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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (από τώρα και στο εξής «ο Διευθυντής») προσκαλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις απαντήσεις/απόψεις τους επί των θεμάτων που πραγματεύεται το 

παρόν έγγραφο και τα οποία αφορούν δικαιώματα χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (από τώρα 

και στο εξής «η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών») σε σχέση με τη χορήγηση Εξουσιοδότηση 

Ραδιοεπικοινωνιών για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου 

επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.  

Η χορήγηση της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα γίνει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας του 

πλειστηριασμού (από τώρα και στο εξής «ο Διαγωνισμός») στο πλαίσιο του άρθρου 24 των περί 

Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017 και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες 

Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2015.  

Οι απαντήσεις/απόψεις των ενδιαφερομένων θα ληφθούν υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην 

ετοιμασία των εγγράφων του Διαγωνισμού.  

Η όλη διαδικασία αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια1: 

(i) Δημοσίευση Εγγράφου Δημόσιας Διαβούλευσης 

(παρόν έγγραφο) 

Ιούνιος 2021 

(ii) Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Αύγουστος 2021 

(iii) Προκήρυξη Διαγωνισμού (δημοσίευση εγγράφων 

διαγωνισμού)  

Σεπτέμβριος 2021 

(iv) Ολοκλήρωση Διαγωνισμού (τέλος πλειστηριασμού) Ιανουάριος 2022 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό. Οι 

απαντήσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην 

Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στην πιο κάτω διεύθυνση:  

 

 

 

                                                           
1 Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό. 
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Κος Γιώργος Κωμοδρόμος, 

Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία,  

Τηλ.:  + 357 22 814854, Τηλεομοιότυπο: + 357 22 321925, 

e-mail: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy  

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης ή/και οι απαντήσεις/σχόλια που θα υποβληθούν κατά τη 

δημόσια διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες οι οποίες θα χαρακτηριστούν από το Διευθυντή ως 

εμπιστευτικές ή/και ως επαγγελματικό απόρρητο, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης.  

1.2 Αρμόδιες Αρχές  

1.2.1 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) 

Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών είναι ο Διευθυντής του ΤΗΕ. Το 

παρόν έγγραφο αφορά μόνο τις Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών. 

1.2.2 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΓΕΡΗΕΤ) 

Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών είναι ο Επίτροπος Επικοινωνιών. Οι οργανισμοί που θα εξασφαλίσουν Εξουσιοδότηση 

Ραδιοεπικοινωνιών θα πρέπει να αποταθούν στον Επίτροπο Επικοινωνιών για εξασφάλιση και της 

αντίστοιχης γενικής εξουσιοδότησης. 

1.3 Πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: 

https://dec.dmrid.gov.cy. Ενδεικτικά, στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα όλα τα νομικά έγγραφα 

(νόμοι, κανονισμοί, διατάγματα, αποφάσεις) σε σχέση με την περί Ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσία. 

mailto:gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy
https://dec.dmrid.gov.cy/
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2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 Υφιστάμενες Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης 

Στην Κύπρο2 έχουν χορηγηθεί δύο (2) Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, εξουσιοδότηση χορηγήθηκε:  

 (α) στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), το Μάρτιο του 2010, με διάρκεια 15 χρόνια,  

 (β) στη Velister Ltd, το Νοέμβριο του 2010, με διάρκεια 15 χρόνια.  

Στο ΡΙΚ χορηγήθηκε Εξουσιοδότηση μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67,449 και ημερ. 9/7/2008, για την εκπλήρωση του ρόλου του ως 

παροχέας δημόσιων τηλεοπτικών υπηρεσιών.  Το ΡΙΚ έχει την υποχρέωση μετάδοσης των τηλεοπτικών 

εκπομπών που συνιστούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία (π.χ. τηλεοπτικές εκπομπές ΡΙΚ1, ΡΙΚ2), 

δεν έχει δικαίωμα να εκμισθώνει χωρητικότητα του δικτύου του σε τρίτους και δεν έχει δικαίωμα να 

προσφέρει άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το ΡΙΚ έχει την υποχρέωση γεωγραφικής 

κάλυψης όλων των Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Στη Velister Ltd χορηγήθηκε Εξουσιοδότηση μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, σύμφωνα με την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67,449 και ημερ. 9/7/2008, για την ίδρυση και λειτουργία 

δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για εμπορική εκμετάλλευση. H Velister έχει το δικαίωμα 

μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών ελεύθερης λήψης αλλά και κωδικοποιημένες (συνδρομητικές) 

τηλεοπτικές εκπομπές. Η Velister έχει την υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης τουλάχιστον του 75% των 

περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Velister έχει καλύψει μέχρι 

σήμερα περίπου το 85% της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου, το οποίο και αντιστοιχεί στο 95% 

του πληθυσμού. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση με αρ. 67.449 και ημερ. 9/07/2008 αποφάσισε επίσης ότι τα 

δίκτυα ΕΨΤ στην Κύπρο θα είναι ραδιοδίκτυα μιας (1) ραδιοσυχνότητας (Single Frequency Network – 

SFN). Ως εκ τούτου για την κάλυψη της Κύπρου με ραδιοδίκτυα SFN, συμπεριλαμβανομένων και των 

κατεχομένων περιοχών, υπολογίστηκε ότι απαιτείται η χρήση δύο (2) ραδιοσυχνοτήτων για κάλυψη 

ολόκληρης της Κύπρου. Οι δύο εν λόγω (2) ραδιοσυχνότητες (μία (1) για το SFN1 και μία (1) για το 

SFN2) συνιστούν ένα πακέτο ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας κάλυψης. 

Το ΡΙΚ αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα χρήσης ενός (1) πακέτου ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας 

κάλυψης και η Velister δύο (2) πακέτων ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας κάλυψης. Η ακριβής κατανομή 

ραδιοσυχνοτήτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 πιο κάτω. 

                                                           
2 Εδάφη υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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 Ραδιοσυχνότητες για το  SFN1 Ραδιοσυχνότητες για το  SFN2 

ΡΙΚ 566-574MHz («Κανάλι 33») 526-534MHz («Κανάλι 28») 

Velister Ltd 
470-478MHz («Κανάλι 21») 

542-550MHz («Κανάλι 30») 

614-622MHz («Κανάλι 39») 

630-638MHz («Κανάλι 41») 

Πίνακας 1: Kατανομή ραδιοσυχνοτήτων υφιστάμενων δικτύων ΕΨΤ 

2.2 Επισκόπηση Αγοράς Τηλεοπτικών Δικτύων  

Εκτός από τα δύο (2) δίκτυα ΕΨΤ στην Κύπρο λειτουργούν και άλλου είδους δίκτυα (πλατφόρμες) που 

μεταδίδουν τηλεοπτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, οι τέσσερις (4) παροχείς σταθερών 

ευρυζωνικών δικτύων (Cyta, Epic, Primetel, Cablenet) προσφέρουν μέσω του δικτύου τους τηλεόραση, 

είτε μέσω πρωτοκόλλου IP (IPTV) είτε μέσω καλωδιακής ψηφιακής τηλεόρασης (CableTV). Επίσης στη 

Κύπρο προσφέρεται και δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση (Nova Cyprus). 

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο είναι αρκετά διαδεδομένες και οι διεθνής πλατφόρμες που προσφέρουν 

τηλεοπτικό περιεχόμενο κατά ζήτηση (video on-demand) μέσω διαδικτύου (π.χ. Netflix, Amazon Prime 

Video), ενώ έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και εγχώρια διαδικτυακά τηλεοπτικά κανάλια 

(π.χ. Digital Tv). 
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3 ΝΕΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Το πλαίσιο λειτουργίας δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με την απόφαση με αρ. 90.262 και ημερ. 22/10/2020, αναφέρει ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών θα προκηρύξει διαγωνισμό (πλειστηριασμό) για την αδειοδότηση δεύτερου ιδιωτικού 

(εμπορικού) δικτύου ΕΨΤ.   

Ως εκ τούτου, με την εν λόγω διαδικασία θα χορηγηθεί μία (1) Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών για 

τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης. 

3.1 Ραδιοσυχνότητες  

3.1.1 Το δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης που θα αδειοδοτηθεί με την εν λόγω διαδικασία 

περιγράφεται στη Σύσταση της ITU ITU-R BT.1306-3 και χρησιμοποιεί ως πρότυπο μετάδοσης το 

πρότυπο DVB-T3 (Terrestrial Digital Video Broadcasting). Το εν λόγω δίκτυο θα είναι δίκτυο μιας (1) 

ραδιοσυχνότητας (Single Frequency Network – SFN). 

3.1.2 Για την κάλυψη της Κύπρου με ραδιοδίκτυα SFN, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχομένων 

περιοχών, και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση TR 101 190v1.3.2, έχει υπολογιστεί ότι απαιτείται η 

χρήση δύο (2) ραδιοσυχνοτήτων για κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου. Έχοντας υπόψη ότι για δίκτυα 

SFN ευρείας περιοχής κάλυψης υπάρχει ο περιορισμός της ακτίνας των 67χλμ που θα πρέπει να 

εγκατασταθούν οι περιφερειακοί αναμεταδότες από τον κεντρικό αναμεταδότη, και υποθέτοντας ένα 

(1) κεντρικό αναμεταδότη στο Τρόοδος και ένα (1) στο Φανό (ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου), η 

Κύπρος έχει χωρισθεί σε δύο γεωγραφικές περιοχές, η μία με κύριο αναμεταδότη το Τρόοδος ως δίκτυο 

SFN1 και η δεύτερη το Φανό ως δίκτυο SFN2. Η περιοχή κάλυψης του δικτύου SFN1 τελειώνει εκεί που 

αρχίζει περίπου η επικράτεια της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου 

SFN2 αρχίζει εκεί που τέμνει την Κύπρο το νοητό γεωγραφικό μήκος 33Ε50΄ και συμπεριλαμβάνει και 

τις κατεχόμενες περιοχές. Οι δύο (2) ραδιοσυχνότητες που απαιτούνται για την κάλυψη ολόκληρης της 

Κύπρου (μία για το SFN1 και μία για το SFN2) συνιστούν ένα πακέτο ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας 

κάλυψης. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, με την παρούσα διαδικασία θα αδειοδοτηθούν οι 

ραδιοσυχνότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

                                                           
3 Το πρότυπο DVB-T περιγράφεται αναλυτικά στα έγγραφα του ETSI, ETSI EN 300 744v1.6.2(2015-10) “Digital Video 
Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television” και ETSI TR 101 
190v1.3.2(201105) “Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission 
aspects”, όπως τροποποιούνται ή αντικαθίσταται. 
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Ραδιοσυχνότητες για το  SFN1 Ραδιοσυχνότητες για το  SFN2 

582-590MHz («Κανάλι 35») 

686-694MHz («Κανάλι 48») 

486-494MHz («Κανάλι 23») 

510-518MHz («Κανάλι 26») 

Πίνακας 2: Διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες 

Σημειώνεται ότι, το Κανάλι 35 χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα. Όπως μας έχουν 

ενημερώσει είναι στα πλάνα τους η εν λόγω μετάδοση να σταματήσει εντός του 2021.  

Επισημαίνεται επίσης ότι οι πιο πάνω ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να επηρεάζονται από 

ραδιοεπικοινωνιακές εκπομπές που προέρχονται από γειτονικές χώρες ή/και από τα κατεχόμενα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, 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 σοβαρότερα προβλήματα προέρχονται από τα κατεχόμενα, λόγω της 

αδυναμίας ελέγχου αυτών των περιοχών από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δικτύου  

3.2.1 Τα πρότυπα μετάδοσης της ψηφιακής τηλεόρασης περιγράφονται αναλυτικά στα έγραφα του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ETSI EN 300 744v1.6.2(2015-10) και 

ETSI TR 101 190v1.3.2(2011-05). Το σύστημα μετάδοσης που περιγράφεται στα δύο αυτά πρότυπα 

και το οποίο υιοθετούμε, είναι το Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Όσον αφορά 

συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους, όπως ο αριθμός των φερουσών (number of carriers), οι τεχνικές 

διαμόρφωσης (modulation schemes) και τα διαστήματα φύλαξης (guard intervals), δεν υπάρχουν 

κάποιοι ειδικοί περιορισμοί ή υποδείξεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες επιλογές, ενώ το 

εύρος του καναλιού (channel spacing) θα είναι 8 MHz. 

3.2.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τερματικού εξοπλισμού καθορίζονται στο διάταγμα 

του Επιτρόπου Επικοινωνιών Δ.Ε.11/2008 με τίτλο «το περί καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών 

του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης Διάταγμα του 2009» (ΚΔΠ 118/2009), 

όπως έχει τροποποιηθεί με το Διάταγμα ΚΔΠ 397/2009 και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

3.2.3 Οι υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΔΠΕ) 

(Application Program Interface – API) και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (ΗΟΠ) (Electronic 

Program Guides) (EPG) καθορίζονται στο διάταγμα του Επιτρόπου Επικοινωνιών Δ.Ε.12/2008 με τίτλο 

«το περί καθορισμού επιβολής υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε Διεπαφές Προγράμματος 

Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών 

Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης Διάταγμα του 

2009» (ΚΔΠ 117/2009), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
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3.3 Μοντέλο Μετάδοσης Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης 

Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση θα έχει δικαίωμα να μεταδίδει ψηφιακά τηλεοπτικές εκπομπές ελεύθερης 

λήψης και ταυτόχρονα να προσφέρει στον τελικό χρήστη και τη δυνατότητα, με την καταβολή 

συνδρομής, λήψης κωδικοποιημένων τηλεοπτικών εκπομπών. 

3.4 Πλαίσιο πρόσβασης 

Η ρύθμιση της πρόσβασης διέπεται από τη νομοθεσία του ΓΕΡΗΕΤ. Σύμφωνα με την ανάλυση αγοράς 

που διεξάγει το ΓΕΡΗΕΤ, η εταιρεία Velister Ltd έχει καθοριστεί ως οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στην 

χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη διαμονή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες 

και ως εκ τούτου της έχουν υποβληθεί ρυθμιστικές υποχρεώσεις («Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό 

σχετικής αγοράς και την εξέταση των τριών (3) κριτηρίων σε σχέση με τη χονδρική αγορά υπηρεσιών 

μετάδοσης για τη διαμονή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (ΑΔΠ 82/2020»). 

Με την αδειοδότηση του δεύτερου εμπορικού δικτύου ΕΨΤ, ο Επίτροπος Επικοινωνιών θα προχωρήσει 

σε σχετική ανάλυση αγοράς4, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να καθοριστεί το ρυθμιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας των  δύο εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων. 

Επίσης, πρόθεση είναι να μην καθοριστεί το μέγιστο ετήσιο ύψος (€) της τιμής πρόσβασης για τις 

εκπομπές τηλεοπτικού περιεχομένου (SD και HD) στα πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, 

παρά μόνο αν επιβληθεί υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης με βάση τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αγοράς.   

3.5 Πλαίσιο Συνεγκατάστασης Κεραιών 

Το πλαίσιο συνεγκατάστασης κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ρυθμίζεται από το ΓΕΡΗΕΤ με το «περί 

Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων Διάταγμα του 2012» (Κ.Δ.Π. 

247/2013), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το οποίο οι υπόχρεοι οργανισμοί υποχρεούνται 

διαπραγμάτευσης συνεγκατατάστασης ή και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων και εγκαταστάσεων. 

3.6 Υποχρεώσεις Μεταφοράς Σήματος 

Οι υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος (“must carry obligations”) ρυθμίζονται από το άρθρο 72Α του περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.112(Ι)/2004), 

όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τον οποίο ο Επίτροπος Επικοινωνιών με 

Απόφαση του καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων παροχείς υποδομής μετάδοσης επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, υποχρεούνται να μεταφέρουν τηλεοπτικές ή και ραδιοφωνικές εκπομπές. 

                                                           
4 Χονδρική αγορά υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες (Αγορά 18-2003) 
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3.7 Υποχρεώσεις Γεωγραφικής Κάλυψης 

Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση θα έχει υποχρέωση ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που να καλύπτει γεωγραφικά το 

75% των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Εξουσιοδότησης. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό γεωγραφικής 

κάλυψης ισχύει για κάθε ξεχωριστό πακέτο ραδιοσυχνοτήτων παγκύπριας κάλυψης. 

3.8 Χρονική Διάρκεια Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών 

Η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών που θα χορηγηθεί θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) χρόνια. 

Αναμένεται να υπάρξει δημόσια διαβούλευση, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν τη λήξη της εν λόγω 

Εξουσιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί υπό ποιους όρους θα μπορούσε να ανανεωθεί. 

3.9 Υποχρέωση Συμμόρφωσης με την περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών 

Νομοθεσία 

Ο οργανισμός που θα εξασφαλίσει την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 

2020 (Ν.89(Ι)/2020), ως εκάστοτε τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται, καθώς και με τις πρόνοιες των 

δευτερογενών νομοθεσιών (Αποφάσεις) που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως εκάστοτε τροποποιούνται 

ή/και αντικαθίστανται.   

Επιπλέον, υποχρεούται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των ακόλουθων Διαταγμάτων, που 

εκδόθηκαν βάσει του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 

του 2004 (Ν.112(I)/2004) και συνεχίζουν να ισχύουν βάσει του Νόμου 89(Ι)/2020: 

• Το περί Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Διάταγμα του 2015 (Κ.Δ.Π. 190/2015), 

• Το περί της κοινοποίησης των παραβιάσεων ασφάλειας ή απώλειας ακεραιότητας δικτύων 

ή/και υπηρεσιών, Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 371/2013), 

• Το περί Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π.253/2011) και 

• Το περί Δημιουργίας Φορέων Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά και συμβάντα που 

σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (CSIRT/CERT) Διάταγμα του 2010 

(Κ.Δ.Π. 358/2010). 
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3.10 Ερωτήσεις - Μέρος Α’ 

Παρακαλώ όπως απαντήσετε/σχολιάσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις, έχοντας υπόψη ότι απαντήσεις που 

δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός δε θα 

πραγματοποιηθεί, εάν δεν εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον συμμετοχής από την Αγορά. 

 

Ε1. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό; Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 

επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την εξουσιοδότηση χρήσης αυτού του ραδιοφάσματος.  

Ε2. Ζητούνται σχόλια σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου 

ΕΨΤ. 

Ε3. Συμφωνείτε με το μοντέλο μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης; Αν διαφωνείτε, τι 

εισηγείστε και γιατί; 

Ε4. Ζητούνται σχόλια σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης, το πλαίσιο συνεγκατάστασης και τις 

υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος.  

Ε5. Συμφωνείτε με τις υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε6. Συμφωνείτε με τη χρονική διάρκεια της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών; Αν διαφωνείτε, τι 

εισηγείστε και γιατί; 
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4  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών), για την ίδρυση και 

λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, θα χορηγηθεί με τη διαγωνιστική διαδικασία του 

πλειστηριασμού, στο πλαίσιο του άρθρου 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017. 

Ο πλειστηριασμός θεωρείται ως αποτελεσματικός, δίκαιος και διαφανής τρόπος χορήγησης ατομικών 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος. Η διαδικασία είναι αντικειμενική και το αποτέλεσμα της ξεκάθαρο 

και αδιαμφισβήτητο. Ο πλειστηριασμός διασφαλίζει ότι το πρόσωπο που εξασφαλίζει την εξουσιοδότηση 

είναι αυτό που την εκτιμά περισσότερο. 

4.1 Τιμή Επιφύλαξης 

Η τιμή επιφύλαξης (reserved price) αντικατοπτρίζει την κατώτατη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένη η 

Αρμόδια Αρχή να χορηγήσει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος. Συνήθως, η τιμή αυτή 

είναι ίση με την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.  

Πρόθεση είναι όπως η τιμή επιφύλαξης καθοριστεί στις €350.000 (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). 

4.2  Κριτήρια για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών 

Ο Κανονισμός 22 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) 

Κανονισμών του 2002 μέχρι 2015 αναφέρεται στα κριτήρια με τα οποία ένας Αιτητής κρίνεται 

κατάλληλος για να του χορηγηθεί η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών.  

4.2.1 Με βάση τον Κανονισμό 22 (α) και (β), πρόθεση είναι όπως ζητηθούν στοιχεία από τους 

συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, δηλαδή τους Αιτητές, που να αποδεικνύουν ότι οι Αιτητές διαθέτουν 

την απαραίτητη τεχνογνωσία (ή ότι μπορούν να την εξασφαλίσουν), καθώς και στοιχεία που να 

αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα (ή τη δυνατότητα εξασφάλισης) από τους Αιτητές, των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων για να εγκαθιδρύσουν και λειτουργήσουν τα δίκτυά τους.  

4.2.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22 (γ) οι Αιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να συνδέονται, με τέτοιο ποσοστό, με άλλο οργανισμό ή εταιρεία, που 

ήδη διαθέτει παρόμοιο δικαίωμα χρήσης το οποίο έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία5, και το 

οποίο ποσοστό κρίνεται ότι παρακωλύει τον ανταγωνισμό ή/και θεωρείται σημαντικό με την έννοια  της 

δυνατότητας σημαντικού επηρεασμού των αποφάσεων και γενικά των δραστηριοτήτων του ενός ή του 

άλλου οργανισμού ή εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, πρόθεση είναι όπως οι Αιτητές 

πληρούν τα πιο κάτω επιπρόσθετα κριτήρια: 

(α) Οργανισμός ή εταιρεία, που ήδη διαθέτει παρόμοιο δικαίωμα χρήσης το οποίο έχει χορηγηθεί από 

την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση. 

                                                           
5 Εταιρείες που διαθέτουν παρόμοιο δικαίωμα χρήσης θεωρούνται η εταιρεία Velister Ltd και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
(ΡΙΚ). 
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(β)  Οι Αιτητές θα πρέπει να μη διαθέτουν άμεση ή έμμεση κυριότητα μετοχών ή συμφέροντος ή 

κεφαλαίου οργανισμού ή εταιρείας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, που ήδη διαθέτει παρόμοιο 

δικαίωμα χρήσης το οποίο έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε αυτοί να 

επηρεάζουν τον έλεγχο του εν λόγω οργανισμού  ή εταιρείας. 

(γ)   Οργανισμός ή εταιρεία, που ήδη διαθέτει παρόμοιο δικαίωμα χρήσης το οποίο έχει χορηγηθεί από 

την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα επιτρέπεται να διαθέτει άμεση ή έμμεση κυριότητα μετοχών ή 

συμφέροντος ή κεφάλαιο αιτητή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ώστε αυτός να επηρεάζει τον 

έλεγχο του εν λόγω αιτητή. 

4.2.3 Επίσης, δυνάμει του Κανονισμού 22 (δ), πρόθεση είναι όπως οι Αιτητές πληρούν τα πιο κάτω 

επιπρόσθετα κριτήρια: 

(i) Οι Αιτητές θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) τα οποία είναι 

εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες 

σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.  

(ii) Από κοινού αιτήσεις, από διαφορετικά νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξίες), δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Σε τέτοια περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο ικανοποιεί 

τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και το οποίο μπορεί να συναποτελείται από τα προαναφερθέντα νομικά 

πρόσωπα. 

(iii) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει, εν μέρει ή πλήρως, 

άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μια (1) αιτήσεις, εντός του ιδίου Διαγωνισμού.  

4.3 Εγγύηση Συμμετοχής  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(3)(γ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και 

Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2015, η εγγύηση συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό 

(διαδικασία πλειστηριασμού) καθορίζεται από τον Διευθυντή.  

Πρόθεσή είναι όπως απαιτηθεί η υποβολή εγγύησης συμμετοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δέσμευση των Αιτητών. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι μια (1) από τις προϋποθέσεις καταλληλότητας 

για συμμετοχή στο Διαγωνισμό (βλ. παρ. 4.4).  

Πρόθεση είναι όπως η εγγύηση συμμετοχής καθοριστεί στις €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ). 

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί σε όλους τους επιτυχόντες και μη επιτυχόντες Αιτητές, 

νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τη 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό (καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού). 
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4.4 Κριτήρια Επιλογής Αιτητών - Πλειοδότες 

Ο Κανονισμός 21 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) 

Κανονισμών του 2002 μέχρι 2015 αναφέρεται στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειμένου να 

επιλεγούν οι Αιτητές που θα λάβουν μέρος στους Πλειστηριασμούς, δηλαδή που θα καταστούν 

Πλειοδότες. Πρόθεση είναι όπως τεθούν και αξιολογηθούν τα πιο κάτω κριτήρια: 

(α) Συμμόρφωση με τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 4.2 του παρόντος εγγράφου. 

(β) Επιχειρησιακό σχέδιο του Αιτητή (το οποίο θα είναι συνοπτικό και θα περιλαμβάνει περιγραφή 

των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει ο Αιτητής, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις γεωγραφικής κάλυψης, το προβλεπόμενο κεφαλαιουχικό κόστος 

ανάπτυξης των πιο πάνω δραστηριοτήτων και το κόστος λειτουργίας του δικτύου, τα 

προβλεπόμενα έσοδα από τις εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των 

δραστηριοτήτων του). 

(γ) Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που τίθενται στον Κανονισμό 266 των περί 

Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 

2015. 

(δ) Συμμόρφωση με το κριτήριο της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 του 

παρόντος εγγράφου.  

(ε) Οι Αιτητές δεν επιτρέπεται:  

 Να δραστηριοποιούνται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 

 Να ελέγχουν ή/και να ελέγχονται από άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που 

δραστηριοποιείται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 

4.5 Καταβολή Τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών 

Το τέλος της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα καθοριστεί από τη διαδικασία του σχετικού 

πλειστηριασμού, ή από άλλη διαδικασία στην περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, και θα 

αφορά ολόκληρη την περίοδο διάρκειας της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών.  

Πρόθεση είναι όπως, είτε να καταβληθεί ολόκληρο το τέλος με τη χορήγηση της σχετικής 

Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, είτε να καταβληθεί 20% του ποσού με τη χορήγηση της 

Εξουσιοδότησης και το υπόλοιπο ποσό σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις εντός των 

επόμενων τεσσάρων (4) ετών, είτε να καταβληθεί 20% του ποσού με τη χορήγηση της Εξουσιοδότησης 

και το υπόλοιπο ποσό σε εννέα (9) ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις εντός των επόμενων εννέα (9) 

ετών.  

                                                           
6 Ο Κανονισμός 26 κάνει αναφορά στους λόγους για τους οποίους Αιτητής αποκλείεται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, 
π.χ. απόφαση διάλυσης της εταιρείας, ένοχος σοβαρής ανακριβής δήλωσης, κ.ο.κ. 
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4.6 Ερωτήσεις - Μέρος Β’ 

Παρακαλώ όπως απαντήσετε/σχολιάσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις, έχοντας υπόψη ότι σχόλια που δεν 

είναι επαρκώς τεκμηριωμένα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Ε7. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη τιμή επιφύλαξης; Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε8. Σχολιάστε τα κριτήρια με τα οποία ένας Αιτητής κρίνεται κατάλληλος για να του χορηγηθεί η       

Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. παρ. 4.2). 

Ε9. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη εγγύηση συμμετοχής; Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε10. Σχολιάστε τα κριτήρια επιλογής των Αιτητών προκειμένου να καταστούν Πλειοδότες και να 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Πλειστηριασμούς (βλ. παρ. 4.4). 

Ε11. Σχολιάστε τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των τελών των Εξουσιοδοτήσεων       

Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. παρ. 4.5). 

Ε12. Σχολιάστε οποιανδήποτε άλλη πτυχή ή θέμα της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης επιθυμείτε. 
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5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Πιο κάτω παρουσιάζονται (συνολικά) όλες οι ερωτήσεις/θέματα της δημόσιας διαβούλευσης: 

Ε1. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό; Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 

επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την εξουσιοδότηση χρήσης αυτού του ραδιοφάσματος.  

Ε2. Ζητούνται σχόλια σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου 

ΕΨΤ. 

Ε3. Συμφωνείτε με το μοντέλο μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης; Αν διαφωνείτε, τι 

εισηγείστε και γιατί; 

Ε4. Ζητούνται σχόλια σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης, το πλαίσιο συνεγκατάστασης και τις 

υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος.  

Ε5. Συμφωνείτε με τις υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης; Αν 

διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε6. Συμφωνείτε με τη χρονική διάρκεια της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών; Αν διαφωνείτε, τι 

εισηγείστε και γιατί; 

Ε7. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη τιμή επιφύλαξης; Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε8. Σχολιάστε τα κριτήρια με τα οποία ένας Αιτητής κρίνεται κατάλληλος για να του χορηγηθεί η       

Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. παρ. 4.2). 

Ε9. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη εγγύηση συμμετοχής; Αν διαφωνείτε, τι εισηγείστε και γιατί; 

Ε10. Σχολιάστε τα κριτήρια επιλογής των Αιτητών προκειμένου να καταστούν Πλειοδότες και να 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Πλειστηριασμούς (βλ. παρ. 4.4). 

Ε11. Σχολιάστε τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των τελών των Εξουσιοδοτήσεων       

Ραδιοεπικοινωνιών (βλ. παρ. 4.5). 

Ε12. Σχολιάστε οποιανδήποτε άλλη πτυχή ή θέμα της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης επιθυμείτε. 

 

 

 

 


