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•Εγγεγραμμένος μη-κυβερνητικός οργανισμός 

•Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009 

•Στόχος - η καθιέρωση των κοινοτικών μέσων 

επικοινωνίας στην Κύπρο, και η στήριξη τοπικών 

οργανώσεων και κοινοτικών ομάδων στην προβολή του 

μηνύματός τους στο ευρύτερο κοινό 

•Ανάγκες ΜΚΟ για αποτελεσματική επικοινωνία με το 

ευρύτερο κοινό 

•Μέλη οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

•Ιστοσελίδα - http://www.cypruscommunitymedia.org/  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

http://www.cypruscommunitymedia.org/


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ; 

• Άρθρο 19 Οικουμενικής Διακήρυξης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

– «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της 
γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το 
δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες 
για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, 
να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και 
ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από 
όλο τον κόσμο.» 

 

 



 



ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

• Εδάφιο (3) του άρθρου 30Γ του Νόμου 
7/Ι(1998) ορίζει τον όρο ‘Παιδεία για τα 
Μέσα’ ως: 
– Ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής 

αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των μέσων 
επικοινωνίας και του περιεχομένου τους 

– Δυνατότητα έκφρασης σε διαφορετικές μορφές 
επικοινωνίας, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες» 

 
 



ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

• Τί είναι σημαίνει δυνατότητα 
έκφρασης; 

 

• Γιατί μόνο νέες τεχνολογίες; 
 

 
 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

• ΧΡΗΣΤΕΣ FACEBOOK – άνω των 1 δις  

 

• ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (BLOGS) – τους αναγνώρισε ακόμα και η Κυπριακή 
Προεδρία της Ε.Ε.! 

 

• YOUTUBE – Θάνατος της Ιρανής ακτιβίστριας Neda Agha 
Soltan έκανε το γύρο του κόσμου 

 

• TWITTER – Απευθείας επικοινωνία 
 



Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 
• «Απομυθοποίηση» της διαδικασίας 

παραγωγής 
 

• Δημοσιογραφία και Ισχύς 
 

• Δεοντολογία 
 

• Δια βίου μάθηση 
 

• Φοιτητική εξάσκηση 
 

 
 

 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

• Μη-Κερδοσκοπικά 

• Εγγύτητα με τους πολίτες και ειδικά τις 
μειονοτικές ομάδες 

• Απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινότητες και 
ομάδες του πληθυσμού 

• Κύριο συστατικό επιτυχίας – υποστήριξη από την 
κοινωνία των πολιτών 



Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 25ης 
Σεπτεμβρίου 2008 - Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης στην 

Ευρώπη (2008/2011(INI)) 
 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

• «θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στον 
στόχο της βελτίωσης του γραμματισμού των πολιτών στα μέσα 
επικοινωνίας, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην παραγωγή 
και τη διανομή περιεχομένου» 

• «ενθαρρύνει τις κοινωνικές διεξόδους στα σχολεία, ώστε να 
αναπτυχθεί στους νέους το αίσθημα της ιδιότητας του πολίτη, να 
αυξηθεί ο γραμματισμός τους στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και 
να καλλιεργηθεί σειρά από δεξιότητες που θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για συμμετοχή στα κοινοτικά μέσα 
ενημέρωσης» 

 

 

 

 

 



 
 

- Orange: very active, 
well established 

regulations 
- Light Orange: very 

active, recently changed 
regulation 

- Yellow: very active 
and public awareness, 

legal recognition but no 
funding 

- Green: comparably 
active, lack of legislative 

recognition and 
regulations 

- Blue: only limited 
activity 

- Grey: no data available 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Πηγή: 
The State of Community 

Media in the European 
Union, Έκθεση 

Ευρωπαικού 
Κοινβουλίου (2007) 

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
 

 

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει 
την ουσιαστική συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων 

 

• Μεταρρύθμιση νομοθεσίας για τις ΜΚΟ 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

• Ώθηση στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΚΔ για τις ΜΚΟ 

• ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
• Στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα, μέσω συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων 
ή/και  

• ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
• Παροχή ραδιοτηλεοπτικού χρόνου μετάδοσης σε υλικό που έχει παραχθεί 

από τους πολίτες 

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
• Παροχή σε φοιτητές πίστωση ακαδημαικών μονάδων για πρακτική 

εξάσκηση στην κοινοτική παραγωγή 

 

 

 


