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Εισαγωγή της  Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο 

 
 
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα η ψηφιακή επανάσταση 
δηµιουργούν µια νέα τάξη πραγµάτων στην παροχή υπηρεσιών περιεχοµένου. 
Παρέχονται δυνατότητες πρόσβασης σε περιεχόµενο µε πολλούς και διάφορους 
τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες βίντεο κατά ζήτηση, ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές υπηρεσίες µέσω κινητών τηλεφώνων, ψηφιακές τηλεοπτικές 
υπηρεσίες ψηλής ευκρίνειας και άλλες. Τα ψηφιακά δίκτυα παρέχουν καλύτερη 
ποιότητα εικόνας και ήχου, περισσότερα κανάλια και αναβαθµισµένες υπηρεσίες της 
πληροφορίας. Επιπρόσθετα, αξιοποιούν το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων µε 
αποτελεσµατικότερο τρόπο. 
 
Βασικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής είναι η δηµιουργία συνθηκών 
ανταγωνισµού στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχόµενου, µέσα στα 
πλαίσια που καθορίζονται και από κοινού συµφωνούνται µε τους άλλους εταίρους 
µας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής 
αγοράς. Επιθυµούµε τη ρυθµιζόµενη παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης µέσω 
όλων των πιθανών τεχνολογιών (δορυφορικών δικτύων, DSL, καλωδιακών δικτύων 
τηλεόρασης, επιγείων ραδιοδικτύων τηλεόρασης). Στόχος είναι ο Κύπριος πολίτης να 
έχει επιλογές, να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηλής ποιότητας και σε λογικές τιµές. 
 
Ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις της νέας εποχής, η Κυβέρνηση αποφάσισε να 
τροχιοδροµήσει την εισαγωγή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο. 
Συγκεκριµένα, στις 23/05/05 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να διορίσει 
Υπουργική Επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων 
και Εσωτερικών για τον καθορισµό εθνικής στρατηγικής για την εισαγωγή της 
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και την οµαλή µετάβαση στο νέο περιβάλλον. Για να 
υποβοηθήσει την Υπουργική Επιτροπή, το Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε επίσης 
Καθοδηγητική Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των αρµόδιων 
κυβερνητικών υπηρεσιών και ρυθµιστικών αρχών, καθώς και εκπροσώπους της 
δηµόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης. Αφού καθοριστεί το πλαίσιο πολιτικής, τα 
σχετικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα χορηγηθούν µε διαγωνιστικές ή 
άλλες διαδικασίες, σύµφωνα µε την περί ραδιοεπικοινωνιών νοµοθεσία. Παράλληλα, 
το Υπουργικό Συµβούλιο διόρισε Τεχνική Επιτροπή για να χειριστεί όλα τα τεχνικά 
θέµατα που αφορούν την περιφερειακή διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών που 
διοργανώνει η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών το 2006, όπου θα καταρτιστεί 
διεθνές πλάνο συχνοτήτων. Στη διάσκεψη αυτή, θα απαιτήσουµε όπως οι σχεδιασµοί 
περιλαµβάνουν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Το συνολικό πλαίσιο πολιτικής θα καθοριστεί αφού προηγηθεί δηµόσιος διάλογος. 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους στη δηµόσια 
διαβούλευση που θα διενεργηθεί για το σκοπό αυτό. Μελετούµε τρόπους να 
«προικοδοτήσουµε» το αρχικό στάδιο της διαδικασίας µε όσο το δυνατό περισσότερο 
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φάσµα, για την λειτουργία επίγειων ραδιοδικτύων ψηφιακής τηλεόρασης. 
Υπολογίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το 2007. Στοχεύουµε όπως η 
µεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα συνυπάρχουν ψηφιακές και αναλογικές 
µεταδόσεις, αρχίσει το συντοµότερο δυνατό και όχι αργότερα από το 2010 και µέχρι 
το 2012 να τερµατιστούν όλες οι αναλογικές µεταδόσεις.  
 
Στην προσπάθεια αυτή τα κύρια θέµατα που θα µας απασχολήσουν είναι τα εξής: 
 
• Αριθµός αδειών ραδιοδικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και µεθοδολογία 

διάθεσης του φάσµατος. 
• ∆ηµιουργία εµπορικά βιώσιµου ψηφιακού περιβάλλοντος. 
• Προσφορά κινήτρων στους σηµερινούς τηλεοπτικούς σταθµούς να µεταδίδουν 

ψηφιακά. 
• Καθορισµός πολιτικής επί των υποχρεώσεων µεταφοράς σήµατος και καθολικής 

υπηρεσίας. 
• Τεχνολογία δικτυακής υποδοµής – πλαίσιο από κοινού χρήσης δικτυακής 

υποδοµής, πύργων/ιστών κλπ – προδιαγραφές εξοπλισµού πρόσβασης – τεχνικά 
πρότυπα ψηφιακών µεταδόσεων. 

• Καθορισµός διάρκειας µεταβατικής περιόδου µετά το τέλος της οποίας θα 
τερµατιστούν όλες οι αναλογικές µεταδόσεις. 

• Σχεδιασµός εκστρατείας ενηµέρωσης του κοινού για την εισαγωγή της επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο. 

 
Σε συνεργασία και διαβούλευση µε την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προωθούµε 
επίσης νοµοθεσία που θα διέπει τις συνδροµητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από το µέσο παροχής των υπηρεσιών αυτών και µελετούµε τη µετεξέλιξη 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε ρυθµιστική αρχή µέσων και περιεχοµένου µε 
ευρείες αρµοδιότητες στη ρύθµιση και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας περιεχοµένου. 
 
 
 
 


