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1. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΣΑΘΜΟ 

 

 

1.1. Όιεο νη αηηήζεηο κε βάζε ηα έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνύζαο 

πκθσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλεο θαη λα 

απνζηέιινληαη από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ζηνλ Παξνρέα ηαρπδξνκηθώο ή κε 

ηειενκνηόηππν ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν  ή λα πξνζθνκίδνληαη κε ην 

ρέξη ζηελ πην θάησ δηεύζπλζε: 

 

Velister Ltd 

Οδόο Δπαγγειηζηξίαο 68, 3
νο

 όξνθνο, 2057, ηξόβνινο, Λεπθσζία 

Αξ. ηειενκνηνηύπνπ: 22267233 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: info@velister.com.cy 

 

1.2. Η εκεξνκελία παξαιαβήο εθάζηεο αηηήζεσο ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο 

παξαιαβήο ηεο πιήξνπο αίηεζεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν ή κε ην ρέξη ή κέζσ ηειενκνηνηύπνπ. 

 

1.3. Δληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο 

αίηεζεο, ν Παξνρέαο νθείιεη λα απαληήζεη θαηά πόζν ε αίηεζε είλαη 

δεόλησο ζπκπιεξσκέλε θαη/ή πιήξεο θαη/ή αλ πεξηιακβάλεη όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ ζθνπό ηεο εμέηαζεο ηεο. 

 

1.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αίηεζε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ είλαη 

ειιηπήο, απηή δελ ζα απνξξίπηεηαη ακέζσο, αιιά ν Παξνρέαο ζα δεηεί 

εγγξάθσο από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ηελ πξνζθόκηζε ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα θαζηζηνύλ ηελ αίηεζε πιήξε. Αλ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο δελ 

αληαπνθξηζεί εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ, ηόηε ε αίηεζε ηνπ ζα 

απνξξίπηεηαη θαη νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο ηεο ζα θνηλνπνηνύληαη από ηνλ 

Παξνρέα εγγξάθσο ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό. Ο Παξνρέαο θνηλνπνηεί ηνπο 

ιόγνπο απόξξηςεο θαη ζηνλ Δπίηξνπν. 
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1.5. Σόζν ν Παξνρέαο όζν θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο νθείινπλ λα ηεξνύλ ην 

θαζήθνλ εκπηζηεπηηθόηεηαο αλαθνξηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ 

εηο γλώζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 

2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ 

 

2.1. Γηα ηελ ζύλαςε πκθσλίαο, ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη 

ζηνλ Παξνρέα αίηεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 αλσηέξσ, κε βάζε ην 

έληππν αίηεζεο κε αξ.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ Τπνδείγκαηνο. Η αίηεζε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

α. Σν πιήξεο όλνκα θαη/ή επσλπκία θαη/ή εκπνξηθή επσλπκία ηνπ 

Αδεηνύρνπ ηαζκνύ-αηηεηή, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Αδεηνύρνπ 

ηαζκνύ-αηηεηή θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ λόκηκνπ θαη/ή 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ. 

β. Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο παξόρνπ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ από ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ θαη ηνλ αξηζκό ηεο ελ ιόγσ άδεηαο. 

γ.         Σνλ ηύπν ηεο αηηνύκελεο Τπεξεζίαο. 

δ. ηνηρεία ηεο/ησλ Αδεηνδνηεκέλεο/σλ Σειενπηηθήο/ώλ Δθπνκπήο/ώλ 

γηα ηελ/ηηο νπνία/νπνίεο αηηείηαη πξόζβαζε ζην Γίθηπν θαζώο θαη 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά από ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ 

 

2.2. Δθόζνλ ε αίηεζε είλαη πιήξεο, ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ζα 

μεθηλήζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο εληόο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ απνζηνιή ηεο απάληεζεο επί ηεο αηηήζεσο, σο ε 

παξάγξαθνο 1.3. αλσηέξσ. 

 

2.3. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ Μεξώλ γηα ζύλαςε  πκθσλίαο  πξέπεη λα 

νινθιεξσζνύλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

πιήξνπο αίηεζεο. Σν αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ησλ 
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δηαπξαγκαηεύζεσλ κπνξεί λα παξαηαζεί εθόζνλ ζπκθσλνύλ πξνο ηνύην 

ακθόηεξνη ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο. 

 

2.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθύςεη δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Παξνρέα θαη 

ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηόηε ηα 

Μέξε ζα αθνινπζήζνπλ ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο ηνπ Τπνδείγκαηνο. 

 

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 

Ο Παξνρέαο ζα πξνζθέξεη ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό πξόζβαζε ζε ηερληθέο θαη/ή άιιεο   

πιεξνθνξίεο πξνο δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Μεξώλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό κόλν αλ απηόο έρεη ζπλάςεη πκθσλία κε 

ηνλ Παξνρέα. 

 

3.1. Διαδικασία παροχής πληροφοριών. 

 

3.1.1. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο ζα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο πην πάλσ 

αλαθεξόκελεο πιεξνθνξίεο αθνινπζώληαο ηελ πην θάησ δηαδηθαζία: 

 

3.1.2. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκπιεξώλνληαο 

ην έληππν αίηεζεο αξ. 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ Τπνδείγκαηνο. 

 

3.1.3. Η αίηεζε ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 

ζηνηρεία: 

 

 Πιεξνθόξεζε θαηά πόζν έρεη ζπλάςεη πκθσλία κε ηνλ Παξνρέα. 

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

λόκηκνπ ηνπ αληηπξνζώπνπ. 

 Σελ πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη. 
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3.1.4. Ο Αδεηνύρνο  ηαζκόο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ αίηεζε ηνπ γηα 

παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηελ δηεύζπλζε ή ζηνλ αξηζκό ηειενκνηνηύπνπ ή 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξόληνο Παξαξηήκαηνο.  

 

3.1.5. Ο Παξνρέαο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αίηεζε δελ είλαη 

πιήξεο θαη/ή δελ πεξηέρεη ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ζηνηρεία κε ηξόπν 

ζαθή θαη/ή επαξθή δελ ζα απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, αιιά ζα δεηεί από ηνλ 

Αδεηνύρν ηαζκό όπσο εληόο πέληε (5)  εξγάζηκσλ εκεξώλ επαλέιζεη κε 

λέα πιήξε αίηεζε. 

 

3.1.6. Δληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ν Παξνρέαο ζα 

παξέρεη ζε απηόλ ηηο αηηνύκελεο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ απηό 

δελ είλαη δπλαηό ιόγσ ηερληθώλ θσιπκάησλ ή ιόγν ηεο θύζεο ηεο 

δεηνύκελεο πιεξνθνξίαο, ν Παξνρέαο ζα εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ 

Αδεηνύρν ηαζκό γηα ηνπο ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο απηή νθείιεηαη θαη ζα 

ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ 

δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΧΝ 

 

4.1. Σα Μέξε είλαη ππνρξεσκέλα όπσο άκεζα ελεκεξώλνπλ εθαηέξσζελ γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε δηαπηζησζεί ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζα 

δηελεξγνύλ άκεζα ειέγρνπο κε ζθνπό ηελ δηαπίζησζε θαηά πόζν ε βιάβε 

εκπίπηεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο θαη/ή επζύλεο ηνπο. Σα κέξε 

νθείινπλ λα ζπκπιεξώλνπλ ην έληππν αλαθνξάο θαη απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IV 

 

4.2. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ εκπίπηεη ζηα όξηα ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, απηόο 

ζα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ Παξνρέα ζηνλ ηειενκνηνηππηθό αξηζκό 222 67 233 

θαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε support@velister.com.cy ή 
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ηειεθσληθώο ζηνλ αξηζκό 222 67 222 θαη ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα απνθαηάζηαζε ηεο. 

 

4.3.  ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ εκπίπηεη ζηα όξηα επζύλεο ηνπ Παξνρέα, ήηνη ζε 

ζεκείν εληόο ηνπ Γηθηύνπ ηνπ θαη κεηά ην εκείν Πξόζβαζεο, ν Παξνρέαο 

αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε θαη ζα θαηαβάιιεη θάζε εύινγε 

πξνζπάζεηα γηα απνθαηάζηαζε ηεο ην ηαρύηεξν δπλαηό. ε πεξίπησζε πνπ ε 

βιάβε δελ είλαη δπλαηό λα απνθαηαζηαζεί άκεζα, ηόηε ν Παξνρέαο ζα 

ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό γηα ηηο επόκελεο ηνπ ελέξγεηεο 

δειώλνληαο παξάιιεια ην ρξνλνδηάγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟΒΑΗ 

 

5.1. Ο Παξνρέαο ζα ππνρξενύηαη κε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνύρνπ 

ηαζκνύ γηα πξόζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ θαη ηελ ζύλαςε πκθσλίαο, όπσο 

παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό πξόζβαζε ζην δίθηπν Δπίγεηαο 

Φεθηαθήο Σειεόξαζεο. Ννείηαη όηη, ε πινπνίεζε ηεο πξόζβαζεο ζα ηειεί 

πάληνηε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη  έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία 

νπνηεζδήπνηε  πηινηηθέο δνθηκέο, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρώξα κεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο  ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ 

θαη/ή ηεο ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο γηα πξόζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα. 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ ζα πηζηνπνηείηαη από ηνλ 

Παξνρέα  κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. 

 

5.2. Ννείηαη όηη ν Παξνρέαο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξόζβαζεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνύρνο 

ηαζκόο αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο όξνπο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πξνϋπνζέζεηο ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ. 

 

5.3. Η πινπνίεζε ηεο πξόζβαζεο ζα γίλεηαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε ηνπ 

Αδεηνύρνπ ηαζκνύ θαη ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ αίηεζε ηνπ δεηνύκελεο 

ππεξεζίεο. Ννείηαη επίζεο, όηη ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνύρνπ 
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ηαζκνύ ηειεί πάληνηε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Παξνρέαο δηαηεξεί ηελ 

αλαγθαία δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα γηα λα πξνζθέξεη θαη/ή παξαρσξήζεη εηο 

ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ηε δεηνύκελε πξόζβαζε. 

 

5.4.  Ο Παξνρέαο ζα δηαηεξεί ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη/ή ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο θαη/ή ηελ αλαγθαία ρσξεηηθόηεηα γηα λα πξνζθέξεη θαη/ή 

παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ηε δεηνύκελε πξόζβαζε. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιόγσ αζπλήζηζηα απμεκέλσλ αηηήζεσλ 

πξόζβαζεο ζην Γίθηπν ηνπ, ν Παξνρέαο αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη  άκεζα 

όιεο ηηο αηηήζεηο, ηόηε νη σο άλσ αηηήζεηο ζα ηθαλνπνηνύληαη κε θξηηήξην ην 

ρξνληθό ζεκείν ππνβνιήο ηνπο, ήηνη ν Παξνρέαο ζα δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

ρξνληθά πξνγελέζηεξεο αηηήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Παξνρέαο δηαζέηεη 

ειεύζεξε ρσξεηηθόηεηα νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξνο 

όια ηα ελδηαθεξόκελα Μέξε θαη λα δεκνζηεύεη ηελ αλαθνίλσζε απηή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ. 

mailto:info@velister.com.cy
http://www.velister.com.cy/

