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Δήλωση Προέδρου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην κοινή 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, με την ευκαιρία της επικαιροποίησης του 

Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ των δύο Αρχών 

_______________________________________________________________ 

Καλωσορίζω στην Κύπρο και στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τον φίλο Πρόεδρο 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, κ. Αθανάσιο 

Κουτρομάνο. 

Ο κ. Κουτρομάνος βρίσκεται στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση της Αρχής, 

για να μας τιμήσει με την παρουσία του στο επίσημο δείπνο που 

διοργανώνουμε απόψε για τα εικοσάχρονα της Αρχής.   

Στα πλαίσια της επίσκεψής του είχαμε, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να 

ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επικαιροποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας 

και Συναντίληψης που είχαν συνάψει παλαιότερα οι δύο Αρχές, 

αναβαθμίζοντας και επιβεβαιώνοντας έτσι την ήδη πολύ καλή συνεργασία μας, 

με την συμπερίληψη επιπλέον πρακτικών και λειτουργικών στόχων. 

Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Μνημονίου αποσκοπεί, πέραν από την 

ήδη δηλωθείσα ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων 

Ρυθμιστικών Αρχών, στην προώθηση και στη βελτίωση των αρμοδιοτήτων που 

ασκούν στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς επίσης 

στην ενίσχυση και αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Επιγραμματικά, οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μέσω του Μνημονίου, όπως 

συνεργάζονται και συντονίζονται για τον καθορισμό κοινής πολιτικής (όπου 

είναι εφικτό), όσον αφορά σε παρεμβάσεις, εισηγήσεις και απόψεις που 

υποβάλλονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα οπτικοακουστικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και για περιπτώσεις που 

αφορούν σε διαδικασία τροποποίησης της Κοινοτικής Οδηγίας για υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Συμφωνήσαμε επίσης όπως μέσα από μια τακτική επικοινωνία που θα 

καθιερώσουμε, να υπάρχει συντονισμός ενεργειών, αναφορικά με τις 

δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας, ως Μέλη της Ομάδας Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA), 

της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA), καθώς επίσης του 

Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA). Επιβεβαιώσαμε δε την 
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πρόθεση μας για ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων μας.   

Να επισημάνουμε τέλος πως το Μνημόνιο προνοεί τη δυνατότητα  της 

συνδιοργάνωσης, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, στην Κύπρο, 

είτε στην Ελλάδα, με θεματολογία που αφορά στις αρμοδιότητές τους. 

Ήδη προγραμματίζουμε τη συνδιοργάνωση μιας πολυθεματικής Ημερίδας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου στην Κύπρο. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να καλοσωρίσω τον Πρόεδρο του 

ΕΣΡ στην Κύπρο, να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του Συμβουλίου της 

Αρχής για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και να τον διαβεβαιώσω ότι θα 

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση και σύσφιξη των σχέσεων 

των δύο Αρχών.  

 

 

 


