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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

http://www.platpub.com E-mail: pp@platpub.com
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Διαγωνισμός στην Κύπρο
για τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας

Τα αποτελέσματα της κυπριακής προεδρίας 

Tρίτο αυτόνομο δίκτυο κινη-
τής τηλεφωνίας θα έχει η 
Κύπρος μετά το καλοκαίρι 

του νέου έτους σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
ενώ θα προχωρήσει η διαδικα-
σία αδειοδότησης και για δίκτυα 
4ης γενιάς, όπως και για άλλες 
νέες υπηρεσίες. Το τελικό ΟΚ 
σύμφωνα δόθηκε μετά από ισχυ-
ρές πιέσεις από τις Βρυξέλλες.

Να σημειωθεί ότι η Κύπρος 
δεν εκπλήρωσε τις σχετικές οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωκοινοβουλίου, για 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση 
των διαδικασιών παραχώρησης 
αδειών στην κινητή τηλεφωνία 
και τις συναφείς υπηρεσίες, μέ-
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 που 
ήταν η τελευταία ημερομηνία.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος 

της απόφασης για περαιτέρω 
άνοιγμα της αγοράς και όχι τα 
αναμενόμενα έσοδα από τις 
αδειοδοτήσεις, τα οποία βεβαίως 
λαμβάνονται υπόψη, αν και είναι 
ακόμα άγνωστο το ύψος τους.

Σημειώνεται ότι η ΜΤΝ κατέ-
βαλε για την άδειά της το ποσό 
των 22 εκατ. ευρώ στον πλειο-
δοτικό διαγωνισμό, ενώ άλλα 
τόσα κατέβαλε έπειτα και η Cyta. 
Η διαδικασία δημόσιας διαβού-
λευσης, που ξεκίνησε το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και 
λήγει στις 18 Ιανουαρίου, θα 
δείξει κατά πόσο υπάρχει ή όχι 
σοβαρό διεθνές και τοπικό ενδι-
αφέρον, ενώ δεδομένο θεωρεί-
ται ότι την άδεια θα διεκδικήσει 
και η Primetel.

Κύρια αιτία της καθυστέρησης 
ήταν οι πιέσεις από πλευράς των 
υφιστάμενων δικτύων (Cyta και 

ΜΤΝ) με το αιτιολογικό ότι η 
αγορά δεν «σηκώνει» τρίτο παί-
κτη κτλ. Δεν δικαιούνται να διεκ-
δικήσουν το νέο δίκτυο οι Cyta 
και ΜΤΝ, όπως και οποιεσδήπο-
τε εταιρείες συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με τα κατεχόμενα.

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα 
γίνονται ακόμα δύο σημαντικές 
κινήσεις προς την κατεύθυνση 
του εκσυγχρονισμού των υπηρε-
σιών κινητής τηλεφωνίας στην 
Κύπρο. Η πρώτη είναι ότι θα 
δοθεί άδεια σε Cyta και ΜΤΝ να 
διευρύνουν τις δυνατότητές τους 
με χρήση συχνοτήτων για επέ-
κταση του «3G» στις αγροτικές 
περιοχές και να αναπτύξουν δί-
κτυο 4ης γενιάς. Η δεύτερη είναι 
ότι θα δοθούν με διαγωνισμό 
και επιπλέον συχνότητες για αξι-
οποίηση σε συναφείς υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας.

Tα βασικά αποτελέσματα των 
εργασιών της το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 παρου-

σίασε, η κυπριακή προεδρία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο 
πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην 
Ιρλανδία, η οποία προεδρεύει το 
πρώτο εξάμηνο του 2013, ένα 
χρόνο πριν από την ελληνική 
προεδρία. Όπως αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, σε σχετική ανα-
κοίνωση της κυπριακής προε-
δρίας, ορόσημά της αποτελούν η 
ιστορική συμφωνία με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο επί του Ενι-
αίου Πακέτου Ευρεσιτεχνίας και 
η συμφωνία στο Συμβούλιο της 
ΕΕ επί του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού. Η προεδρία κατέ-
βαλε έντονες προσπάθειες ώστε 

να προχωρήσει τις διαπραγμα-
τεύσεις για το Πολυετές Δημοσι-
ονομικό Πλαίσιο, οδηγώντας το 
θέμα σε ένα επίπεδο ωριμότητας, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων να 
βρεθούν πιο κοντά σε συμφωνία. 

Επίσης, αναφέρεται στην 
ίδια ανακοίνωση πως σημαντι-
κή πρόοδος επιτεύχθηκε στο 
θέμα του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου, το οποίο 
βρίσκεται πολύ κοντά σε συμ-
φωνία. Ενεργώντας ως έντιμος 
διαμεσολαβητής, αξιοσημείωτο 
επίτευγμα της προεδρίας ήταν η 
επίλυση της διοργανικής κρίσης 
που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 

του 2012 μεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, για το θέμα της διακυ-
βέρνησης Σένγκεν.  Με στόχο 
την εμβάθυνση της εσωτερικής 
αγοράς, η κυπριακή προεδρία 
πέτυχε ουσιαστική πρόοδο σε 
όλες τις εναπομείνασες δράσεις 
της πράξης για την ενιαία αγορά. 
Η έναρξη των διαπραγματεύσε-
ων για τη σύναψη Συμφωνίας 
Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ 
της ΕΕ και της Ιαπωνίας, καθώς 
και η ολοκλήρωση των διαπραγ-
ματεύσεων επί της Συμφωνίας 
Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ 
της ΕΕ και της Σιγκαπούρης θα 
δώσει περαιτέρω ώθηση στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέ-
σεων απασχόλησης στην ΕΕ. 
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