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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1  Σκοπός της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων (από τώρα και στο εξής «ο ∆ιευθυντής») προσκαλεί όλους 
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις απόψεις τους σε θέµατα που αφορούν το 
«Ψηφιακό Μέρισµα» (digital dividend). Οι απόψεις αυτές, οι οποίες δεν είναι 
δεσµευτικές για τις αρµόδιες αρχές, θα ληφθούν υπόψη στον καθορισµό της χρήσης του 
ψηφιακού µερίσµατος που θα προκύψει από τον τερµατισµό των επίγειων αναλογικών 
τηλεοπτικών µεταδόσεων.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος εγγράφου 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:  
 
κ. Γεώργιο Κωµοδρόµο 
Ανώτερο Λειτουργό Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
286 Λεωφόρος Στροβόλου, Στρόβολος  
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία 
Τηλ.: + 357 22 321925 
Τηλεοµοιότυπο: + 357 22 321925 
e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy 
 
1.2   Αρµόδιες Αρχές  
 
Η δηµόσια διαβούλευση για τη χρήση του ψηφιακού µερίσµατος διεξάγεται από το 
∆ιευθυντή σύµφωνα µε τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµους του 2002 µέχρι 2006. 
 
1.3 Πληροφορίες 
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
 
http://www.mcw.gov.cy/dec (ιστοσελίδα του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). 
 
Στην ιστοσελίδα αυτή είναι δηµόσια διαθέσιµα όλα τα νοµικά έγγραφα (νόµοι, 
κανονισµοί, διατάγµατα, αποφάσεις) που συνθέτουν την περί ραδιοεπικοινωνιών 
νοµοθεσία. 
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2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
2.1  Γενική Περιγραφή 
 
Ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η ψηφιακή επανάσταση, 
η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε να τροχιοδροµήσει την εισαγωγή της επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης 
δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 
2007. 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. Επίσης απόφαση της Κυβέρνησης είναι όπως η µεταβατική περίοδος, κατά 
την οποία θα συνυπάρχουν ψηφιακές και αναλογικές µεταδόσεις, αρχίσει το 
συντοµότερο δυνατό αλλά όχι αργότερα από το 2010. Οι αναλογικές µεταδόσεις 
αναµένεται να τερµατιστούν µέχρι το 2012.  
 
Με τη µετάβαση από την επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική µετάδοση 
(µε ίδια ευκρίνεια και µέγεθος εικόνας και ίδιο αριθµό προγραµµάτων), µειώνεται κατά 
τρεις ως έξι φορές το απαιτούµενο εύρος ραδιοφάσµατος. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
µπορούσε να ελευθερωθεί περίπου ραδιοφάσµα εύρους 300 έως 375 MHz από τις 
συχνότητες που είναι σήµερα κατανεµηµένες στην επίγεια τηλεοπτική µετάδοση (174-
230 MHZ, 470-862 MHz). Το όφελος αυτό είναι γνωστό ως το «ψηφιακό µέρισµα».  
 
Εποµένως, θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί η χρήση του ψηφιακού 
µερίσµατος. Βασικός στόχος είναι η αναζήτηση του τρόπου που θα εξασφαλίζει τη 
βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του ψηφιακού µερίσµατος. Η Επιτροπή RSPG (Radio 
Spectrum Policy Group) της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε όπως το ψηφιακό µέρισµα 
αξιοποιηθεί ως ακολούθως: 

1 για τη βελτίωση των επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών (καλύτερη ευκρίνεια - HDTV, 
περισσότερα προγράµµατα, εισαγωγή νέων τηλεοπτικών εφαρµογών πχ γωνίες 
λήψης από πολλαπλές συσκευές για σπορ, εξατοµικευµένες ροές ειδήσεων και άλλες 
διαδραστικές επιλογές), 

2 για παροχή κινητών τηλεοπτικών υπηρεσιών, 

3 για νέες “χρήσεις”, οι οποίες δεν ανήκουν στην οικογένεια των εφαρµογών επίγειας 
τηλεοπτικής µετάδοσης, όπως κινητές υπηρεσίες τρίτης γενιάς, εφαρµογές 
ραδιοεπικοινωνιών µικρής εµβέλειας κλπ. 

 
Επίσης µέρος του ψηφιακού µερίσµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για παροχή 
υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (COM(2005)204 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής). 
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις απόψεις τους στα θέµατα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 πιο κάτω. Οι απόψεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στον 
καθορισµό της χρήσης του ψηφιακού µερίσµατος που θα προκύψει από τον τερµατισµό 
των αναλογικών µεταδόσεων. 
 
2.2  Ερωτήσεις σχετικά µε το Ψηφιακό Μέρισµα 
 
Ε1 Ποια πιστεύετε πρέπει  να είναι η χρήση του ψηφιακού µερίσµατος; 
 
Ε2 Τι υπηρεσίες θα σας ενδιέφερε να προσφέρετε και σε ποιες συχνότητες; 

Παρακαλείστε όπως αναφέρετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
 
Ε3 Πότε πιστεύετε ότι πρέπει το ψηφιακό µέρισµα να είναι διαθέσιµο για χρήση; 
 
Ε4 Ποιος πιστεύετε πρέπει να είναι ο τρόπος αδειοδότησης της χρήσης του ψηφιακού 

µερίσµατος (π.χ. πλειστηριασµός); 
 
Ε5 Σχολιάστε οποιαδήποτε άλλη πτυχή του θέµατος (για την οποία δε ζητούνται 

συγκεκριµένα σχόλια) µε τεκµηρίωση των θέσεων σας. 
 


