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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Υπογραφή επικαιροποιημένου και αναβαθμισμένου Μνημονίου 

Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης  

Επικαιροποιημένο και αναβαθμισμένο Μνημόνιο Συνεργασίας και 

Συναντίληψης υπέγραψαν σήμερα στα γραφεία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, η Πρόεδρος της Αρχής κ. Ρόνα Πετρή Κασάπη και ο Πρόεδρος του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου), 

κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος. Παράλληλα, ανακοίνωσαν την συνδιοργάνωση 

πολυθεματικής Ημερίδας, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Νοεμβρίου του 

2018 στην Κύπρο. 

 

Η Πρόεδρος της Αρχής, κ. Κασάπη, καλωσορίζοντας τον κ. Κουτρομάνο 

επεσήμανε την πολύ καλή συνεργασία που έχουν οι δυο Αρχές, σημειώνοντας 

ότι με την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του μνημονίου που είχαν συνάψει 

παλαιότερα, συμπεριλαμβάνονται επιπλέον πρακτικοί και λειτουργικοί στόχοι. 

 

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η κ. Κασάπη, στόχος είναι η προώθηση και 

βελτίωση των αρμοδιοτήτων που ασκούν στον τομέα των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, καθώς επίσης η ενίσχυση και αναβάθμιση της 

μεταξύ τους επικοινωνίας. 
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«Επιγραμματικά» σημείωσε η κ. Κασάπη «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».  

 

Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δυο πλευρών για ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.  

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου κ. Κουτρομάνος 

εξέφρασε κατ’ αρχάς τη χαρά και τη συγκίνησή του για την παρουσία του «στο 

επίκεντρο του ‘Χρυσοπράσινου φύλλου’» όπως είπε, «που είναι ‘ριγμένο στο 

πέλαγος’ και αμετακίνητα ριζωμένο στις καρδιές μας», ενώ μετέφερε τις ευχές 

του Αντιπροέδρου, των Μελών και του προσωπικού για μακροημέρευση και 

επιτυχία στο έργο της Αρχής. 

 

Παράλληλα, ο κ. Κουτρομάνος αναφέρθηκε στις αγωνίες και τους 

προβληματισμούς που απασχολούν το ΕΣΡ, με το βασικό πρόβλημα, όπως 

σημείωσε, να προκύπτει από το γεγονός ότι «οι συναφείς θεσμικές ρυθμίσεις 

του χώρου πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν, να συμβιβάζουν και να εξισορροπούν 

θεμελιώδεις αρχές και αντίστοιχα θεμιτά συμφέροντα, που βρίσκονται σε 

φαινομενική ή και πραγματική αντίθεση μεταξύ τους όπως είναι: η ελευθερία 

της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης, από τη μια μεριά, και η 

ταυτόχρονη ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας όσων θίγονται από την 

άσκηση αυτής της ελευθερίας, και πρωτίστως βέβαια η ανάγκη προστασίας 

των παιδιών, από την άλλη».  

 

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, η ΑΡΚ και το ΕΣΡ 

δεν πτοούνται από προβλήματα και με τη νέα εκδοχή του Μνημονίου που 
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υπογράφουν σήμερα, φιλοδοξούν και να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την 

συνεργασία τους, δίνοντας της πιο συγκεκριμένο και πιο πρακτικό 

περιεχόμενο.    

 

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

να παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο που διοργανώνεται απόψε, στο πλαίσιο 

σειράς εορταστικών εκδηλώσεων για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας της Αρχής.   

 

 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Λευκωσία, 4 Ιουνίου, 2018 
 


