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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ  

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2004 

Πεπίοδορ Ιανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ  2005 

 

 

Διζαγωγή 

 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ σο ε Γεκφζηα Ραδηνηειεφξαζε ππεξεηεί ην ιαφ 

ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο Ραδηνηειεφξαζεο 

κεηά ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη γίλεη αληαγσληζηηθφ θαηαιήγνληαο ζην λα 

πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ πςειή ζεακαηηθφηεηα – 

αθξνακαηηθφηεηα, γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Η δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε έρεη ηελ 

επζχλε λα δηαθπιάμεη θαη λα αλαπηχμεη  ηνλ αλεμάξηεην δεκφζην δηάινγν 

πξνζθέξνληαο ηζνξξνπεκέλε θαη ακεξφιεπηε πιεξνθφξεζε. 

 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ απνηειεί ην κέζνλ έθθξαζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο, πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε γθάκα 

πξνγξακκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ γισζζηθφ, πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ κε κηα  πνηθηιία πξνγξακκάησλ.  

 

Ο Ρόλορ ηηρ Απσήρ Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος 

 

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 

300
 
Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν 

Ν.116(Ι) ηνπ 2003 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή 

γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα 

ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζεη ην άξζξν 16Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 16Β(2) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ε Αξρή ειέγρεη: 

(α) Καηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα 

Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003. 

(β) Καηά πφζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 

Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2003. 

(γ) Καηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην 

πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 

 

ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ 

Πρώηο, Γεύηερο, Σρίηο 

Πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ 

Ππώηο, Γεύηεπο και Σπίηο Ππόγπαμμα Ραδιοθώνος Ρ.Ι.Κ. 

Νομικό Πλαίζιο 

 

α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζοπποπημένη δέζμη ςπηπεζιών 

ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή 

Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο 

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη 

φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ 

πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: 

 

 ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη 

ιηγφηεξν ηνπ 25%     ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ.
 

 

 ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν 

ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ.  

 

 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο 

ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ  ρξόλνπ 

ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ 



 

 7 

παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο 

κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. 

Η «δημόζια παδιοηηλεοπηική ςπηπεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ 

θαλνληζκνχο σο « ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη 

ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ 

δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο 

ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο  θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, 

εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε 

πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή 

θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη 

όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, 

ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ 

ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ 

νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, 

ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ,  ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ 

πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». 

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού Ιδπύμαηορ Κύππος 

Νόμο ΚΔΦ. 300Α  «διαθήμιζη»  ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ 

κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο 

απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, 

βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε 

ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ 
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νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, 

θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ησλ ηξηψλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ 

ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ.  

 

β) Γιασωπιζμόρ Ππογπαμμάηων 

Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα 

Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε 

αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ 

ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: 

 

Κανονιζμόρ 4.  
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα 

ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε 

ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Τα δειηία εηδήζεσλ – ζηελ Ειιεληθή, Τνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή 

γιώζζα. 

  (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. 

  (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. 

  (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

ζέκαηα. 

  (ε) Τα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο 

ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. 

  (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο 

άκπλαο. 

 

Κανονιζμόρ 5.  
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά 

είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ 

παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. 

  (β) Τα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, 

κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. 
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  (γ) Τα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, 

θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. 

  (δ) Τα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

  (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

  (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 

 

Κανονιζμόρ 6. 
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά 

είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ 

αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ 

Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. 

  (β) Τα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από 

ην ζηνύληην. 

  (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. 

  (δ) Τα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, 

ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ 

γλώζεσλ. 

  (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 

άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. 

      (ζη) Τα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. 

 

Μεθοδολογία 

ςλλογή ηοισείων και Πληποθοπιών 

Η Αξρή  πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ 

Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα.  Γηα ηελ θαηακέηξεζε 

ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά  2 

εβδνκάδεο απφ θάζε έλα απφ ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο 2005. Οη εβδνκάδεο 

πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη: 
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 3-16 Ιανοςαπίος 2005 

 7-20 Φεβποςαπίος 2005, 

 7-20 Μαπηίος 2005 

 4-17 Αππιλίος 2005 

 2-15 Μαΐος 2004, 

 6-19 Ιοςνίος 2005 

 4-17 Ιοςλίος 2004 

 1-14 Αςγούζηος 2005 

 5-18 επηεμβπίος 2005 

 3 – 16 Οκηωβπίος 2005 

 7-20 Νοεμβπίος 2005 

 5-18 Γεκεμβπίος 2005 

 

Καη γηα ηα ηξία Πξνγξάκκαηα Ραδηνθψλνπ ηνπ Ρ.Ι.Κ. θαηακεηξήζεθε ν ρξφλνο 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ, ήηνη 24 ψξεο γηα θάζε κέξα. 

 

Αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.  Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο). 

 

Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 2005 

πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ.  

 

Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη 

πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο εηθνζηηέζζεξηο 
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εβδνκάδεο αλήιζε ζε  11,140 ώξεο θαη 52 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο 

γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 12,096 ψξεο. 

 

Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηα επξήκαηα ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη 

πνζνζηψζεηο βαζηζκέλεο πάλσ  ζην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή κε βάζε 

φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα.. 

_______________________________________ 

 

Δςπήμαηα 
 

1
ο
 Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 56:08:00 59:09:00 192:15:00 28:28:00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 59:49:00 52:39:00 195:28:00 28:04:00 

ΜΑΡΣΗ 59:50:00 53:24:00 194:43:00 28:03:00 

ΑΠΡΙΛΗ 59:36:00 60:37:00 188:33:00 27:14:00 

ΜΑΗ 58:22:00 60:41:00 189:44:00 27:13:00 

ΙΟΤΝΗ 64:14:00 57:58:00 186:40:00 27:08:00 

ΙΟΤΛΗ 67:55:00 55:55:00 185:19:00 26:51:00 

ΑΤΓΟΤΣΟ 63:32:00 56:28:00 188:38:00 27:22:00 

ΔΠΣΔΜΒΡΗ 59:46:00 58:48:00 189:39:00 27:47:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 62:03:00 54:48:00 191:07:00 28:02:00 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 65:50:00 52:25:00 190:41:00 27:04:00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗ 65:50:00 52:25:00 190:41:00 27:04:00 

ΤΝΟΛΟ 742:55:00 675:17:00 2283:28:00 330:20:00 

% Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 18.43% 16.75% 56.63% 8.19% 

% Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 20.07% 18.24% 61.69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα. 
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2
ο
 Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΜΑΡΣΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΑΠΡΙΛΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΜΑΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΙΟΤΝΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΙΟΤΛΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΑΤΓΟΤΣΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΔΠΣΔΜΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 

ΤΝΟΛΟ 926:00:00 526:00:00 2496:00:00 84:00:00 

% Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 22.97% 13.05% 61.90% 2.08% 

% Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 23.45% 13.32% 63.22% 

 

3
ο
 Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 70:06:00 32:02:00 192:42:00 41:10:00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 73:37:00 14:52:00 205:18:00 42:13:00 

ΜΑΡΣΗ 70:51:00 16:30:00 207:38:00 41:01:00 

ΑΠΡΙΛΗ 67:09:00 14:36:00 213:22:00 40:53:00 

ΜΑΗ 67:10:00 17:56:00 208:56:00 41:58:00 

ΙΟΤΝΗ 75:58:00 19:10:00 196:52:00 44:00:00 

ΙΟΤΛΗ 76:48:00 14:40:00 200:32:00 44:00:00 

ΑΤΓΟΤΣΟ 80:49:00 15:04:00 196:07:00 44:00:00 

ΔΠΣΔΜΒΡΗ 79:29:00 15:04:00 197:27:00 44:00:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 79:29:00 15:04:00 197:27:00 44:00:00 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 77:56:00 15:04:00 199:07:00 43:53:00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗ 77:31:00 15:04:00 199:52:00 43:33:00 

ΤΝΟΛΟ 896:53:00 205:06:00 2415:20:00 514:41:00 

% Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 22.24% 5.09% 59.90% 12.76% 

% Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 25.50% 5.83% 68.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα. 
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ΟΛΙΚΑ  

 

ΟΛΙΚΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

1
ο
-2

ο
 -3

ο
 Πρόγραμμα ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 203:24:00 135:01:00 592:57:00 76:38:00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 210:36:00 111:21:00 608:46:00 77:17:00 

ΜΑΡΣΗ 207:51:00 113:44:00 610:21:00 76:04:00 

ΑΠΡΙΛΗ 203:55:00 119:03:00 609:55:00 75:07:00 

ΜΑΗ 202:42:00 122:27:00 606:40:00 76:11:00 

ΙΟΤΝΗ 217:22:00 120:58:00 591:32:00 78:08:00 

ΙΟΤΛΗ 221:53:00 114:25:00 593:51:00 77:51:00 

ΑΤΓΟΤΣΟ 221:31:00 115:22:00 592:45:00 78:22:00 

ΔΠΣΔΜΒΡΗ 216:25:00 117:42:00 595:06:00 78:47:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 218:42:00 113:42:00 596:34:00 79:02:00 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 220:56:00 111:19:00 597:48:00 77:57:00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗ 220:31:00 111:19:00 598:33:00 77:37:00 

ΤΝΟΛΟ 2565:48:00 1406:23:00 7194:48:00 929:01:00 

% Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 21.21% 11.63% 59.48% 7.68% 

% Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 22.98% 12.59% 64.43% 
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"Ολικός Ραδιοθωνικός τρόνος 

μεηάδοζης"

ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 

21.21%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 

11.63%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 

59.48%

ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ, 

7.68%

 
 

 

«σνολικός Ραδιοθωνικός Υρόνος» 

ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 

22.98%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 

12.59%ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 

64.43%
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ςγκπιηικόρ Πίνακαρ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» 

θηάλεη ζην 22.98%  ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ πιεξνί ηηο πξφλνηεο 

ηνπ  θαλνληζκνχ 3(2)(β)(i). Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» 

είλαη 12.59% θαη πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(ii).  ε φηη αθνξά ην 

πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 64.43%  θαη δελ 

ππεξβαίλεη φπσο νξίδνπλ θαη νη πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(iii) ην 70%.  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη, νη εθπνκπέο ηνπ 

Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη  απφ 

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ.  

 

Δθεί πνπ ην ίδξπκα παξνπζηάδεη κηα έλα πνζνηηθφ έιιεηκκα είλαη ζηελ θαηεγνξία 

«Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα». πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα θάζε έλα εθ ησλ ηξηψλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθχπηεη φηη ην 

πξφβιεκα πξνθαιείηαη νπζηαζηηθά απφ ην Πξψην Ραδηνθσληθφ Καλάιη ηνπ 

Ιδξχκαηνο, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ αγγίδεη κφιηο ην 

20.07% ηνπ «ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ» ζε αληίζεζε κε ην Γεχηεξν θαη 

ην Σξίην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα φπνπ ηα πνζνζηά είλαη είηε πνιχ θνληά ζην 

απαηηνχκελν πνζνζηφ (23.45% ζε όηι αθοπά ηο Γεύηεπο Ππόγπαμμα) είηε πάλσ 

απφ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ (25.50% ζε όηι αθοπά ηο Σπίηο Ππόγπαμμα).  

 

Όζνλ αθνξά ηα «Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα», θαη φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαη ηα ηξία Ραδηνθσληθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο 

κεηαδίδνπλ έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ην εμαηξεηηθά ςειφ πνζνζηφ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» πνπ 

κεηαδίδνπλ ηφζν ην Πξψην (18.24%) φζν θαη ην Γεχηεξν (13.32%) Ραδηνθσληθφ 

Πξφγξακκα ζε ζχγθξηζε κε ην Σξίην Πξφγξακκα, ην νπνίν εληνχηνηο 

ππεξθαιχπηεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ (5.83%).   
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Σν πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ» δελ αληίθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 

πην πάλσ θαλνληζκνχ ν νπνίνο, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαλνληζκνχο πνπ 

νξίδνπλ θαηψηαην φξην πνζνζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνγξάκκαηνο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνλνεί φηη ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ κεηάδνζεο πξάγκα πνπ 

ζπκβαίλεη θαη ζηα ηξία Ραδηνθσληθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

Η Αξρή ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη ζαθήο πξνζπάζεηα ζε φ,ηη αθνξά ζην Πξψην 

Ραδηνθσληθφ  Πξφγξακκα, θαηά πξψην ιφγν θαη ην Γεχηεξν Ραδηνθσληθφ 

Πξφγξακκα θαηά δεχηεξν ιφγν, νχησο ψζηε λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ 

«Δλεκεξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ» θαη θαηά ζπλέπεηα λα πιεξνχληαη νη πξφλνηεο 

ηεο Ννκνζεζίαο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σξίηνπ Ραδηνθσληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Η απφθιηζε ηνπ 2.02% απφ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ 

«Δλεκεξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ» πνπ παξαηεξήζεθε, είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο (εμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί φηη αξθεηά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Ιδξχκαηνο αλ θαη είλαη εθ ηεο θχζεσο ηνπο είηε ςπραγσγηθά είηε  πνιηηηζηηθά (θαη 

θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα) πεξηέρνπλ αξθεηά ελεκεξσηηθά έλζεηα (π.ρ. Η ψξα 

ηνπ Δζλνθξνπξνχ, Η ψξα ηεο ΔΛΓΤΚ,  Πεξί Κχπξνπ, Μαξσλίηεο-Λαηίλνη θ.η.ι.)  

θαη έηζη ε Αξρή ζεσξεί ηα γεληθά επξήκαηα σο ηθαλνπνηεηηθά, ππνγξακκίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ άκεζεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ μεθάζαξε 

εμηζνξξφπεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα ζην Πξψην 

Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Η Αξρή ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ην πνηνηηθφ έιεγρν πνπ 

ηεο νξίδεη ν Νφκνο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπλερηζηεί ε ζηελή 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Δηζήγεζε ηεο Αξρήο είλαη 

φπσο αληηθαηαζηαζνχλ νξηζκέλα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ην 

Ίδξπκα κε άιια πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Γιαθημίζειρ, Σηλεμποπικά Μηνύμαηα, Σηλεμποπικά Παπάθςπα, 

Αναγγελίερ για Πποζεσείρ Δκπομπέρ. 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά, θαη 

ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ, θαζψο απηά 

δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή 

πηνζεηήζεθε γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. 

 

Ωζηφζν, γηα ζθνπνχο κηαο πην νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζηνπο ξαδηνθσληθνχο δέθηεο, 

ζα ζέιακε λα θάλνπκε θαη κηα αλαθνξά ζην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψζεθε 

ζε δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. Γηα 

λα κπνξέζνπκε λα επηκεηξήζνπκε ην πνζνζηφ απηφ, πξνβήθακε ζε ππνινγηζκφ 

ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ γηα ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην ζπλνιηθφ ρξφλν εθπνκπήο θαη ηηο 

δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη ηηο αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο ζηηο ζειίδεο 10,11 θαη 12 ην 

πνζνζηφ κεηάδνζεο δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ απφ ηα 

Ραδηνθσληθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο, είλαη αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε κε ην 

επηηξεπφκελν 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην ζπλνιηθφ 

θαηακεηξεζέλ πνζνζηφ ηνπ 7.68% ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειίεο ηνπ 

ηδξχκαηνο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ηνπ, ρξφλνο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ κπνξεί 

λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ δηαθεκίζεσλ. Ωζηφζν 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξψηνλ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ελψπηνλ ηεο Αξρή δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο θαη δεχηεξνλ φηη ην ζπλνιηθφ 
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πνζνζηφ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπφκελνπ 20%, θξίζεθε φηη ε πην πάλσ 

ζπκπεξίιεςε δελ ζα απνηεινχζε νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. 

 

 LOVE RADIO 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ πέξαλ ησλ κεηαδφζεσλ ησλ ηξηψλ 

Ραδηνθσληθψλ θαλαιηψλ (Πξψην, Γεχηεξν θαη Σξίην Πξφγξακκα), αλακεηάδηδε 

επίζεο, κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο 88.2 FM, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Διιαδηθνχ ηαζκνχ 

«LOVE RADIO». Σν ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έιεγρν αθνχ 

νπζηαζηηθά δελ αλήθεη ζηα θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί 

φηη απφ 1.1.2006 ν ελ ιφγσ ζηαζκφο άιιαμε εκπνξηθφ εηαίξν ζηελ Κχπξν 

απειεπζεξψλνληαο έηζη ηελ ζπρλφηεηα 88.2 ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην έηνο 2006. 

________________________________________________ 

ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 2004 και 2005 

Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην έηνο 2004 ηα πνζνζηά πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: 

 Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα – 25.59% 

 Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα – 20.01% 

 Ψπραγσγηθά πξνγξάκκαηα – 54.40 % 

ε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα γηα ην έηνο 2005 παξαηεξνχκε κηα ζαθή κείσζε ζε 

φηη αθνξά ηελ θαηεγνξία «Πνιηηηζηηθά» απφ 20.01% ζην 12.59% κε ην πνζνζηφ 

λα είλαη πάληνηε πάλσ απφ ην θαηψηαην επηηξεπφκελν πνζνζηφ. 

Η θαηεγνξία «Ψπραγσγηθά» παξνπζηάδεη κηα κεγάιε αχμεζε απφ 54.40% ζε  

64.43% ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλεηαη ην αλψηαην φξην ηνπ 70%. 

Η θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά» παξνπζηάδεη κηα κηθξή πηψζε απφ 25.59% ζε 

22.98%. 
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ΣΗΛΔΟΡΑΗ – Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Ένα» και Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Γύο» 

Νομικό Πλαίζιο 

α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζοπποπημένη δέζμη ςπηπεζιών 

ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή 

Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

θαλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

χκθσλα ηνλ θαλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο 

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη 

φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ 

πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά:  

      (i)  ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ    

40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ
.
 

      (ii) ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ
.
  

(iii) ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο 

ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ  ρξόλνπ 

ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ 

παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο 

κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. 

 

Η «δημόζια παδιοηηλεοπηική ςπηπεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ 

θαλνληζκνχο σο « ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη 

ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
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πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ 

δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο 

ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο  θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, 

εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε 

πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή 

θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη 

όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, 

ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ 

ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ 

ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ,  

ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ 

νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». 

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού Ιδπύμαηορ Κύππος 

Νόμο ΚΔΦ. 300Α  «διαθήμιζη»  ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ 

κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο 

απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, 

βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε 

ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ 

νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή 

πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ.  

 

β) Γιασωπιζμόρ Ππογπαμμάηων 

Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα 

Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε 
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αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ 

ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: 

 

Κανονιζμόρ 4.  
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα 

ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε 

ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Τα δειηία εηδήζεσλ – ζηελ Ειιεληθή, Τνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή 

γιώζζα. 

  (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. 

  (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. 

  (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

ζέκαηα. 

  (ε) Τα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά 

ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο 

ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. 

  (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο 

άκπλαο. 

 

Κανονιζμόρ 5.  
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά 

είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ 

παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. 

  (β) Τα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, 

κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. 

  (γ) Τα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, 

θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. 

  (δ) Τα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

  (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

  (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 
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Κανονιζμόρ 6.  
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά 

είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ 

αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ 

Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. 

  (β) Τα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από 

ην ζηνύληην. 

  (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. 

  (δ) Τα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, 

ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ 

γλώζεσλ. 

  (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 

άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. 

      (ζη) Τα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. 

 

Μεθοδολογία 

ςλλογή ηοισείων και Πληποθοπιών 

Η Αξρή  πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ηελ εηαηξεία AGB, ηα 

νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα. Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά  2 εβδνκάδεο απφ θάζε έλα απφ 

ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο 2005.  

Οη εβδνκάδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη: 

 10-23 Ιανοςαπίος 

 7-20 Φεβποςαπίος 

 7-20 Μαπηίος 

 11-24 Αππιλίος 

 9-22 Μαΐος 

 13-26 Ιοςνίος 

 11-24 Ιοςλίος 
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 8-21 Αςγούζηος 

 9-22 επηεμβπίος 

 10-23 Οκηωβπίος 

 7-20 Νοεμβπίος 

 1-14 Γεκεμβπίος 

 

Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί 

εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο ήηνη, 24 ψξεο γηα θάζε κέξα. Αθνινχζσο ππνινγίζηεθε 

ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελχκαηα 

ηειεκπνξίαο θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. 

 

Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 2005, 

πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ,  ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ.  

 

Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη 

πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο 24 εβδνκάδεο, αλήιζε 

ζε  7,392 ώξεο, 11 ιεπηά θαη 25 δεπηεξόιεπηα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο 

γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 8,064 ψξεο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

Δςπήμαηα 

ΡΙΚ1     

ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 151:36:01 37:31:28 117:13:25 29:39:06 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 156:44:25 28:52:43 115:47:55 34:34:57 

ΜΑΡΣΙΟ 139:31:18 40:22:07 120:37:02 35:29:33 

ΑΠΡΙΛΙΟ 160:41:48 38:13:39 105:45:05 31:19:28 

ΜΑΨΟ 162:21:23 35:06:48 103:32:42 34:59:07 

ΙΟΤΝΙΟ 155:39:17 40:51:48 105:55:31 33:33:24 

ΙΟΤΛΙΟ 156:16:24 55:08:30 90:22:11 34:12:55 

ΑΤΓΟΤΣΟ 107:52:27 130:48:09 78:32:05 18:47:19 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 115:15:31 47:28:16 144:14:19 29:01:54 

ΟΚΣΧΒΡΙΟ 140:11:05 29:18:27 133:22:25 33:08:03 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 116:41:13 27:04:15 158:53:19 33:21:13 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 121:53:49 19:39:49 160:38:05 33:48:17 

ΟΛΙΚΟ 1684:44:41 530:25:59 1434:54:04 381:55:16 
% Δπί ηοσ ζσνολικού  
τρόνοσ μεηάδοζης 41.78% 13.16% 35.59% 9.47% 
% Δπί ηοσ  «σνολικού  
Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 46.16% 14.53% 39.31% 

 

ΡΙΚ 2     

ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 120:25:09 37:18:58 161:18:54 16:56:59 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 109:20:07 37:08:05 167:54:33 21:37:15 

ΜΑΡΣΙΟ 100:00:17 54:01:23 160:13:24 21:44:56 

ΑΠΡΙΛΙΟ 127:42:49 40:21:02 149:44:38 18:11:31 

ΜΑΨΟ 115:21:48 37:00:23 159:14:10 24:23:39 

ΙΟΤΝΙΟ 112:32:32 37:16:49 161:26:34 24:44:05 

ΙΟΤΛΙΟ 99:17:58 36:44:06 173:14:09 26:43:47 

ΑΤΓΟΤΣΟ 104:32:33 38:06:47 173:13:49 20:06:51 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 131:57:26 39:12:31 128:31:08 36:18:55 

ΟΚΣΧΜΒΡΙΟ 117:57:29 41:25:37 148:20:30 28:16:24 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 132:31:40 26:37:47 153:37:12 23:13:21 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 121:35:56 20:44:47 166:03:41 27:35:36 

ΟΛΙΚΟ 1393:15:44 445:58:15 1902:52:42 289:53:19 
% Δπί ηοσ ζσνολικού       
τρόνοσ μεηάδοζης 34.56% 11.06% 47.19% 7.19% 
% Δπί ηοσ  «σνολικού  
Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 37.23% 11.92% 50.85% 

 

 

 

                                                 

 Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά 

παξάζπξα θαζψο  θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα 
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ΟΛΙΚΑ 

ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2     

ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 272:01:10 74:50:26 278:32:19 46:36:05 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 266:04:32 66:00:48 283:42:28 56:12:12 

ΜΑΡΣΙΟ 239:31:35 94:23:30 280:50:26 57:14:29 

ΑΠΡΙΛΙΟ 288:24:37 78:34:41 255:29:43 49:30:59 

ΜΑΨΟ 277:43:11 72:07:11 262:46:52 59:22:46 

ΙΟΤΝΙΟ 268:11:49 78:08:37 267:22:05 58:17:29 

ΙΟΤΛΙΟ 255:34:22 91:52:36 263:36:20 60:56:42 

ΑΤΓΟΤΣΟ 212:25:00 168:54:56 251:45:54 38:54:10 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 247:12:57 86:40:47 272:45:27 65:20:49 

ΟΚΣΧΜΒΡΙΟ 258:08:34 70:44:04 281:42:55 61:24:27 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 249:12:53 53:42:02 312:30:31 56:34:34 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 243:29:45 40:24:36 326:41:46 61:23:53 

ΟΛΙΚΟ 3078:00:25 976:24:14 3337:46:46 671:48:35 
% Δπί ηοσ ζσνολικού       
τρόνοσ μεηάδοζης 38.17% 12.11% 41.39% 8.33% 
% Δπί ηοσ  «σνολικού  
Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 41.64% 13.21% 45.15% 

 

                                                 

 Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά 

παξάζπξα θαζψο  θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα 
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"ΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ"

ΕΝΗΜΕΡΧΗ

38.17%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

12.11%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

41.39%

ΑΛΛΑ

8.33%

 

"ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ"

ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 

13.21%

ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 

41.64%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 

45.15%
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ςγκπιηικόρ Πίνακαρ 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» 

θηάλεη ζην 41.64%  ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη πιεξνί επνκέλσο ηηο 

πξφλνηεο ηνπ  θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i). ε φ,ηη αθνξά ζην πνζνζηφ ησλ 

«Ψπραγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 45.15%  θαη δελ ππεξβαίλεη, 

φπσο νξίδνπλ θαη νη πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i), ην 50%. Σν πνζνζηφ 
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ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» είλαη 13.21% θαη ππεξθαιχπηεη ην θαηψηαην 

φξην ηνπ 10% πνπ θαζνξίδεη ν θαλνληζκφο. 

 

Παπαηηπήζειρ: 

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα πιεξνί φιεο ηηο πνζνζηηαίεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Δληνχηνηο ε Αξρή ζα ήζειε λα 

ππνγξακκίζεη κεξηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ ζχλζεζε ηνπ 

ηειενπηηθνχ πξντφληνο ηνπ ηδξχκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηηο πνζνζηψζεηο πνπ 

αλαιχζεθαλ πην πάλσ. 

 Πποέλεςζη Ππογπάμμαηορ 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΟΛΙΚΑ 

ΡΙΚ 1690:40:00 679:38:57 934:40:51 3304:59:48 

ΑΛΦΑ 406:33:23 115:54:13 883:41:49 1406:09:25 

ΑΛΛΑ 90:24:43 180:51:04 1519:24:06 1790:39:53 

EURONEWS 890:22:19 0:00:00 0:00:00 890:22:19 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΟΛΙΚΑ 

ΡΙΚ 54.93% 69.61% 28.00% 44.71% 

ΑΛΦΑ 13.21% 11.87% 26.48% 19.02% 

ΑΛΛΑ 2.94% 18.52% 45.52% 24.22% 

EURONEWS 28.93% 0.00% 0.00% 12.04% 

 

Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη, ζε φ,ηη άθνξα ζηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ζηα 

«Πνιηηηζηηθά» πξνγξάκκαηα ην „Ίδξπκα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηθέο ηνπ 

παξαγσγέο (54.93% θαη 69.61% αληίζηνηρα), ελψ φζνλ αθνξά ηα «Ψπραγσγηθά» ην 

ίδξπκα βαζίδεηαη ζε μέλεο παξαγσγέο θαηά θχξην ιφγν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζην 

ειιαδηθφ θαλάιη «ΑΛΦΑ» θαη ζηηο δηθέο ηνπ παξαγσγέο. Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ Ιδξχκαηνο (θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο) θαίλεηαη φηη ηα πξνβαιιφκελα 

πξνγξάκκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν παξαγσγέο ηνπ Ρ.Ι.Κ. (44.71%) γηα λα 

αθνινπζήζνπλ νη μέλεο παξαγσγέο (24.22%), νη παξαγσγέο ηνπ «ΑΛΦΑ» (19.02%) 

                                                 

Η θαηεγνξία «ΑΛΛΑ» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαγσγέο απφ φινπο ηνπο παξαγσγνχο πέξαλ ηνπ Ρ.Ι.Κ., 

ηνπ ΑΛΦΑ θαη ηνπ EURONEWS. 
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θαη ηέινο ην “EURONEWS” (12.04%) ην νπνίν κεηαδίδεη θαηά κεγάιν κέξνο 

ελεκεξσηηθήο θχζεσο πξνγξάκκαηα.  

 

 ύνθεζη Ππογπάμμαηορ 

 ΤΝΘΔΗ ΚΑΣΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 

ΡΙΚ 1
1
 -ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 21.45% 25.43% 19.92% 

ΡΙΚ 1 - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 78.55% 74.57% 80.08% 

ΡΙΚ 2
2
 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 28.59% 23.62% 26.83% 

ΡΙΚ 2 - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 71.41% 76.38% 73.17% 

ΑΛΦΑ (1)
3
 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.31% 16.06% 8.02% 

ΑΛΦΑ (1) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 99.69% 83.94% 91.98% 

ΑΛΦΑ (2)
4
 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 3.37% 3.54% 16.77% 

ΑΛΦΑ (2) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 96.63% 96.46% 83.23% 

ΑΛΛΑ (1)
5
 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 6.15% 

ΑΛΛΑ (1) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 100.00% 100.00% 93.85% 

ΑΛΛΑ (2)
6
 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 0.33% 

ΑΛΛΑ (2) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 100.00% 100.00% 99.67% 

EURONEWS (1)
7
 100.00% 0.00% 0.00% 

EURONEWS (2)
8
 100.00% 0.00% 0.00% 

 

ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΟ ΚΑΝΑΛΙΑ 

 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 

ΡΙΚ- ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 23.19% 24.70% 23.07% 

ΡΙΚ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 76.81% 75.30% 76.93% 

ΑΛΦΑ - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.80% 11.30% 10.28% 

ΑΛΦΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 99.20% 88.70% 89.72% 

ΑΛΛΑ - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 1.35% 

ΑΛΛΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 100.00% 100.00% 98.64% 

EURONEWS 100.00% 0.00% 0.00% 

 

 

 

 

                                                 
1
 Παξαγσγέο Ρ.Ι.Κ. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 

2
 Παξαγσγέο Ρ.Ι.Κ. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 

3
 Παξαγσγέο ΑΛΦΑ πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 

4
 Παξαγσγέο ΑΛΦΑ πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 

5
 Παξαγσγέο «ΑΛΛΩΝ». πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 

6
 Παξαγσγέο «ΑΛΛΩΝ» πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 

7
 Παξαγσγέο “EURONEWS”. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 

8
 Παξαγσγέο “EURONEWS” πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 
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ΠΑΡΑΓΧΓΕ Ρ.Ι.Κ. 1 & Ρ.Ι.Κ. 2

23.19% 24.70%

76.81% 75.30% 76.93%

23.07%
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ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

ΡΙΚ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ

ΡΙΚ- ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ

 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΕ ΑΛΦΑ

0.80%
11.30% 10.28%
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88.70% 89.72%
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ΑΛΦΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΛΦΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ
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ΠΑΡΑΓΧΓΕ "ΑΛΛΧΝ"

0.00% 1.35%

100.00% 100.00% 98.64%
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ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

ΑΛΛΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΛΛΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαζψο θαη απφ ηα πην πάλσ 

γξαθηθά, ε ζχλζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ δηθέο 

ηνπ παξαγσγέο είλαη αθηεξσκέλν θαηά ¼ πεξίπνπ ζε επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ. 

Απηέο νη επαλαιήςεηο πξνβάιινληαη ζπλήζσο ηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο. 

 

Η ζχλζεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο «ΑΛΦΑ» πνπ αλήθνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο «Πνιηηηζηηθά» θαη «Ψπραγσγηθά» απνηειείηαη θαηά 90% απφ 

παξαγσγέο 1
εο

 πξνβνιήο θαη θαηά 10% απφ επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ. 

 

Σα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο «Άιισλ» είλαη θαηά θχξην ιφγν πξνγξάκκαηα 1
εο 

πξνβνιήο φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ «EURONEWS». 
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ΟΛΙΚΑ

12.84%

18.54%

9.80%

87.16%

81.46%

90.20%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

ΕΝΗΜΕΡΧΗ

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ

1η ΠΡΟΒΟΛΗ

 

 

Η ζχλζεζε νιφθιεξνπ ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο θαηά 

θαηεγνξία πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ 

γξαθηθφ.  

 

 ΧΡΔ ΠΟΟΣΟ 

ΟΛΙΚΑ 7392:11:25 100.00% 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 903:22:00 12.22% 

1η ΠΡΟΒΟΛΗ 6488:49:25 87.78% 

 

Τπνινγίδνληαο θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καδί πξνθχπηνπλ ηα πνζνζηά πνπ 

θαίλνληαη ζην πην πάλσ πίλαθα. 

 

Η Αξρή ζεσξεί ην πνζνζηφ ησλ επαλαιήςεσλ αξθεηά ςειφ θαη εηδηθά ζε φηη 

αθνξά ζηηο Κππξηαθέο παξαγσγέο. Οη Κππξηαθέο παξαγσγέο απνηεινχλ ην 45% 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη απφ απηφ ην πνζνζηφ ην ¼ πεξίπνπ 

αθηεξψλεηαη ζε επαλαιήςεηο. Αλ θαη, βάζε ηεο λνκνζεζίαο, νη επαλαιήςεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηακεηξήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

«ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ» εληνχηνηο ε Αξρή αλακέλεη απφ ην 
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Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ Κππξηαθψλ παξαγσγψλ πξψηεο πξνβνιήο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά νχησο ψζηε ην Ίδξπκα λα πιεξνί πξαγκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ γηα 

παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γεκνθξαηία. 

 

 Γιαθημίζειρ, Σηλεμποπικά Μηνύμαηα, Σηλεμποπικά Παπάθςπα, 

Αναγγελίερ για Πποζεσείρ Δκπομπέρ. 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά 

κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα θαζψο θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα 

δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα (trailers) θαζψο απηά δελ εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

απνηεινχλ «Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε 

γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. 

 

Ωζηφζν γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο  απηά ηα πνζνζηά αλαθέξνληαη 

ζηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθηθά πνπ θαίλνληαη ζηηο ζειίδεο 25-27. 

 

Έρνληαο ππφςε ην άπθπο 8(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 

300
 
Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν 

Ν.116(Ι) ηνπ 2003, ην νπνίν αλαθέξεη φηη « ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ 

αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο 

δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ  ρξνλνζπξίδσλ ηεο ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ 

κελπκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο», 

πξνθχπηεη φηη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο κεηαδίδνπλ δηαθεκίζεηο 

εληφο ησλ λνκίκσλ πνζνζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ 8.33% πνπ 

θαίλεηαη ζην πίλαθα, θάησ απφ ηελ ζηήιε «Άλλα», πεξηιακβάλεη θαη ηηο 
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«ρξνλνζπξίδεο ηειεκπνξίαο». Έζησ φκσο θαη κε απηφλ ηνλ ρξφλν 

ζπλππνινγηζκέλν, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ «Άλλων» είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν 

ηνπ 20%.  

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο 

πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ αλ θαη κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεηαη ζηε «διαθήμιζη»  ζην άπθπο  2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, απηή 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. 

Ωζηφζν, ην άξζξν 8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ 

ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί 

νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη 

ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 20%.  

__________________________________________________________ 

Γιεξαγωγή “SUPER BINGO” 

Η Αξρή ζέιεη λα ππνγξακκίζεη ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνβνιή ηνπ «Super Bingo» απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ε ελ ιφγσ εθπνκπή θαηακεηξήζεθε σο ςπραγσγηθή (γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο), ε Αξρή είλαη ηεο άπνςεο φηη ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα πνπ 

δηαθεκίδεηαη ε δηεμαγσγή ηπρεξνχ παηρληδηνχ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ εθπνκπήο 

δελ αξκφδεη ζε παξνρέα Γεκφζηαο Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο.   

 

Δμάιινπ, ε Αξρή, κε βάζε ην άξζξν 16Β(2)(γ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο 

Κχπξνπ Νφκνπ (Κεθάιαην 300
Α
) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σην πιαίζην ηεο 

αξκνδηόηεηαο πνπ ηεο αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε Αξρή 

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ειέγρεη- θαηά πόζνλ ην πεξηερόκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο 

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο», πηζηεχεη φηη κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
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ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο (ε δηεμαγσγή ηειε-ηφκπνιαο) δελ πιεξνί ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο.  

 

Ωζηφζν, θαη παξά ηα πην πάλσ, ε Αξρή δελ δχλαηαη λα παξέκβεη θαζφηη ε λνκηθή 

εμνπζία πνπ ηεο παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη κφλν ζηε δηαθήκηζε ηνπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ. 

 

ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 2004 και 2005 

Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην έηνο 2004 ηα πνζνζηά πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: 

 Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα – 43.59% 

 Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα – 9.34% 

 Ψπραγσγηθά πξνγξάκκαηα – 47.07% 

 

ε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα γηα ην έηνο 2005 παξαηεξνχκε κηα ζαθή βειηίσζε 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηεγνξία «Πνιηηηζηηθά» απφ 9.34% ζην 13.21%. 

Οη θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» θαη «Ψπραγσγηθά» παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή 

κείσζε (απφ 43.59% ζε 41.64% ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη απφ 47.07% ζε 45.15% 

ηα «Ψπραγσγηθά») πνπ νθείιεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

ησλ «Πνιηηηζηηθψλ» πξνγξακκάησλ θαη θαηά  δεχηεξν ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ 

«Άιισλ»(Γηαθεκίζεηο, Σειεκπνξία, Αλαγγειίεο πξνζερψλ πξνγξακκάησλ) (απφ 

5.38% ζε 8.33%).  

______________________________________ 


