυα επόμενης γενιάς. 

Ε2. Συμφωνείτε με τις πρόνοιες, τους περιορισμούς, και τις υποχρεώσεις 

του Διαγωνισμού (Δ1); Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε; 

ΑΤΗΚ: Διαφωνούν έντονα με τον αποκλεισμό των ήδη αδειοδοτημένων οργανισμών. 

Ήταν φανερό στον προηγούμενο διαγωνισμό ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους 

άλλους οργανισμούς πλην των δύο που είχαν αδειοδοτηθεί. Από τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού είναι επίσης φανερό ότι η συμμετοχή των υπολοίπων αποσκοπούσε 

στην αύξηση της τιμής του φάσματος. Οι πρόνοιες του διαγωνισμού δίνουν στους 

υπόλοιπους οργανισμούς  την ευκαιρία να διεκδικήσουν το φάσμα χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστικά ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα την πιθανότητα να το εξασφαλίσουν σε 

μειωμένη τιμή. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά και πιθανόν να 

οδηγήσει σε ανεπιθύμητες στρεβλώσεις, οι οποίες θα πλήξουν την αγορά και 

μακροπρόθεσμα τους καταναλωτές.  

Ως πρώτη εισήγηση, θεωρούν ότι το υπόλοιπο φάσμα που δεν έχει παραχωρηθεί στο 

διεξαχθέντα διαγωνισμό θα πρέπει να κατανεμηθεί στους ήδη αδειοδοτημένους 

οργανισμούς. Εάν αυτό δεν γίνει θα πρέπει ο πλειστηριασμός να διεξαχθεί χωρίς 

εξαιρέσεις οργανισμών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και το μέγιστο δυνατό οικονομικό 

όφελος για το κράτος. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν οι ήδη αδειοδοτημένοι 

οργανισμοί από το διαγωνισμό, ο διαγωνισμός θα οδηγηθεί σε πιθανή αποτυχία αφού 
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το φάσμα μπορεί να παραμείνει αδιάθετο ή στην καλύτερη περίπτωση να διατεθεί 

στην τιμή έναρξης. Η τιμή έναρξης του διαγωνισμού σε αυτή την περίπτωση θα 

πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείει την πιθανότητα απόκτησης του φάσματος σε 

πλεονεκτικότερη τιμή από τη τιμή που είχε αποκτηθεί το φάσμα, με βάση τον 

προηγούμενο διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, η τιμή έναρξης του διαγωνισμού θα πρέπει 

να αντικατοπτρίζει την τιμή διάθεσης του εκχωρηθέντος φάσματος. Οτιδήποτε 

διαφορετικό θα δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά σε μια περίοδο 

που ετοιμάζονται επενδύσεις για δημιουργία δικτύων της 5ης γενεάς.      

Cablenet: Θεωρεί ότι η υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης θα πρέπει να αφορά το 

40% εντός των δύο πρώτων ετών και το 65% εντός των πρώτων τεσσάρων ετών. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της γεωγραφικής κάλυψης της άδειας χρήσης 

του πακέτου φάσματος στα 900 MHz, 1800MHz και 2100 MHz που αδειοδοτήθηκε 

στην Primetel, θεωρεί ότι η γεωγραφική υποχρέωση για τον Διαγωνισμό (Δ1) θα 

πρέπει να είναι η ίδια καθώς ο σκοπός της χρήσης των πόρων αφορά και στις δύο 

περιπτώσεις ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κινητής. Επίσης, το γεγονός ότι ο 

παροχέας που θα του παρασχεθούν οι πόροι δεν θα κατέχει υποδομές πυλώνων και 

ιστών για εγκατάσταση των κεραιών, θεωρεί ότι ο χρόνος και ο βαθμός δυσκολίας 

ανάπτυξης του ιδιόκτητου του δικτύου θα είναι πολύ μεγάλος. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η άδεια του υπό αναφορά διαγωνισμού θα έχει διάρκεια δέκα έτη, καθώς επίσης 

το γεγονός ότι στην αγορά υπάρχει εκτεταμένος ανταγωνισμός με τρία δίκτυα και 

πολύ χαμηλές τιμές που καθιστά πολύ δύσκολη την ανάκτηση των επενδύσεων ενός 

νεοεισερχόμενου παροχέα, θεωρεί ότι η τιμή επιφύλαξης θα πρέπει να είναι μειωμένη 

σε σχέση με την τιμή του προηγούμενου διαγωνισμού του 2016 η οποία αφορούσε 

€5 εκ. για περίοδο δώδεκα ετών 

MTN: Σε περίπτωση απαγόρευσης συμμετοχής της ΜΤΝ, οι πρόνοιες, οι περιορισμοί 

και οι υποχρεώσεις του Διαγωνισμού (Δ1) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιες με 

εκείνες που τέθηκαν στο διαγωνισμό του 2016. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 

πολύ πιθανό να υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος στο Διαγωνισμό (Δ1) και να μην 

διεξαχθεί πλειοδοτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η τιμή επιφύλαξης θα πρέπει να 

καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανότατα θα είναι η τελική τιμή. Οποιαδήποτε 

άλλη προσέγγιση θα θεωρηθεί από την MTN ότι εισάγει διακρίσεις. 

Ωστόσο, αν το ραδιοφάσμα απονεμηθεί τελικά σε φορείς εκμετάλλευσης που 

κατέχουν ήδη δικαιώματα στη ζώνη αυτή, το πλαίσιο αδειοδότησης θα πρέπει να 
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λάβει υπόψη τις επενδύσεις που έχουν γίνει σχετικά με τα τέλη ραδιοφάσματος και το 

κόστος ανάπτυξης των δικτύων. 

Επίσης να θα πρέπει να καθοριστούν όροι για την αποθεματοποίηση του φάσματος 

(Spectrum hoarding). 

Primetel: Συμφωνούν με τις πρόνοιες, τους περιορισμούς, και τις υποχρεώσεις του 

Διαγωνισμού (Δ1). 

Ε3. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό (Δ2); Αναφέρετε 

τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξασφαλίσετε εξουσιοδότηση 

χρήσης αυτού του ραδιοφάσματος (1500 MHz) καθώς και τις 

υπηρεσίες/εφαρμογές που θα αναπτύξετε; 

ΑΤΗΚ: Με βάση τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες σε χωρητικότητα/ταχύτητα, η 

αξιοποίηση αυτού του φάσματος δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, δεδομένου ότι για τη 

χρήση του απαιτούνται σημαντικές νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό και 

κεραιοσυστήματα. Μεσοπρόθεσμα, εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί ανάγκη αξιοποίηση 

του, ωστόσο, ο περιορισμός της χρήσης για αποκλειστική καθοδική ζεύξη περιορίζει 

και τις μελλοντικές δυνατότητες  για καλύτερη αξιοποίηση του. Το φάσμα αυτό θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αρχικά για αύξηση της ταχύτητας των υπηρεσιών 4G 

στην κατερχόμενη ζεύξη, κυρίως σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη κίνηση (Hot 

Spots) Μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την τεχνολογία 5G, 

νοουμένου ότι δεν υπάρχει περιορισμός για χρήση αποκλειστικά στην καθοδική ζεύξη. 

Cablenet: Όχι.  

MTN: Η MTN ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια στη ζώνη των 1500MHz. Η ζώνη θα 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον μόνο ως συμπληρωματική καθοδική ζεύξη σε συνδυασμό 

με το υπάρχον φάσμα για την προσφορά κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών 4G. Επί 

του παρόντος, η εν λόγω ζώνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω της χαμηλής 

διείσδυσης κινητών συσκευών που υποστηρίζουν τη ζώνη συχνοτήτων, καθώς μόνο 

το 0.25% των συσκευών του δικτύου της MTN υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ζώνη 

συχνοτήτων. 

Primetel: Θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό Δ2 σε μετέπειτα στάδιο 

καθώς δεν υπάρχουν στο παρόν στάδιο οι κατάλληλες εμπορικές εφαρμογές που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν την Primetel στο να τις χρησιμοποιήσει.  
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Ε4. Συμφωνείτε με τις πρόνοιες, τους περιορισμούς, και τις υποχρεώσεις 

του Διαγωνισμού (Δ2); Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε; 

ΑΤΗΚ: Σε μια περίοδο, που όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, υπάρχει ανάγκη αλλά και 

σχέδια διενέργειας σημαντικών επενδύσεων για υλοποίηση αναβαθμίσεων των 

υφιστάμενων δικτύων και εισαγωγής τεχνολογίας 5ης γενεάς, θεωρούμε ότι η χρήση 

του φάσματος ως τρόπος αύξησης εσόδων από την Πολιτεία δεν δίνει κίνητρα για 

διενέργεια των επενδύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, το φάσμα που χορηγείται 

με το Διαγωνισμό (Δ2) και τη θέση τους στην Ε3, εισηγούνται όπως το συγκεκριμένο 

φάσμα χορηγηθεί σε τέλη που θα δημιουργούν κίνητρα για τη χρήση του. 

Cablenet: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

MTN: Η MTN έχει αποδείξει ότι επενδύει σε νέες τεχνολογίες ραδιοφάσματος και 

υπηρεσιών, αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο αδειοδότησης το οποίο να την ενθαρρύνει να 

συνεχίσει να το κάνει. Η τιμολόγηση του νέου φάσματος πρέπει να είναι 

ανταγωνιστική, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, τον 

αριθμό των παρόχων στην αγορά, την ποιότητα και τη δυνητική χρησιμοποίηση του 

εν λόγω φάσματος. 

Πιστεύουν ότι οι πρόνοιες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής επιφύλαξης του 

διαγωνισμού, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και να διευκολύνουν τα 

επιχειρηματικά σχέδια των φορέων της αγοράς. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 

αναζητήσει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από επενδύσεις σε 

κινητά ευρυζωνικά δίκτυα και όχι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. 

Η τιμή επιφύλαξης και η διάρκεια της άδειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη χαμηλή 

διείσδυση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα συσκευών στην αγορά που 

υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ζώνη. Ως εκ τούτου, προτείνουν να χορηγηθούν 

άδειες με διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών. 

Primetel: Συμφωνούν με τις πρόνοιες, τους περιορισμούς, και τις υποχρεώσεις του 

Διαγωνισμού (Δ2). 

Ε5. Σχολιάστε τα κριτήρια με τα οποία ένας Αιτητής κρίνεται κατάλληλος 

για να του χορηγηθεί η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών (βλ παρ. 5.2). 

ΑΤΗΚ: Δείτε τα σχόλια στη Ε2. 
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Cablenet: Συμφωνεί με τα κριτήρια που αναφέρονται στο έγγραφο της δημόσιας 

διαβούλευσης. 

ΜΤΝ: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

Primetel: Συμφωνεί με τα κριτήρια που αναφέρονται στο έγγραφο της δημόσιας 

διαβούλευσης. 

Ε6. Σχολιάστε τα κριτήρια επιλογής των Αιτητών προκειμένου να 

καταστούν Πλειοδότες και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους 

Πλειστηριασμούς (βλ παρ. 5.4) 

ΑΤΗΚ: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

Cablenet: Αναφορικά με το σημείο 5.4(β), θεωρεί ότι το επιχειρηματικό πλάνο των 

αιτητών θα πρέπει να δοθεί στο ΤΗΕ από τον επιτυχόντα πλειοδότη μόνο μετά από 

την λήξη του πλειστηριασμού, καθώς ενδεχομένως να περιέχει ευαίσθητες 

πληροφορίες ή να παραπέμπει έμμεσα ή άμεσα στο μέγιστο ποσό που είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει κάποιος πλειοδότης. Η τυχόν διαρροή των 

επιχειρηματικών πλανών πριν τον πλειστηριασμό σίγουρα θα καταστεί ολέθρια τόσο 

για τους πιθανούς πλειοδότες, όσο και για τον ίδιο τον πλειστηριασμό. 

ΜΤΝ: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

Primetel: Συμφωνεί με τα κριτήρια που αναφέρονται στο έγγραφο της δημόσιας 

διαβούλευσης. 

Ε7. Σχολιάστε τον τρόπο και χρόνο καταβολής των τελών των 

Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών. 

ΑΤΗΚ: Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των τελών εξουσιοδότησης θα πρέπει να 

είναι ο ίδιος για όλες τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις κα 

κατ΄ επέκταση στρεβλώσεις στην αγορά.  

Cablenet: Συμφωνεί με τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των τελών. 

ΜΤΝ: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

Primetel: Θεωρεί ότι το τέλος για κάθε εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατανέμεται σε 

ισόποσες δόσεις στα χρόνια διάρκειας της εξουσιοδότησης και να καταβάλλεται 

ετήσια στην αρχή κάθε χρόνου. 
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Ε8. Σχολιάστε οποιαδήποτε άλλη πτυχή ή θέμα της παρούσας δημόσιας 

διαβούλευσης επιθυμείτε. 

ΑΤΗΚ: Δείτε τα σχόλια στη Ε2. 

Cablenet: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

ΜΤΝ: Δεν υπάρχουν σχόλια. 

Primetel: Θεωρεί ότι η αρχική τιμή του πλειστηριασμού δεν πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή εκκίνηση του προηγούμενου 

διαγωνισμού για το ίδιο φάσμα λαμβάνοντας υπόψη αναλογικά την αντίστοιχη 

χρονική διάρκεια της άδειας.  
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2. Θέσεις Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχοντας μελετήσει όλα τα σχόλια που έλαβε 

στη δημόσια διαβούλευση έχει τις πιο κάτω θέσεις: 

Α1. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κρίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την 

Αγορά για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό (Δ1) για τις ζώνες 800MHz και 2600MHz. Ως 

εκ τούτου αναμένεται να προχωρήσει το δυνατό συντομότερα με την προκήρυξη του 

εν λόγω διαγωνισμού. 

Α2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 22 (γ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες 

Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2015 «αιτητής (σε 

διαγωνισμό) κρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και το Διευθυντή 

κατάλληλος για να του χορηγηθεί ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κατ’ 

εφαρμογή  του άρθρου 23 ή 24 του Νόμου, εάν δεν κατέχει τέτοιο ποσοστό, 

κατανεμημένο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, του μετοχικού κεφαλαίου οργανισμού 

ή εταιρείας, που ήδη διαθέτει παρόμοιο δικαίωμα χρήσης ή έχει υποβάλει ξεχωριστή 

αίτηση στον ίδιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, το οποίο ποσοστό κρίνεται ότι 

παρακωλύει τον ανταγωνισμό ή/και θεωρείται σημαντικό με την έννοια ότι του 

παρέχει τη δυνατότητα σημαντικού επηρεασμού των αποφάσεων και γενικά των 

δραστηριοτήτων του εν λόγω οργανισμού ή εταιρείας, εκτός εάν το υπό χορήγηση 

ατομικό δικαίωμα χρήσης αφορά την εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων.» 

Οι εταιρείες MTN Cyprus Ltd και ΑΤΗΚ κατέχουν ατομικό δικαίωμα χρήσης φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz και 2600MHz, το οποίο και περιλαμβάνει 

ακριβώς το ίδιο εύρος φάσματος στις ίδιες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων με το 

ραδιοφάσμα που προτίθεται να προσφερθεί στην Αγορά μέσω του Διαγωνισμού (Δ1). 

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την πιο πάνω Νομοθεσία, σε περίπτωση που οι δύο εν 

λόγω οργανισμοί υποβάλουν αίτηση στον προκείμενο διαγωνισμό για την 

αδειοδότηση των ζωνών 800MHz και 2600MHz δεν θα κριθούν κατάλληλοι για να 

τους χορηγηθεί το νέο ατομικό δικαίωμα χρήσης. 

Α3. Στον προηγούμενο Διαγωνισμό (2016) ο βασικός λόγος μη αδειοδότησης του 

εναπομείναντος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων ήταν η ύπαρξη επιζήμιων παρεμβολών 

από παράνομες εκπομπές αναλογικής τηλεόρασης προερχόμενες από τις κατεχόμενες 

περιοχές. Πρόσφατες μετρήσεις που διενήργησε το Τμήμα δείχνουν ότι οι εν λόγω  

τηλεοπτικές εκπομπές από τα κατεχόμενα, στη ζώνη των 800  MHz, έχουν 
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τερματιστεί. Ως εκ τούτου, τα προβλήματα παρεμβολών που υπήρχαν το 2016 δεν 

υφίστανται πλέον και για αυτό αναμένεται ότι ο νέος διαγωνισμός θα έχει επιτυχία.  

Α4. Οι πρόνοιες, περιορισμοί και υποχρεώσεις του Διαγωνισμού (Δ1) θα είναι 

αναλογικά οι ίδιοι με τους αντίστοιχους που τέθηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό 

για την αδειοδότηση των ζωνών 800MHz και 2600MHz, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

ανεπιθύμητες στρεβλώσεις της Αγοράς. 

Α5.  Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κρίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό 

ενδιαφέρον από την Αγορά για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό (Δ2), για τη ζώνη των 

1500MHz, ως εκ τούτου, δεν θα προχωρήσει με την προκήρυξη σχετικού 

διαγωνισμού σε αυτό το στάδιο. 

 

 

 


