
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΕΕΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΟΟΟ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   TTTΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΞΞΞΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

TTTEEETTTRRRAAA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

29 Νοεµβρίου 2007  

 



Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης TETRA - 29 Νοεµβρίου 2007    2

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................................... 1 
1.1  Σκοπός της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης................................................................................................ 1 
1.2   Αρµόδιες Αρχές .................................................................................................................................. 2 
1.3 Πληροφορίες....................................................................................................................................... 2 
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ.......................................................................................... 3 
2.1  Γενική Περιγραφή ............................................................................................................................. 3 
2.2. Το πρότυπο TETRA .............................................................................................................................. 4 

2.2.1. Τυποποίηση του ETSI .................................................................................................................. 4 
2.2.2. Τεχνολογία και τρόποι λειτουργίας .............................................................................................. 4 
2.2.3. Υπηρεσίες ..................................................................................................................................... 5 
2.2.4. TETRA – Release 2...................................................................................................................... 6 
2.2.5. ∆ιαθεσιµότητα συσκευών............................................................................................................. 6 

3 ΖΩΝΕΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ .................................................................................................................. 7 
3.1 Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για TETRA .............................................................................................. 7 
3.2 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων............................................................. 9 
3.3 Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης Ζωνών............................................................................................. 11 
4 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ................................................................................................................................. 13 
4.1 Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 13 
4.2 Αριθµός Εξουσιοδοτήσεων ............................................................................................................. 13 
4.3 ∆ιαδικασία Εξουσιοδότησης – Πλειστηριασµός ........................................................................... 13 
4.4 Κριτήρια Αιτητών ........................................................................................................................... 14 
4.5 Εγγύηση Συµµετοχής....................................................................................................................... 15 
4.6 Κριτήρια Επιλογής Πλειοδοτών..................................................................................................... 15 
4.7 Γεωγραφική Έκταση των Εξουσιοδοτήσεων ................................................................................ 16 
4.8 Καταβολή Τελών Εξουσιοδοτήσεων .............................................................................................. 16 
5 ΟΡΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ................................................................................................................... 17 
5.1 Γενικές Αρχές ................................................................................................................................... 17 
5.2 Χρονική ∆ιάρκεια Εξουσιοδότησης ............................................................................................... 17 
5.3 Γεωγραφική Κάλυψη ...................................................................................................................... 17 
5.4 Χρονική Υποχρέωση Χρήσης Φάσµατος....................................................................................... 17 
5.5 Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης Φάσµατος ....................................................................................... 18 
5.6 Αίτηµα για Συντονισµό.................................................................................................................... 18 
5.7 Συνεγκατάσταση Κεραιών και από Κοινού Χρήση ∆ιευκολύνσεων. .......................................... 18 
5.8 Παροχή Πληροφοριών..................................................................................................................... 19 
 
 



Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης TETRA - 29 Νοεµβρίου 2007    1

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1  Σκοπός της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (από τώρα και 
στο εξής «ο Επίτροπος») και ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (από τώρα και στο εξής «ο ∆ιευθυντής») 
προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις απόψεις τους σε θέµατα που 
αφορούν στην πιθανή εξουσιοδότηση λειτουργίας συστηµάτων TETRA. Σκοπός της 
παρούσας διαβούλευσης είναι να δώσει την δυνατότητα σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 
(µεγάλες οµάδες χρηστών επαγγελµατικών ραδιοδικτύων, προµηθευτές 
ραδιοεξοπλισµού, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
και ιδιαίτερα Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης) και γενικά σε κάθε ενδιαφερόµενο, να 
εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την πιθανή εισαγωγή δηµόσιων κινητών 
υπηρεσιών TETRA στην Κύπρο. Οι απόψεις αυτές, οι οποίες δεν είναι δεσµευτικές για 
τις αρµόδιες αρχές, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στον καθορισµό των 
επακόλουθων της δηµόσιας διαβούλευσης ενεργειών.  
 
Η πιθανή εξουσιοδότηση λειτουργίας συστηµάτων TETRA θα στοχεύει στη διεύρυνση 
των δυνατοτήτων επιλογής στην παροχή κινητών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και ειδικότερα στην εισαγωγή ψηφιακών δηµοσίων κινητών υπηρεσιών 
PAMR (Public Access Mobile Radio- Ραδιοδίκτυα ∆ηµόσιας Πρόσβασης). Η προοπτική 
αυτή υποστηρίζεται από την αναµενόµενη ζήτηση για κάλυψη των αναγκών 
επικοινωνίας διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων αλλά και Τµηµάτων ή/και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου, η οποία σήµερα καλύπτεται µε την εγκατάσταση και λειτουργία από τους 
ίδιους τους χρήστες ραδιοδικτύων αναλογικής τεχνολογίας. Η τεχνολογία  που 
χρησιµοποιείται σήµερα στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι έχει δώσει λύσεις, µειονεκτεί 
έναντι άλλων πιο εξελιγµένων ψηφιακών τεχνολογιών κυρίως γιατί δεν εξασφαλίζει 
αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επικοινωνία, το φάσµα υπηρεσιών που υποστηρίζει 
είναι περιορισµένο ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά απαιτητική σε φάσµα, 
ραδιοσυχνοτήτων. 
 
Εφόσον τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης υποστηρίζουν την προβλεπόµενη 
ζήτηση, η εισαγωγή νέων συγκαναλικών (trunked) ψηφιακών τεχνολογιών, καθίσταται 
απαραίτητη. Όπως περιγράφεται στο παρόν κείµενο, τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα TETRA µε τον µεγάλο αριθµό υπηρεσιών που προσφέρουν, µπορούν να 
καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών επαγγελµατικών ραδιοδικτύων. Επιπλέον, 
το TETRA αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο και υπάρχουν πλέον αρκετοί κατασκευαστές 
που µπορούν να παρέχουν σχετικό ραδιοεξοπλισµό ή/και τηλεπικοινωνιακό τερµατικό 
εξοπλισµό, αυξάνοντας τις επιλογές του χρήστη και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
χαµηλότερο κόστος. 
 
Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος δικαιολογεί την αδειοδότηση συστήµατος 
TETRA υπάρχει πρόθεση όπως το τελικό στάδιο της διαδικασίας εξουσιοδότησης 
πραγµατοποιηθεί µε τη διαγωνιστική διαδικασία του πλειστηριασµού στα πλαίσια του 
άρθρου 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι του 2006. Αναµένεται ότι 
η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2008 και περιλαµβάνει τα πιο κάτω στάδια1: 

                                                           
1 Το χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό. 



Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης TETRA - 29 Νοεµβρίου 2007    2

 
(α) ∆ηµόσια διαβούλευση ∆εκέµβριος 2007  

(β) ∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων δηµόσιας 
διαβούλευσης 

Φεβρουάριος 2008 

(γ) ∆ηµοσίευση Πλαισίου Πολιτικής και Ρύθµισης και 
Περιγραφής των ∆ιαδικασιών Εξουσιοδότησης  

Απρίλιος 2008 

(γ) Προκήρυξη διαγωνισµού (δηµοσίευση Εγγράφων 
∆ιαγωνισµού) που θα καταλήγει σε διαδικασία 
πλειστηριασµού 

Ιούνιος 2008 

(δ) Πλειστηριασµός Νοέµβριος 2008 

 
Το αποτέλεσµα του πλειστηριασµού οδηγεί στη χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) από το ∆ιευθυντή και 
Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Επίτροπο.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν εντός πέντε (5) εβδοµάδων από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος εγγράφου (µέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2008)  στις 
ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο έγγραφο αυτό. Οι απαντήσεις πρέπει να 
υποβληθούν επώνυµα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική µορφή, στην πιο κάτω διεύθυνση:  
 
 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος 
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία,  
Τηλ.:  + 357 22 814854 
Τηλεοµοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: info.dec@mcw.gov.cy 
 
 
Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης θα δηµοσιευθούν στις ιστοσελίδες του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3, 
σε ένα µε δύο µήνες, ανάλογα µε την ευρύτητα συµµετοχής στη διαβούλευση, µετά την 
προθεσµία υποβολής ανταποκρίσεων. 
 
1.2   Αρµόδιες Αρχές  
 
Η διαδικασία εξουσιοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία συστηµάτων 
TETRA και παροχής συναφών υπηρεσιών διεξάγεται από κοινού από το ∆ιευθυντή και 
τον Επίτροπο, σύµφωνα µε το άρθρο 3(6) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 
µέχρι του 2006 και τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και 
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµούς του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004. 
 
1.3 Πληροφορίες 
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Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: 
 
http://www.mcw.gov.cy (ιστοσελίδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων), 
 
http://www.mcw.gov.cy/dec (ιστοσελίδα του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 
 
http://www.ocecpr.org.cy (ιστοσελίδα του Γραφείου του 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. 
 
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
2.1  Γενική Περιγραφή 
 
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τεχνολογιών ψηφιακών κινητών επικοινωνιών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εφαρµογές Ιδιωτικών Ραδιοδικτύων (Private Mobile 
Radio, PMR) και Ραδιοδικτύων ∆ηµόσιας Πρόσβασης (Public Access Mobile Radio, 
PAMR) όπως οι TETRA, APCO 25 και TETRAPOL. 
 
Το TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) είναι ένα σχετικά πρόσφατο, ανοικτό, 
ασύρµατο ψηφιακό συνκαναλικό (trunked) σύστηµα, το οποίο έχει προτυποποιηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI) και το οποίο 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών χρηστών. Η συνκαναλική αρχιτεκτονική 
του, επιτρέπει σε συγκεκριµένες ραδιοσυχνότητες, να κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των χρηστών. Το TETRA µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
επαγγελµατιών χρηστών που ζητούν υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και άλλες που δεν 
είναι διαθέσιµες από τα αναλογικά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας. Η συγκεκριµένη 
τυποποίηση έχει σχεδιαστεί τόσο για Ιδιωτικά (PMR) όσο και ∆ηµόσιας Πρόσβασης 
Ραδιοδίκτυα (PAMR). Το πρότυπο κεφαλαιοποιεί την εµπειρία και τις τεχνικές που 
αναπτύχθηκαν στην εξέλιξη των προηγούµενων συνκαναλικών ραδιοσυστηµάτων και 
την επιτυχή ανάπτυξη του προτύπου GSM κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Η 
ανάπτυξη του προτύπου TETRA ξεκίνησε το 1990 και τα πρώτα πρότυπα 
παρουσιάστηκαν το 1995. Τα πρότυπα TETRA είναι διαθέσιµα χωρίς επιβάρυνση από το 
ETSI. Εκτός από το ETSI, όπου το πρότυπο TETRA έχει οριστεί, σηµαντικές οµάδες 
χρηστών, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κατασκευάστριες εταιρείες, 
ρυθµιστικές αρχές έχουν υπογράψει το Μνηµόνιο Συνεργασίας TETRA (MoU). Το 
Μνηµόνιο Συνεργασίας, αποτελεί κοινή προσπάθεια για την υποστήριξη και προώθηση 
της υλοποίησης συστηµάτων TETRA στην Ευρώπη.  
 
Το APCO-25 είναι ένα ψηφιακό συνκαναλικό σύστηµα που έχει προτυποποιηθεί στην 
Αµερική. Βασίζεται στην πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας FDMA, χρησιµοποιώντας 
εύρος καναλιού 12.5 KHz. Ο ρυθµός µετάδοσης είναι 9.6 Kbps. Είναι πιθανό ότι το 
πρότυπο APCO 35 ( η αναµενώνη εξέλιξη του APCO 25) θα χρησιµοποιήσει την εξέλιξη 
που συντελέστηκε στο ETSI κατά την ανάπτυξη του προτύπου TETRA για την παροχή 
ευρείας ζώνης κινητών επικοινωνιών δεδοµένων. 
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Το TETRAPOL είναι η τεχνολογία PMR/PAMR που προτείνεται από την Γαλλική 
κατασκευαστική εταιρεία Matra. Βασίζεται και αυτό στην µέθοδο FDMA. Τα 
συστήµατα TETRAPOL µπορούν να λειτουργούν σε ραδιοσυχνότητες που κυµαίνονται 
από 70 MHz µέχρι 520 MHz. Η διαυλοποίηση των καναλιών είναι στα 12,5 ή 10 kHz, µε 
δυνατότητα επέκτασης και στα 6,25 kHz. Η διαµόρφωση που χρησιµοποιείται είναι 
GMSK. Υπάρχουν δύο ειδών ραδιοδιεπαφές (air interface). Η πρώτη έχει σχεδιαστεί για 
συχνότητες χαµηλότερες των 150 MHz, ενώ δεύτερη για συχνότητες µεγαλύτερες των 
150 MHz. Το σύστηµα TETRAPOL2, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, υποστηρίζει ένα 
εύρος ζώνης 5 MHz, που αντιστοιχεί σε 500 κανάλια των 10 kHz ή σε 400 κανάλια των 
12.5 kHz. Η διαφορά συχνότητας µεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης του ίδιου 
καναλιού είναι σταθερή. Η προτεινόµενη τιµή για την ζώνη UHF είναι 10 MHz.  
 
∆ίκτυα TETRA έχουν αναπτυχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από την Ευρώπη, 
υπάρχουν δίκτυα στην Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, Νέα Ζηλανδία και Χονγκ Κονγκ. Η 
τεχνολογία APCO 25 χρησιµοποιείται κυρίως στην Αµερικανική αγορά. Τα δίκτυα 
TETRAPOL βρίσκονται στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία κλπ), Κεντρική 
Αµερική (Μεξικό), Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Ασία (Σιγκαπούρη).  
 
2.2. Το πρότυπο TETRA 

2.2.1. Τυποποίηση του ETSI 
 
Η τυποποίηση του ETSI δεν καλύπτει όλα τα τµήµατα του συστήµατος ΤETRA. 
Καθορίζει µόνο διεπαφές (διασυνδέσεις). Έτσι αφήνει ελεύθερο τον σχεδιασµό της 
αρχιτεκτονικής και τις εσωτερικές διεπαφές στο κάθε κατασκευαστή. Ο αριθµός των 
διεπαφών είναι έξι (6) και περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ 300 392. 

2.2.2. Τεχνολογία και τρόποι λειτουργίας 
 
To ΤETRA χρησιµοποιεί την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDMA), µε τέσσερις (4) 
χρονοθυρίδες ανά φέρουσα και 25 kHz διαφορά µεταξύ των φερουσών. Το ΤETRA 
καθορίζει τρεις βασικούς τρόπους λειτουργίας: 
 
α. Φωνή και ∆εδοµένα -Μεταγωγή κυκλώµατος (Voice and Data – circuit  switched) 
Είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος λειτουργίας. Επιτρέπει µεταγωγή µεταξύ φωνής και 
δεδοµένων ταυτόχρονα. Ο µεικτός ρυθµός µετάδοσης είναι 36 kbps και 7.2 kbps ανά 
κανάλι. Για τη µετάδοση δεδοµένων, η λειτουργία πολλών χρονοθυρίδων είναι το κλειδί 
για να προσφέρει το ΤETRA ευελιξία στην προσφορά υπηρεσιών. Κάθε κανάλι έχει 
ρυθµό µετάδοσης 7.2 kbps. Αν για παράδειγµα, υπάρχει ανάγκη για υψηλότερους 
ρυθµούς µετάδοσης, το TETRA επιτρέπει τη δέσµευση µέχρι και των τεσσάρων (4) 
χρονοθυρίδων για τον ίδιο χρήστη. Κάθε επιπλέον κανάλι αυξάνει τη χωρητικότητα κατά 
7.2 kbps η οποία τελικά µπορεί να φτάσει µέχρι και 28.8 kbps. Έτσι το εύρος ζώνης 
κατανέµεται ανάλογα µε τη ζήτηση. Ωστόσο, καθώς το επίπεδο προστασίας αυξάνεται, η 
ποσότητα των δεδοµένων που µπορεί να µεταδοθεί ελαττώνεται, αφού η 
κρυπτογραφηµένη πληροφορία δεσµεύει χωρητικότητα από το κανάλι επικοινωνίας. 
Αυτό φαίνεται στο Πίνακα 1.  
 

                                                           
2 Σηµειώνεται ότι το σύστηµα TETRAPOL δεν αποτελεί πρότυπο του ETSI 



Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης TETRA - 29 Νοεµβρίου 2007    5

Αριθµός Χρονοθυρίδων 1 2 3 4 
Χωρίς Προστασία 7.2 14.4 21.6 28.8 
Χαµηλή Προστασία 4.8 9.6 14.4 19.2 
Υψηλή Προστασία 2.4 4.8 7.2 9.6 

 
Πίνακας 1. Μεταβολή της ωφέλιµης µεταδιδόµενης πληροφορίας ανάλογα µε το βαθµό 
                   Κρυπτογράφησης 
 
β. Βελτιστοποίηση µετάδοσης πακέτων δεδοµένων - Packet Data Optimized 
(PDO) 
 
Η δεύτερη µέθοδος έχει αναπτυχθεί µόνο για µετάδοση δεδοµένων. Η ραδιοδιεπαφή 
αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι παρόµοια µε τον τρόπο λειτουργίας φωνής και 
δεδοµένων, µε τη διαφορά ότι δεν είναι βασισµένη σε µια σταθερή κατανοµή των 
χρονοθυρίδων, αλλά σε µια τυχαία προσπέλαση όλης της φέρουσας. (σχετικό πρότυπο 
ETS 300 393)  
 
γ. Τρόπος Απευθείας Λειτουργίας - Direct Mode Operation (DMO) 
 
Αυτός ο τρόπος, επιτρέπει απευθείας επικοινωνία µεταξύ των κινητών σταθµών, χωρίς 
την µεσολάβηση σταθµού βάσης. Έτσι οι τερµατικές συσκευές TETRA µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σαν "walkie-talkies" εντός ή εκτός του δικτύου. Άλλα σενάρια στα 
πλαίσια αυτού του τρόπου λειτουργίας, βασίζονται στη χρησιµοποίηση στοιχείων του 
συστήµατος όπως για παράδειγµα αναµεταδότες και πύλες. Μια άλλη λειτουργία που 
συνδέεται µε τη λειτουργία DMO είναι η διπλή παρακολούθηση (dual watch), η οποία 
επιτρέπει σε έναν χρήστη που συνοµιλεί µε λειτουργία DMO λειτουργία µε άλλο 
χρήστη, να έχει και ταυτόχρονη συνκαναλική σύνδεση µε σταθµό βάσης. (σχετικό 
πρότυπο ΕΝ 300 396.) 

2.2.3. Υπηρεσίες 
 
Όλες οι κλήσεις φωνής και δεδοµένων µπορούν να απευθύνονται σε ένα ή σε 
περισσότερους χρήστες (point-to-point or point-to-multipoint). Στη δεύτερη περίπτωση 
µπορεί να έχουµε είτε µια οµαδική κλήση (half-duplex operation) είτε µια κλήση 
εκποµπής (broadcast) (simplex operation). Οι κλήσεις φωνής γίνονται µε ή χωρίς 
κρυπτογράφηση. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της ραδιοδιεπαφής TETRA είναι η παροχή 
πληθώρας υπηρεσιών δεδοµένων. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 
 
1. Υπηρεσίες µεταγωγής κυκλώµατος, που χρησιµοποιούν από µια µέχρι τέσσερις 

χρονοθυρίδες.  
2.  Υπηρεσίες µεταγωγής πακέτων που υποστηρίζουν τόσο το πρωτόκολλο X.25 όσο και 

το Internet Protocol (IP).  
3. Υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων. 
 
Το σύνολο των υπηρεσιών TETRA ολοκληρώνεται από περίπου 30 συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες, που αποσκοπούν στον εµπλουτισµό των βασικών υπηρεσιών φωνής και 
δεδοµένων. Παραδείγµατα αυτών των συµπληρωµατικών υπηρεσιών είναι: 
  

 κλήση προτεραιότητας µε ή χωρίς δικαίωµα προτίµησης, (preemptive priority) 
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 κλήση επείγουσας ανάγκης,  
 επιλογή περιοχής,  
 δυναµική εκχώρηση αριθµών, (Dynamic Group Number Assignment, DGNA)  
 εξουσιοδότηση κλήσης από τον τηλεφωνητή (dispatcher)  
 οµαδική κλήση (group call), 
 κλήση εκποµπής (broadcast call) 

 
Για τις υπηρεσίες ασφάλειας προβλέπεται διαπίστευση (authentication) και 
κρυπτογράφηση στο επίπεδο της ραδιοδιεπαφής. Το πρότυπο παρέχει επίσης, την 
δυνατότητα κρυπτογράφησης µεταξύ των άκρων του συστήµατος (end to end 
encryption). Τέλος, παρέχονται τηλεφωνικές υπηρεσίες τύπου GSM, όπως εκτροπή 
κλήσης, αναµονή κλήσης κλπ.  

2.2.4. TETRA – Release 2 
 
Μια βελτιωµένη έκδοση του TETRA αποτελεί το TETRA Release 2. Το TETRA 
Release 2 υποστηρίζει νέες υπηρεσίες πολυµέσων (multimedia), υψηλότερες ταχύτητες 
αλλά και ‘συνεργασία’ µε άλλες τεχνολογίες. Αξίζει να αναφέρουµε πως η έκδοση αυτή 
έχει ήδη εγκριθεί από το ETSI. 
 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα του από το TETRA Release 1 είναι: 

1. Η ανάπτυξη συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεδοµένων  
2. Η πιο αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος (optimized spectrum efficiency) 
3. Oι ακόµη υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων 
4. Η εκτεταµένη ράδιο-κάλυψη (increased coverage) 
5. Η αυξηµένη απόδοση του συστήµατος (system performance)  
6. Η συνεργασία του µε άλλα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα όπως GSM, GPRS και 

UMTS.  
7. Η ενσωµάτωση περιαγωγής µεταξύ TETRA και GSM, GPRS, UMTS. 

2.2.5. ∆ιαθεσιµότητα συσκευών 
 
Τα συστήµατα και ο εξοπλισµός TETRA χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό 
προσαρµοστικότητας ο οποίος είναι αναγκαίος για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες 
λειτουργικές ανάγκες των χρηστών αναφορικά στη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των αναγκών που είναι κρίσιµες και απαιτούν ψηλά 
επίπεδα ασφάλειας.  
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
E.1    Εκτιµάτε ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη δικτύων TETRA ή άλλης 

παρόµοιας τεχνολογίας δικτύων στην Κύπρο και γιατί; Σε περίπτωση που 
προτείνεται η χρήση άλλων τεχνολογιών, να δικαιολογηθεί η επιλογή και να 
παρουσιαστούν τα πλεονεκτήµατα της άλλης τεχνολογίας. 

 
E.2   Υπάρχει σήµερα διαθέσιµος κοινός ραδιοεξοπλισµός που να καλύπτει τις 

λειτουργικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών που µπορούν να 
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εξυπηρετηθούν από ένα σύστηµα TETRA; (π.χ. εµπορικοί χρήστες, 
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,); 

 
Ε.3  Πιστεύετε ότι τα οικονοµικά µεγέθη που σχετίζονται µε την δηµιουργία και 

λειτουργία ενός δικτύου Tetra στην Κύπρο επιτρέπουν την προσέλκυση 
εµπορικών χρηστών;  

 
Ε4. Υπάρχουν συνέργειες στην κοινή προσφορά εµπορικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης; Εάν ναι πώς επηρεάζονται τα οικονοµικά 
µεγέθη προσφοράς της υπηρεσίας;  

 
 
Ερωτήσεις προς υποψήφιους χρήστες 
 
Ε.5  Σε περίπτωση που εισάγεται το σύστηµα Tetra θα είστε χρήστης; Ποιά είναι 

πιθανή χρήση που θα υιοθετούσατε εσείς; Πώς ικανοποιούνται οι σχετικές 
ανάγκες σας σήµερα; 

 
Ε.6 Ποιό είναι σήµερα το ύψος του προϋπολογισµού σας για υπηρεσίες που 

προτίθεστε να αντικαταστήσετε µε υπηρεσίες από το σύστηµα Tetra; 
 
Ε.7 Σε περίπτωση που θα είστε νέος χρήστης ποιό το ύψος του προϋπολογισµού 

σας για υπηρεσίες Tetra, και ποιές θα είναι αυτές; 
 
 
3 ΖΩΝΕΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
3.1 Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για TETRA  
 
Στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας 3  αναφέρεται ότι οι πιο κάτω ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων προνοούνται για χρήση από συστήµατα ψηφιακής κινητής υπηρεσίας 
ξηράς – PMR/PAMR: 
 
385 – 390 MHz 
395 – 399.9 MHz 
406.1 – 410 MHz 
410 – 430 MHz 
450 – 470 MHz  
870 – 880 MHz 
915 – 925 MHz 
 
Επιπρόσθετα στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας αναφέρεται ότι οι πιο κάτω 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων προνοούνται για χρήση από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: 
 
380 – 385 MHz  
390 – 395 MHz 
                                                           
3  Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας στις 11/04/2005, 17/06/2005 και 27/10/2005 και είναι καταχωρηµένο στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcw.gov.cy/dec 
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Στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας αναφέρεται επίσης ότι οι πιο κάτω ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων προνοούνται για χρήση Ιδιωτικών Κινητών Ραδιοδικτύων (PMR) 
 
68 – 87.5 MHz  
146 – 174 MHz 
 
Για τις ζώνες αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
(α) Επί του παρόντος στις ζώνες 380 – 385 MHz, 385 – 390 MHz, 390 – 395 MHz, 395 

 – 399.9 MHz, 406.1 – 408 MHz, 408.5-410 MHz, 416.5 – 418.5 MHz, 423 – 430 
MHz, 870 – 880 MHz και 915 – 925 MHz δεν λειτουργεί κανένα σύστηµα 
ραδιοεπικοινωνίας. Στις ζώνες 410 – 422 MHz και 450 – 470 MHz λειτουργούν 
ιδιωτικά συστήµατα αναλογικής κινητής υπηρεσίας ξηράς - PMR. 

 
(β) Οι ζώνες 410 – 430 ΜHz και 870 – 876/915 – 921 MHz καθορίζονται στην 

Απόφαση ERC/DEC/(96)044 ως προτιµητέες ζώνες για χρήση από TETRA. Σε 
περίπτωση που οι προτιµητέες ζώνες δεν είναι διαθέσιµες ή σε περίπτωση που 
απαιτείται περαιτέρω φάσµα ραδιοσυχνοτήτων για το TETRA τότε µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν οι ζώνες 450 – 470 MHz ή/και 385 – 390 MHz/395 – 399.9 MHz. 

 
(γ)  Η εθνική κατανοµή για τις ζώνες 385 – 390 MHz, 395 – 399.9 MHz, 410 – 430 

MHz, 450 – 470 MHz, 870 – 880 MHz και 915 – 925 MHz περιλαµβάνει την 
ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς – PMR/PAMR ως µια από τις βασικές (primary) 
χρήσεις.  

 
(δ) Οι ζώνες 380 – 385 MHz και 390 – 395 MHz καθορίζονται στην Απόφαση 

ERC/DEC/(96)01 5  ως ζώνες για χρήση από συστήµατα ψηφιακής κινητής 
υπηρεσίας ξηράς των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

 
(ε) Η εθνική κατανοµή για τις ζώνες 380 – 385 MHz και 390 – 395 MHz περιλαµβάνει 

τη χρήση από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως µια από τις βασικές (primary) 
χρήσεις.  

 
(στ) Μια ή περισσότερες από τις ζώνες 68 - 87.5 MHz, 146 – 174 MHz, 406.1 – 410 

MHz, 410 – 430 MHz, 440 – 450 MHz και 450 – 470 MHz καθορίζονται στην 
Απόφαση ECC/DEC/(06)066 ως ζώνες για χρήση από συστήµατα στενής ζώνης 
(narrow band) ψηφιακής κινητής υπηρεσίας ξηράς µε διαχωρισµό καναλιών µέχρι 
και 25 kHz. 

 
(ζ)  Η εθνική κατανοµή για τις ζώνες 68 - 87.5 MHz και 146 – 174 MHz περιλαµβάνει 

τα ιδιωτικά ραδιοδίκτυα PMR ως µια από τις βασικές (primary) χρήσεις. 
 

                                                           
4 ERC Decision of 7 March 1996 on the frequency bands for the introduction of the Trans European 
Trunked Radio System (TETRA)  
5 ERC Decision of 7 March 1996 on the harmonized frequency band to be designated for the introduction 
of the Digital Land Mobile System for the Emergency Services 
6 ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band 
Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands. 
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(η) Η εθνική κατανοµή για την ζώνη 406.1 – 410 MHz περιλαµβάνει την αναλογική 
και ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς – PMR/PAMR ως µια από τις βασικές 
(primary) χρήσεις.  

  
(θ)    Οι ζώνες 410 – 430 MHz ή/και 450 – 470 MHz µε αµφίδροµο διαχωρισµό (duplex 

spacing) 10 MHz µεταξύ των συχνοτήτων εκποµπής των κινητών σταθµών (410 – 
420 MHz και 450 – 460 MHz) και των συχνοτήτων εκποµπής του σταθµού βάσης 
(420 – 430 MHz και 460 – 470 MHz) ή/και η ζώνη 870 – 876 MHz συζευγµένη µε 
την 915 – 921 MHz µε αµφίδροµο διαχωρισµό (duplex spacing) 45 MHz µεταξύ 
των συχνοτήτων εκποµπής των κινητών σταθµών (870 – 876 MHz) και των 
συχνοτήτων εκποµπής των σταθµών βάσης (915 – 921 MHz), καθορίζονται στην 
Απόφαση ECC/DEC/(04)06 7  ως ζώνες για χρήση από συστήµατα ευρυζωνικής 
(wide band) ψηφιακής κινητής υπηρεσίας ξηράς που χρησιµοποιούν διαφορετικό 
εύρος ζώνης καναλιών. 

 
(ι) Στην απόφαση ERC/DEC/(96)04 αναφέρεται ότι το ελάχιστο εύρος ζώνης που 

πρέπει να είναι διαθέσιµο για το TETRA είναι 2x2 MHz. 
 
(κ) Οι ζώνες 380 - 380.15 MHz και 390 - 395.15 MHz καθορίζονται στην Απόφαση 

ERC/DEC/(01)19 8  ως ζώνες για χρήση DMO (Direct Mode Operation) από 
συστήµατα ψηφιακής κινητής υπηρεσίας ξηράς των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

 
(λ) H ζώνη 445.2 – 445.3 MHz καθορίζεται στην Απόφαση ERC/DEC/(01)219 ως 

ζώνη για χρήση DMO (Direct Mode Operation) από συστήµατα ψηφιακής κινητής 
υπηρεσίας ξηράς. 

 
(µ) Η ζώνη 384.8 – 385 MHz συζευγµένη µε την ζώνη 394.8 – 395 MHz καθορίζονται 

στην Απόφαση ECC/DEC/(06)0510  ως οι κυρίες ζώνες (core bands) για χρήση 
συστηµάτων Air-Ground-Air ψηφιακής κινητής υπηρεσίας ξηράς των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης. Το ζεύγος συχνοτήτων 384.75 – 384.8 MHz και 394.75 – 394.8 
MHz µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προτιµητέο για την επέκταση του φάσµατος 
(preferred extension bands) σε συστήµατα ψηφιακής κινητής υπηρεσίας ξηράς των 
Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που χρειάζεται επιπρόσθετο φάσµα 
για τα συστήµατα Air-Ground-Air. 

 
3.2 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων  
 
68 - 87.5 MHz  
 
Η Απόφαση ECC/DEC(06)06 καθορίζει την ζώνη 68 - 87.5 MHz έως µια από τις ζώνες 
για χρήση από συστήµατα στενής ζώνης (narrow band) ψηφιακής κινητής υπηρεσίας 

                                                           
7 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band 
Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands. 
8 ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonized frequency bands to be designated for the Direct 
Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services. 
9 ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonized frequency band to be designated for the Direct Mode 
Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems. 
10 ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonized frequency bands to be designated for Air-Ground-Air 
operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services. 
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ξηράς µε διαχωρισµό καναλιών µέχρι και 25 kHz. Στην ζώνη 68 - 87.5 MHz λειτουργούν 
ιδιωτικά ραδιοδίκτυα – PMR της Κυβέρνησης. 
 
146 – 174 MHz 
 
Η Απόφαση ECC/DEC(06)06 καθορίζει την ζώνη 146 – 174 MHz έως µια από τις ζώνες 
για χρήση από συστήµατα στενής ζώνης (narrow band) ψηφιακής κινητής υπηρεσίας 
ξηράς µε διαχωρισµό καναλιών µέχρι και 25 kHz. Στην ζώνη 146 – 174 MHz 
λειτουργούν ιδιωτικά ραδιοδίκτυα – PMR. Είναι διαθέσιµο µόνο 1 MHz της ζώνης (173-
174 MHz) για χρήση από συστήµατα στενής ζώνης (narrow band) ψηφιακής κινητής 
υπηρεσίας ξηράς µε διαχωρισµό καναλιών µέχρι και 25 kHz. 
 
380 – 400 MHz 
 
Σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC(96)01 το χαµηλότερο τµήµα εύρους 2x3 MHz, 
αυτής της ζώνης καθορίζεται για χρήση από τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, µε τη 
χρήση ενός επιπλέον τµήµατος εύρους 2Χ2 MHz για τον ίδιο σκοπό σε περίπτωση που 
υπάρχει επιπρόσθετη ανάγκη σε ραδιοφάσµα. Το υπόλοιπο  τµήµα ζώνης εύρους 2x5 
MHz (δηλαδή η ζώνη 385 – 390 MHz συζευγµένη µε τη ζώνη 395 – 400 MHz) είναι 
διαθέσιµο για εµπορική χρήση. Σηµειώνεται ότι οι ζώνες 385 – 390 MHz/395 – 400 MHz 
δεν είναι από τις προτιµητέες ζώνες που καθορίζει η CEPT για το TETRA. 
 
406.1 – 410 MHz 
 
Στις ζώνες 406.1 – 408 MHz και 408.5-410 MHz δεν λειτουργούν οποιαδήποτε 
ραδιοεπικοινωνιακά συστήµατα. Έχει εξουσιοδοτηθεί η χρήση µόνο 4 συχνοτήτων στην 
ζώνη 408.05 – 408.4  MHz για τις ανάγκες Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 
 
410 – 430 MHz 
 
Στις ζώνες 410 – 416.4 MHz, 418.6 – 422  MHz λειτουργούν ιδιωτικά ραδιοδίκτυα – 
PMR. Στις ζώνες 416.5 – 418.5 MHz, 423 – 430  MHz δεν λειτουργούν οποιαδήποτε 
ραδιοεπικοινωνιακά συστήµατα. Εποµένως, ένα τµήµα εύρους 2x2 MHz της ζώνης 410-
430 MHz (δηλαδή η ζώνη 416.5 – 418.5 MHz συζευγµένη µε την ζώνη 426.5-428.5 
MHz) είναι άµεσα διαθέσιµο για το TETRA. Η χρήση αυτής τής ζώνης φαίνεται να 
προτιµάται από το TETRA αφού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν αρκετά δίκτυα 
TETRA µε αποτέλεσµα µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να κατασκευάζουν 
εξοπλισµό TETRA σε αυτή την ζώνη. Σε περίπτωση που οι παρούσες ή µελλοντικές 
ανάγκες  σε ραδιοφάσµα από το TETRA είναι περισσότερες από τις διαθέσιµες τότε θα 
πρέπει να γίνει επανασχεδιασµός της ζώνης έτσι ώστε  να ελευθερωθεί επιπρόσθετο 
φάσµα. 
 
450 – 470 MHz 
 
Στην ζώνη 450 – 470 MHz λειτουργεί σχετικά µικρός αριθµός ιδιωτικών ραδιοδικτύων – 
PMR, τα οποία όµως καταλαµβάνουν όλη την ζώνη. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να γίνει 
επανασχεδιασµός της ζώνης 450 – 470 MHz έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τις 
καναλοποιήσεις που προτείνονται στην Απόφαση ECC/DEC/(04)06 της CEPT. 
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870 – 876 MHz / 915 – 921 MHz 
 
Οι ζώνες 870 – 876 MHz/915 – 921 MHz καθορίζονται στην Απόφαση 
ERC/DEC/(96)04 ως προτιµητέες ζώνες για χρήση του TETRA. Στο σχέδιο 
ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας οι ζώνες 870 – 880 MHz/915 – 925 MHz είναι 
κατανεµηµένες για βασική (primary) χρήση από ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς – 
PMR/PAMR. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να προτιµούνται οι ζώνες αυτές σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για συστήµατα TETRA κυρίως λόγω της µειωµένης διάδοσης των 
ραδιοκυµάτων µε αποτέλεσµα να απαιτούνται περισσότεροι σταθµοί βάσης για κάλυψη 
της ίδιας έκτασης σε σχέση µε τις χαµηλότερες ζώνες. Οι ζώνες αυτές είναι ίσως πιο 
ελκυστικές για παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων µεγαλύτερης χωρητικότητας 
ιδίως σε αστικές περιοχές.  
 
3.3 Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης Ζωνών  
 
Η πρόθεση είναι όπως οι τεχνικές απαιτήσεις χρήσης των ζωνών περιοριστούν στις 
ελάχιστες αναγκαίες για την αρµονική λειτουργία των δικτύων που θα εξουσιοδοτηθούν 
και άλλων συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Ραδιοσυχνοτήτων της ∆ηµοκρατίας (όπως αυτό εκάστοτε τυχόν τροποποιείται) στις 
ζώνες αυτές καθώς και στις γειτονικές ζώνες.  
 
Είναι επιθυµητό, µεταξύ άλλων, όπως: 
 
• Οι πιθανοί µελλοντικοί αδειούχοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οποιαδήποτε 

υπηρεσία µπορούν να υποστηρίξουν τα υπό αδειοδότηση δίκτυα όπως ευρυζωνικές 
συνδέσεις ∆ιαδικτύου, τηλεφωνία, υπηρεσίες βίντεο, διαυλοποίηση πολυµέσων 
(media streaming) και υπηρεσίες δεδοµένων τόσο σε οικιστικούς όσο και σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε διαθέσιµη τεχνολογία της 
επιλογής τους. 

 
• η µεθοδολογία εκχώρησης του φάσµατος διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται για 

υλοποίηση τόσο συµµετρικών όσο και ασύµµετρων συστηµάτων. 
 
• οι µελλοντικοί αδειούχοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν ελεύθερα κατάλληλη 

καναλοποίηση του φάσµατος που θα τους εκχωρηθεί ανάλογα µε την τεχνολογία που 
θα χρησιµοποιούν. 

 
• οι µελλοντικοί αδειούχοι συνεργάζονται µεταξύ τους για επίλυση προβληµάτων 

παρεµβολών που τυχόν προκύψουν, καθώς και για την αξιολόγηση της έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ραδιοφάσµατος για ένα παγκύπριο δίκτυο, καθορίζονται κυρίως 
από την απαιτούµενη χωρητικότητα κίνησης καθώς και από το βαθµό 
επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων. ∆εδοµένου ότι ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης 
µιας ραδιοσυχνότητας παραµένει σχεδόν σταθερός για κάθε δίκτυο, η ζήτηση σε 
ραδιοφάσµα για την ανάπτυξη ενός παγκύπριου δικτύου είναι ανάλογη µε την 
απαιτούµενη χωρητικότητα. Η απαιτούµενη χωρητικότητα του δικτύου στηρίζεται 
κυρίως στον αριθµό των συνδροµητών, στην επιθυµητή ποιότητα και στο τύπο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Έχοντας υπόψη ότι στην αρχική φάση της ανάπτυξης ενός 
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δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου για παροχή νέων υπηρεσιών, ο αριθµός των 
συνδροµητών και κατ’ επέκταση και η τηλεπικοινωνιακή κίνηση που διεκπεραιώνεται 
είναι σχετικά µικρή, µπορεί να θεωρηθεί ότι το απαιτούµενο φάσµα για την ανάπτυξη 
του δικτύου στο αρχικό στάδιο, είναι µικρότερο από το φάσµα που θα απαιτηθεί για την 
εύρυθµη λειτουργία του δικτύου µετά από µερικά χρονιά λειτουργίας που οι 
συνδροµητές αναµένεται να είναι περισσότεροι. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν προτείνονται  οποιοιδήποτε περιορισµοί αναφορικά µε την ισχύ 
εκποµπής των κεντρικών ή των τερµατικών σταθµών των δικτύων που θα 
λειτουργήσουν. Γίνεται εισήγηση όµως όπως οι µελλοντικοί αδειούχοι δηµοσιεύουν (π.χ. 
µέσω της ιστοσελίδας τους) τα ακριβή σηµεία εγκατάστασης των σταθµών του δικτύου 
τους και τις τεχνικές παραµέτρους λειτουργίας τους, στο πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ 
των διαφόρων φορέων εκµετάλλευσης, για αρµονική συνύπαρξη (συντονισµός, 
συνεγκατάσταση, αξιολόγηση έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία) των συστηµάτων 
τους. 
 
Ερωτήσεις προς υποψήφιους χρήστες 
 
Ε.8 Αιτιολογείστε πιθανή προτίµηση σε ζώνη φάσµατος και απαιτούµενο εύρος 
προτιµητέας ζώνης. 
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
Ε.9 Ποιά/ές ζώνη/ες θεωρείτε καταλληλότερη/ες για την ανάπτυξη δικτύων 

TETRA στην Κύπρο(380-400 MHz, 410-430 MHz, 450 – 470 MHz και 870 – 
880 MHz/915 – 925 MH κ.α.); 

 
Ε.10 Ποιό εύρος ζώνης (MHz) ραδιοσυχνοτήτων πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο για 

την ανάπτυξη δικτύου TETRA; Γιατί; 
 
Ε.11 Σε περίπτωση που πιστεύεται ότι κρίνεται αναγκαίος ο επανασχεδιασµός της 

ζώνης  450 – 470 MHz για να εξευρεθεί φάσµα για το δίκτυο TETRA, 
παρακαλούµε όπως αν είναι δυνατόν να προσδιορίσετε το µελλοντικό χρονικό 
σηµείο στο οποίο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί το φάσµα, πόσο φάσµα θα 
χρειαστείτε, καθώς και τις εφαρµογές που αυτό θα υποστηρίζει. 

 
Ε.12 Σε περίπτωση που πιστεύεται ότι κρίνεται αναγκαίος ο επανασχεδιασµός της 

ζώνης  410 – 430 MHz για να εξευρεθεί επιπρόσθετο φάσµα για το δίκτυο 
TETRA, παρακαλούµε όπως αν είναι δυνατόν να προσδιορίσετε το µελλοντικό 
χρονικό σηµείο στο οποίο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί το επιπρόσθετο φάσµα, 
πόσο επιπρόσθετο φάσµα θα χρειαστείτε, καθώς και τις εφαρµογές που αυτό 
θα υποστηρίζει. 

 
Ε.13 Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι µελλοντικές (µακροχρόνιες) ανάγκες σε φάσµα 

ενός υφισταµένου Παγκύπριου δικτύου TETRA; 
 
Ε.14    Συµφωνείτε µε τις προτεινόµενες τεχνικές απαιτήσεις χρήσης ζωνών 

φάσµατος; 
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4 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
4.1 Εισαγωγή 
 
Στην περίπτωση εξουσιοδότησης της λειτουργίας δικτύου TETRA oι αρµόδιες Αρχές 
επιθυµούν να διασφαλίσουν την µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα υπηρεσιών TETRA στην 
Κύπρο. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα µπορούσε να είναι η συµπερίληψη όρων 
ανάπτυξης του δικτύου στις σχετικές Άδειες.  
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
Ε.15 Θα πρέπει να συµπεριληφθούν υποχρεώσεις Γεωγραφικής κάλυψης και/ή όροι 

ανάπτυξης του δικτύου στην Εξουσιοδότηση για παροχή εθνικών δηµόσιων 
κινητών υπηρεσιών, και αν ναι, ποιες/ποιοί θα πρέπει να είναι αυτές/αυτοί και 
γιατί; 

 
 
4.2 Αριθµός Εξουσιοδοτήσεων 
 
Ο αριθµός και το είδος των πιθανών εξουσιοδοτήσεων TETRA εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, τις 
αναµενόµενες απαιτήσεις για φάσµα προκειµένου να προσφερθούν σε εθνικό επίπεδο 
υπηρεσίες TETRA, την επιχειρηµατική ευκαιρία και το µέγεθος και τη σύσταση της 
Κυπριακής αγοράς. Αξιολογώντας και λαµβάνοντας υπόψη κατ’ αρχή τους πιο πάνω 
παράγοντες φαίνεται ότι είναι δυνατή η βιώσιµη λειτουργία µόνο ενός ραδιοδικτύου το 
οποίο να εξυπηρετεί τόσο εµπορικές εφαρµογές όσο και τις ανάγκες τµηµάτων του 
∆ηµοσίου και ιδιαίτερα των υπηρεσιών Κρατικής ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης.  
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
Ε.16    Πόσες εξουσιοδοτήσεις και τι τύπου (Παγκύπριες, τοπικές) πιστεύετε ότι 

πρέπει να δοθούν; ∆ικαιολογείστε τον προτεινόµενο αριθµό και τύπο αδειών 
(δηλαδή πόσες Παγκύπριες και πόσες τοπικές) και αξιολογείστε τις συνέπειες 
σε  επιχειρηµατικό επίπεδο. 

 
Ε.17  Πιστεύετε ότι µια µόνο Παγκύπρια άδεια TETRA θα µπορούσε να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς, τόσο των ιδιωτών όσο και των 
Κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης; Εάν ναι, σχολιάστε την ενδεχόµενη µορφή του δικτύου και την/τις 
απαιτούµενη/νες ζώνη/ες φάσµατος. 

 
 
4.3 ∆ιαδικασία Εξουσιοδότησης – Πλειστηριασµός 
 
Υπάρχει πρόθεση όπως τα ατοµικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση 
και λειτουργία ραδιοδικτύου TETRA και την παροχή συναφών υπηρεσιών χορηγηθούν 
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µε τη διαγωνιστική διαδικασία του πλειστηριασµού στα πλαίσια του άρθρου 24 των περί 
Ραδιοεπικοινωνιών  Νόµων του 2002 µέχρι 2006. Ο πλειστηριασµός θεωρείται ως 
αποτελεσµατικός, δίκαιος και διαφανής τρόπος χορήγησης ατοµικών δικαιωµάτων 
χρήσης φάσµατος. Η διαδικασία είναι αντικειµενική και το αποτέλεσµα της 
ευκολοκατανόητο και αδιαµφισβήτητο. Ο πλειστηριασµός εξασφαλίζει ότι το πρόσωπο 
που κερδίζει την εξουσιοδότηση θα είναι αυτό που την εκτιµά περισσότερο και έτσι µε 
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η αγορά από µόνη της καθορίζει την πραγµατική 
εµπορική αξία του φάσµατος. 
 
4.4 Κριτήρια Αιτητών 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 22 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού 
και ∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004, 
 
“22. Αιτητής κρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων και το ∆ιευθυντή 
κατάλληλος για να του χορηγηθεί ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κατ’ 
εφαρµογή  του άρθρου 23 ή 24 του Νόµου, εάν - 
 
(α) ∆ιαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εγκαθιδρύσει και λειτουργήσει το 

σχετικό δίκτυο ή σταθµό. 

 
(β) διαθέτει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους ή αποδείξει τη δυνατότητα του να 

εξασφαλίσει τους πόρους αυτούς, για να εγκαθιδρύσει και λειτουργήσει το σχετικό 
δίκτυο ή σταθµό. 

 
(γ) 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, σε διαβούλευση µε τον Επίτροπο, 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 τη χρήση γεωστατικής δορυφορικής τροχιακής θέσης και συναφών 
ραδιοσυχνοτήτων. και 

 
(δ) κατά περίπτωση, πληροί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια  θέσει ο ∆ιευθυντής, σε 

διαβούλευση µε τον Επίτροπο, τα οποία δυνατό να αφορούν στη  διασφάλιση ή την 
προώθηση του ανταγωνισµού.” 

 
Αν και ορισµένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα δίκτυα TETRA προσφέρονται ήδη και 
από άλλα εξουσιοδοτηµένα δίκτυα κινητών υπηρεσιών, οι κύριες υπηρεσίες που 
υποστηρίζουν τα δίκτυα TETRA (που αποτελούν και τον βασικότερο λόγο εισαγωγής 
αυτής της τεχνολογίας), όπως οµαδικές κλήσεις, κλήσεις εκποµπής, ανάκτηση 
πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων και άλλες (βλ. παράγραφο 2.2.3), δεν προσφέρονται 
από άλλα εξουσιοδοτηµένα δίκτυα κινητών υπηρεσιών. Εποµένως, τα υπό χορήγηση 
δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν θεωρούνται «παρόµοια» µε άλλα υφιστάµενα 
δικαιώµατα χρήσης και εποµένως δεν υπάρχει πρόθεση επιβολής οποιωνδήποτε 
κριτηρίων που να οδηγούν στον αποκλεισµό από την παρούσα διαδικασία κατόχων 
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δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία άλλων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
 
Εποµένως, µε βάση τoν πιο πάνω Κανονισµό, υπάρχει πρόθεση να ζητηθούν τα 
ακόλουθα στοιχεία και να καθοριστούν τα ακόλουθα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι 
αιτητές:  
  
(i) Οι αιτητές πρέπει να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ικανοποιούν τις 

προθέσεις που τίθενται στην ισχύουσα νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για 
λειτουργία στην Κύπρο. Από κοινού αιτήσεις από διαφορετικά νοµικά πρόσωπα δε 
θα γίνονται αποδεκτές. 

(ii) Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει, εν µέρει 
ή πλήρως, άµεσα ή έµµεσα, σε περισσότερες από µια αιτήσεις. 

(iii) Θα ζητηθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία των αιτητών.  
(iv) Θα ζητηθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων 

οικονοµικών πόρων για να εγκαθιδρύσουν και λειτουργήσουν τα δίκτυά τους. 
 
 
4.5 Εγγύηση Συµµετοχής  
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 11(3)(γ) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες 
∆ιαγωνισµού και ∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004, η 
εγγύηση συµµετοχής σε κλειστό διαγωνισµό καθορίζεται από το ∆ιευθυντή. Στην 
παρούσα διαδικασία, προτείνεται όπως απαιτηθεί η υποβολή εγγύησης συµµετοχής, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η δέσµευση των αιτητών.  Η εγγύηση συµµετοχής θα είναι 
µια από τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για συµµετοχή στο διαγωνισµό.  
 
Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής θα επιστραφεί σε όλους τους επιτυχόντες και µη 
επιτυχόντες αιτητές, νοουµένου ότι αυτοί θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικασία εξουσιοδότησης 
(όπως θα καθορίζεται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού). 
 
 
4.6 Κριτήρια Επιλογής Πλειοδοτών 
 
Ο Κανονισµός 21 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και 
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ.2) του 2004 αναφέρεται στα 
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειµένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα 
λάβουν µέρος στη διαδικασία του πλειστηριασµού. Στην παρούσα διαδικασία 
προτείνεται όπως αξιολογηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
(α) Κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 4.4 
 
(β) Επιχειρησιακό σχέδιο (σύντοµο). 
 
(γ) Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο και να 

προσφερθούν οι σχετικές υπηρεσίες. 
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(δ) Κατά πόσο  πληρούνται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια που τίθενται στον 
Κανονισµό 26 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού και 
∆ιαπραγµάτευσης) Κανονισµών του 2002 µέχρι (Αρ.2) του 2004. 

 
 
4.7 Γεωγραφική Έκταση των Εξουσιοδοτήσεων 
 
Σε κάποιες χώρες έγινε γεωγραφικός διαχωρισµός της χώρας και έχουν χορηγηθεί 
ατοµικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία συστηµάτων TETRA σε 
κάθε γεωγραφική περιοχή, ενώ σε άλλες χώρες τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
αφορούν ολόκληρη τη χώρα. Τα Παγκύπρια ατοµικά δικαιώµατα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων που θα χορηγηθούν µε την παρούσα διαδικασία αφορούν ολόκληρη 
την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµπεριλαµβανοµένων και των 
κατεχοµένων περιοχών. Επί του παρόντος όµως, δίκτυα θα ιδρυθούν µόνο στις περιοχές 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Κυβέρνησης. 
 
4.8 Καταβολή Τελών Εξουσιοδοτήσεων 
 
Μετά τη λήξη του πλειστηριασµού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1, θα 
χορηγηθούν στον επιτυχόντα αιτητή ατοµικό δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
(Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) από το ∆ιευθυντή και Εξουσιοδότηση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Επίτροπο.  
 
Το τέλος κάθε Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα πρέπει να είναι εφάπαξ (να 
καταβληθεί µετά το πέρας του πλειστηριασµού) για ολόκληρη την περίοδο διάρκειας της 
εξουσιοδότησης και θα καθοριστεί από τη διαδικασία του πλειστηριασµού. 
 
Το τέλος κάθε Εξουσιοδότησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα είναι ετήσιο και θα 
καθορίζεται από τον Επίτροπο σύµφωνα µε το περί ∆ιοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών) ∆ιάταγµα του 2004 (Κ∆Π 849/2004) ή οποιοδήποτε διάταγµα το 
αντικαθιστά ή το τροποποιεί. 
 
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
 
 Ε.18   Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη µεθοδολογία πλειστηριασµού; 
 
Ε.19  Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε την τιµή επιφύλαξης (τιµή εκκίνησης). 
 
Ε.20   Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε πιθανά πρόσθετα κριτήρια που πρέπει να 

πληρούν οι αιτητές. 
 
Ε.21  Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής των αιτητών που θα 

συµµετάσχουν στη διαδικασία του πλειστηριασµού. 
 
Ε.22  Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε τη γεωγραφική έκταση των 

εξουσιοδοτήσεων. 



Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης TETRA - 29 Νοεµβρίου 2007    17

 
5 ΟΡΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 
 
5.1 Γενικές Αρχές 
 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1, θα χορηγηθούν στον επιτυχόντα αιτητή ατοµικό 
δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) από το 
∆ιευθυντή και Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Επίτροπο. Το 
πλαίσιο των όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων που δύνανται να επιβληθούν στην 
Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών καθορίζεται στο άρθρο 28 των περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004 και το πλαίσιο των όρων, 
περιορισµών και προϋποθέσεων που δύνανται να επιβληθούν στην Εξουσιοδότηση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθορίζεται στην Απόφαση περί Καθορισµού Όρων ή/και 
Ειδικών Υποχρεώσεων δυνάµει Γενικής Εξουσιοδότησης (Κ∆Π 436/2005).  
 
5.2 Χρονική ∆ιάρκεια Εξουσιοδότησης 
 
Προτείνεται όπως η χρονική διάρκεια των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών και 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι για δεκαπέντε (15) χρόνια. Αναµένεται να υπάρξει 
δηµόσια διαβούλευση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν τη λήξη των Εξουσιοδοτήσεων 
προκειµένου να συζητηθεί υπό ποιους όρους θα ήταν δυνατό να ανανεωθούν οι 
εξουσιοδοτήσεις. 
 
5.3 Γεωγραφική Κάλυψη 
 
Οι εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις, αναφορικά µε τις εξουσιοδοτήσεις παγκύπριας 
εµβέλειας θα έχουν: 
 
(α) ∆ικαίωµα γεωγραφικής κάλυψης ολόκληρης της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των κατεχοµένων περιοχών.  
 
(β) Τις ακόλουθες υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης: 
 

(i) Nα καλύψουν γεωγραφικά τέτοιο ποσοστό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
µέσα σε 5 χρόνια από την ηµεροµηνία χορήγησης των εξουσιοδοτήσεων, 
ώστε να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
85% του πληθυσµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που διαµένει στις 
ελεύθερες περιοχές της ∆ηµοκρατίας.  

(ii) Να καλύψουν τις κύριες οδικές αρτηρίες των ελεύθερων περιοχών της 
∆ηµοκρατίας. 

(iii) Να καλύψουν τις περιοχές της ∆ηµοκρατίας που απαιτούνται για 
εξυπηρέτηση των αναγκών των Κυβερνητικών Υπηρεσιών, νοουµένου ότι θα 
συνοµολογηθούν σχετικές συµφωνίες αγοράς υπηρεσιών µεταξύ 
Κυβερνητικών Υπηρεσιών και εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων. 

 
5.4 Χρονική Υποχρέωση Χρήσης Φάσµατος 
 
Σε περίπτωση που µια εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση δεν ασκήσει το δικαίωµα της να 
χρησιµοποιήσει το φάσµα που θα της εκχωρηθεί, είτε σε ολόκληρη την επικράτεια είτε 
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σε συγκεκριµένες περιοχές, αν πρόκειται για παγκύπριας εµβέλειας εξουσιοδότηση ή 
στην καθορισµένη γεωγραφική περιοχή ή σε µέρος αυτής αν πρόκειται για τοπικής 
εµβέλειας εξουσιοδότηση), εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος (πχ σε 5 χρόνια), 
τότε το δικαίωµα αυτό θα πρέπει να τερµατίζεται και ακολούθως οι αρµόδιες αρχές θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωµα εξουσιοδότησης της χρήσης του εν λόγω φάσµατος (στις 
περιοχές που δεν έχει χρησιµοποιηθεί από την αρχική εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση) σε 
άλλα πρόσωπα. 
 
5.5 Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης Φάσµατος 
 
Η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί το ραδιοεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό του δικτύου της, σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
µέρος 3 του παρόντος εγγράφου. 
 
Νοείται ότι η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση υποχρεούται να διασφαλίσει ότι ο 
ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισµός του δικτύου της πληροί τις διατάξεις του Μέρους IV 
των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµων του 2002 µέχρι (Αρ. 2) του 2004 και των περί 
Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισµός) Κανονισµών του 2003 και 2004. 
 
5.6 Αίτηµα για Συντονισµό 
 
Προτείνεται όπως η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε 
οποιοδήποτε αίτηµα συντονισµού του ραδιοεξοπλισµού του δικτύου της µε οποιοδήποτε 
άλλο σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και σε οποιοδήποτε αίτηµα για επίλυση 
προβληµάτων παρεµβολών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη 
σχετικής συµφωνίας εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, το θέµα παραπέµπεται 
στο ∆ιευθυντή για λήψη οριστικής απόφασης. 
 
5.7 Συνεγκατάσταση Κεραιών και από Κοινού Χρήση ∆ιευκολύνσεων. 
 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1, η εξουσιοδότηση συστηµάτων TETRA στοχεύει 
στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής στην παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και ειδικότερα στην εισαγωγή δηµοσίων κινητών υπηρεσιών PAMR (Public 
Access Mobile Radio- Ραδιοδίκτυα ∆ηµόσιας Πρόσβασης). Ταυτόχρονα, αποτελεί 
πολιτική της Κυβέρνησης όπως η δηµιουργία τέτοιας υποδοµής περιορίζει τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον στο ελάχιστο δυνατό. 
 
Για το σκοπό αυτό, οι εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν στις 
αρµόδιες αρχές τις προσπάθειες τους για συνεγκατάσταση του εξοπλισµού τους µε 
υφιστάµενους σταθµούς ραδιοεπικοινωνίας. Επιπρόσθετα, οι αρµόδιες αρχές επιθυµούν 
να ενθαρρύνουν την από κοινού χρήση διευκολύνσεων για λόγους µείωσης του κόστους 
και του χρόνου υλοποίησης των δικτύων. 
 
Το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη συνεγκατάσταση κεραιών και την από κοινού 
χρήση διευκολύνσεων καθορίζεται στο περί Συµφωνιών Συνεγκατάστασης και από 
Κοινού Χρήσης ∆ιευκολύνσεων ∆ιάταγµα του 2006 (Κ∆Π 338/2006). 
 
Όσον αφορά στα δικαιώµατα διέλευσης, εγκαθιδρύθηκε Τεχνική Επιτροπή η οποία 
εξέτασε τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές πτυχές του θέµατος και υπέβαλε έκθεση µε 
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σκοπό τον καθορισµό πολιτικής και την κωδικοποίηση των διαδικασιών που θα 
ακολουθούνται σχετικά µε την απόκτηση δικαιωµάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο από 
τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την υπό 
αναφορά έκθεση µε τίτλο ‘κωδικοποίηση των διαδικασιών σχετικά µε την απόκτηση 
δικαιωµάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών’ 
σε συνεδρία του στις 31 Αυγούστου 2006 και κάλεσε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες 
να προβούν άµεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση των προνοιών της 
έκθεσης. 
 
5.8  Παροχή Πληροφοριών 
 
Για σκοπούς ελέγχου, διαφάνειας και ενηµέρωσης του κοινού, προτείνεται όπως κατά 
την περίοδο που η εξουσιοδότηση είναι σε ισχύ και για έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της 
περιόδου αυτής, η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση συλλέγει και διατηρεί ακριβή στοιχεία 
σε σχέση µε τους κεντρικούς σταθµούς του δικτύου της, ως ακολούθως: 
 
(α) Ταχυδροµική διεύθυνση κάθε  κεντρικού σταθµού, 
(β) γεωγραφικές συντεταγµένες (γεωγραφικό µήκος και πλάτος) κάθε κεντρικού 

σταθµού, 
(γ) ύψος κεραίας και τύπο κάθε κεντρικού σταθµού, 
(δ) διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας κάθε κεντρικού σταθµού,  
(ε) ραδιοσυχνότητες που είναι σε λειτουργία για κάθε κεντρικό σταθµό,  
(ζ) EIRP (effective isotropically radiated power) σε dBW για κάθε κεντρικό σταθµό, 

και 
(η) επίκαιρες αντιπροσωπευτικές µετρήσεις των επιπέδων έκθεσης σε 

ηλεκτροµαγνητικά πεδία στην περιοχή λειτουργίας κάθε κεντρικού σταθµού, 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές συµπεριλαµβανοµένων και  
συνεισφορών από πηγές χαµηλών συχνοτήτων. Στο φάσµα συχνοτήτων 9 kΗz – 
300 GHz, οι µετρήσεις θα γίνονται από την εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στη σύσταση 
CEPT/ECC/REC/(02)04 µε τίτλο «Measuring Non-Ionizing Radiation (9 kHz - 
300 GHz)», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Οι εν λόγω 
µετρήσεις προτείνεται όπως επαναλαµβάνονται κάθε έξι (6) µήνες. 

 
Η εξουσιοδοτηµένη επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στο ∆ιευθυντή αντίγραφα των 
στοιχείων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, όποτε της ζητηθεί από το 
∆ιευθυντή να το πράξει, και στη µορφή (έντυπη ή/και ηλεκτρονική) που θα ζητήσει τα 
στοιχεία αυτά ο ∆ιευθυντής.  
 
 
Ερωτήσεις προς Υποψήφιους Επενδυτές/Κατασκευαστές Εξοπλισµού/Παροχείς 
∆ικτύου 
 
Ε.23       Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια της εξουσιοδότησης. 
 
Ε.24      Ζητούνται σχόλια αναφορικά µε την πρόθεση να τερµατίζεται το ατοµικό 

δικαίωµα χρήσης σε περίπτωση µη χρήσης του φάσµατος εντός 
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. 
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Ε.25 Ζητούνται σχόλια σε σχέση µε το πλαίσιο συντονισµού και επίλυσης 
προβληµάτων παρεµβολών. 

 
Ε.26  Ζητούνται σχόλια σχετικά µε τη συλλογή, χρήση και διάθεση των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.8. 
 
Ε.27 Ποια είναι η δυνητική αγορά που επιθυµείτε να εξυπηρετήσετε µέσω του 

συστήµατος TETRA (µεγάλες-µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οικιακούς χρήστες, 
Τµήµατα του ∆ηµοσίου, Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης) και ποιες υπηρεσίες 
προτίθεστε να παρέχετε; 


