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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Η Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ κε βάζε ην άξζξν 22Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ
Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνπ ηνπ 2010, νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα
λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο
απνζηνιήο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη (δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α).
ηελ παξνχζα Έθζεζε παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ πνηνηηθνχ ειέγρνπ,
κε βάζε ην άξζξν 22Β(3) ηνπ Νφκνπ, πνπ πξνλνεί φηη ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε
ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη
ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) «ην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηαο πνπ ηεο αλαηίζεηαη δπλάκεη
ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο ειέγρεη(α) θαηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ
ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003.
(β) θαηά 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) θαηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην
ηεο

δεκφζηαο

ξαδηνηειενπηηθήο

ππεξεζίαο

πιεξνί

πξαγκαηηθά

ηα

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
19».
Σν άξζξν 19 αλαθέξεη:
19(1) Σν Ίδξπκα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο κε
ακεξφιεπηε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ ζηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επαηζζεζίεο ηεο
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ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη
ησλ δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεκνθξαηία.
19(2) Σν Ίδξπκα παξέρεη δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηελ Διιεληθή, ηελ
Σνπξθηθή θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
γιψζζεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ
ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα, εθπνκπέο θαη ζέκαηα πνπ
κεηαδίδνληαη ζηηο γιψζζεο απηέο.
19(3) Σν Ίδξπκα δηαζθαιίδεη φηη ε δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη δελ
πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ κίζνπο ιφγσ δηαθνξψλ ζηε θπιή, ην θχιν, ηε
ζξεζθεία ή ηελ ηζαγέλεηα.
19(4) Σν Ίδξπκα παξέρεη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, δεκφζηα
ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία γηα ιήςε εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Ννείηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, ην Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ ακθίδξνκε απεπζείαο ηειενπηηθή ζχλδεζε ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ
Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ζε ηζρχ δηαθξαηηθή ζπκθσλία.
19(5)(α) Σν Ίδξπκα έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ζνβαξά ηε ζσκαηηθή, ηελ
πλεπκαηηθή ή ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαη ηδίσο πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ
πνξλνγξαθηθέο ή ζθελέο αδηθαηνιφγεηεο βίαο.
(β) Η πξνβιεπνκέλε ζηε παξάγξαθν (α) ππνρξέσζε επεθηείλεηαη επίζεο θαη ζε άιια
πξνγξάκκαηα πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή ή ηελ εζηθή
αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ εθηφο αλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ
κεηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε άιια ηερληθήο θχζεσο κέηξα φηη νη αλήιηθνη δελ
βιέπνπλ ε αθνχλ θαηά θαλφλα θαη ζπζηεκαηηθά ηηο εθπνκπέο απηέο.
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(γ) Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαη
ζε κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ην Ίδξπκα έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη πξνεγείηαη
αθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε ή φηη αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο νπηηθνχ
ζπκβφινπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπο.
19(6) Σν Ίδξπκα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ ρξφλνπ κεηάδνζεο πξνγξακκάησλ ή
εθπνκπψλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλάκεζα ζηα πνιηηηθά θφκκαηα.
Καζφηη δελ ππάξρεη ζαθήο εξκελεία σο πξνο ην ηη ζεκαίλεη «δίθαηε ηζνξξνπία» κεηαμχ
ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνπ ηνπ 2010, ε Αξρή, γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ζεσξεί νξζφ φπσο
εξκελεπηεί ν φξνο απηφο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ
ηαζκψλ (Ίζε κεηαρείξηζε Κνκκάησλ θαη Τπνςεθίσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2006 (ΚΓΠ
193/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Καλνληζκφ 4(2) ν νπνίνο αλαθέξεη:
«Ωο ηζνηηκία θνκκάησλ λνείηαη ε αλαινγηθή ηζόηεηα κε θξηηήξηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή
δύλακε ηνπ θόκκαηνο είηε ζηελ ελ ιεηηνπξγία είηε, ζε πεξίπησζε πξνεθινγηθήο
πεξηόδνπ, ζηελ πξν ηεο δηάιπζεο ηεο, Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, θαη ηελ νξγάλσζε
ηνπ θόκκαηνο ζε παγθύπξηα θιίκαθα».
Όζνλ αθνξά «ηελ νξγάλσζε ηνπ θφκκαηνο ζε παγθχπξηα θιίκαθα», θαη ιφγσ ηνπ φηη ην
ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη κε κεηξήζηκν, ζα ιεθζεί ππφςε κφλν ε θνηλνβνπιεπηηθή
δχλακε ηνπ θάζε θφκκαηνο.
Η Αξρή αθνχ ζπλέιεμε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο
επεμεγείηαη ιεπηνκεξψο πην θάησ, πξνρψξεζε ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
έρνληαο πάληνηε ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο εθπνκπέο ηνπ
Ιδξχκαηνο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα αθνινπζεζνχλ
πηζηά νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο θαη λα εμαρζνχλ αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα.
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ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010
(Πξώην, Γεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα
ΡΙΚ)
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2. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010
2.1 Μεζνδνινγία
Η Αξρή δηεμήγαγε έξεπλα ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα
νπνία κειέηεζε θαη αλέιπζε. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε φπσο θαηακεηξήζεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα
εθπνκπήο θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαηά ην έηνο 2010,
ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο ζηα επξήκαηα.
Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξ. 26.10.2010 δήηεζε απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
φπσο κέρξη ηηο 10.1.2011, ππνβάιεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ θαη ηα
ηέζζεξα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο κέρξη εθείλε ηελ εκεξνκελία
ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ππνβιεζεί ήηαλ ειιηπή. Λφγσ ηνπ φηη παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε
ζηελ ππνβνιή νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ, ε Αξρή πξνρψξεζε ζηελ απνζηνιή
ππελζπκεηηθψλ επηζηνιψλ ζηηο 4.1.2011 θαη 11.1.2011 επαλαιακβάλνληαο ηα πην πάλσ.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ε Αξρή εθπφλεζε ηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην Ίδξπκα γηα ηα ηέζζεξα θαλάιηα θαη ηηο δηάθνξεο
αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην πξφγξακκα θαη ππνβιήζεθαλ θαηφπηλ απφ ην ΡΙΚ. Αθξηβήο
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπ ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη, ζε αληίζεζε κε
ηελ ηειεφξαζε, θαη απηφ θαζηζηά ηε ζπιινγή θαη ηελ επαιήζεπζε ζηνηρείσλ δχζθνιε
θαη ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή απηή απμάλεη ελδερνκέλσο ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο
ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηα νπνία είλαη
θαηαγξακκέλα κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. H Αξρή δήηεζε απφ ην Ίδξπκα φπσο
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ε ξνή ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, αιιά απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ
ιφγσ ηνπ φηη ην ΡΙΚ δελ δηέζεηε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγία.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ιήθζεθε ππφςε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα
ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ, δειαδή 24 ψξεο εθπνκπήο εκεξεζίσο.
Αθνινχζσο, ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη
απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψζεσλ, δε ιήθζεθε
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ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ
θάπνηα απφ ηα θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο δελ κεηέδηδαλ εθπνκπή.
Η Αξρή δηαρψξηζε ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε βάζε
ηα ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο
πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ.
Ο ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο βάζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη ππνινγηζκνί θαη
πξνέθπςαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δψδεθα
κήλεο αλέξρεηαη ζηηο 34009 ώξεο 43 ιεπηά θαη 7 δεπηεξόιεπηα από 35040 ώξεο
ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πνπ
πξνέθπςε ζηνπο ξαδηνζαιάκνπο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ, θαηά ηηο
εκεξνκελίεο 8.6.2010 – 10.6.2010, ην Πξψην θαη Γεχηεξν Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα δελ
κεηέδσζαλ νπνηεζδήπνηε εθπνκπέο γηα ζπλνιηθά 85 θαη 72 ψξεο αληίζηνηρα.
Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, πεξηιήθζεθαλ ζηελ Έθζεζε θαη πνζνζηψζεηο ππνινγηζκέλεο
κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην
εηθνζηηεηξάσξν κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα.
2.2 Έιεγρνο γηα παξνρή Ιζνξξνπεκέλεο Γέζκεο Τπεξεζηώλ
χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ, ε Αξρή ειέγρεη:
(α) «Καηά πόζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ
ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003».
2.2.1 Απαηηνύκελα Πνζνζηά γηα κηα Ιζνξξνπεκέλε Γέζκε Τπεξεζηώλ
ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία)
Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη
9
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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.

εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο
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 «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ
Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκν ηνπ 2010, σο «ε 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
10
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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 «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» 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 κελύκαηα θαζψο απηά,
κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία».
2.2.2 Γηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ
Οη Καλνληζκνί 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:
 Καλνληζκόο 4.
Σα 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) Σα δειηία εηδήζεσλ – ζηελ Διιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή
γιώζζα.
β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο.
γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα.
δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά
ζέκαηα.
ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά
ζέκαηα.
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δ) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο
ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.
ε) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή
πνιηηηθήο άκπλαο.
Καλνληζκόο 5.
Σα 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) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ
άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο,
παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ.
(γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηξέρνπζαο

επηθαηξόηεηαο

πεξηιακβαλνκέλσλ,

κεηαμύ

ζηελ

Κύπξν

άιισλ,

θαη

ην

θηλεκαηνγξαθηθώλ

εμσηεξηθό,
θεζηηβάι,

θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ.
(δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
(ε)

Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα.

(ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα.
(δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο.
 Καλνληζκόο 6.
Σα 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) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ
γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό,
12
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πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ
αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Δπξσπατθνύ
Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ
δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision.
(β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από
ην ζηνύληην.
(γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ.
(δ)

Σα

παηδηθά

πξνγξάκκαηα,

πεξηιακβαλνκέλσλ,

κεηαμύ

άιισλ,

ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ
παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ
γλώζεσλ.
(ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ,
πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε.
(ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο,
ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ.

2.3 Δπξήκαηα
2.3.1 πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο
Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ νη πνζνζηψζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ
κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην
εηθνζηηεηξάσξν,

πεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

δηαθεκίζεσλ,

θαζψο

θαη

ησλ

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν
«ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο εξκελεχεηαη ζηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ
Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003
(Κ.Γ.Π. 616/2003) δελ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, θαζψο δελ
απνηεινχλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία».
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Πίλαθαο 2.1: ύλνιν ζε ώξεο

Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
Γηαθεκίζεηο/Άιια
Off Air*
ΟΛΙΚΑ

Ραδηόθσλν – ΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
1ν
2ν
3ν
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
3295:20:00
2132:44:00
2149:56:44
3520:30:00
5017:19:00
5439:56:07
1774:15:00
1537:57:00
387:50:16
84:55:00
0:00:00
782:16:53
85:00:00
72:00:00
0:00:00
8760:00:00
8760:00:00
8760:00:00

4ν
Πξόγξακκα
933:40:00
7820:15:00
0:00:00
6:05:00
0:00:00
8760:00:00

ΟΛΙΚΑ
8511:40:44
21798:00:07
3700:02:16
873:16:53
157:00:00
35040:00:00

Πίλαθαο 2.2: Πνζνζηά επί ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο

Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
Γηαθεκίζεηο/Άιια
Off Air*
ΟΛΙΚΑ

*εκεηψλεηαη

1ν
Πξόγξακκα
37,62%
40,19%
20,25%
0,97%
0,97%
100,00%

Ραδηόθσλν – ΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
2ν
3ν
4ν
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
24,35%
24,54%
10,66%
57,28%
62,10%
89,27%
17,56%
4,43%
0,00%
0,00%
8,93%
0,07%
0,82%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΟΛΙΚΑ
24,29%
62,21%
10,56%
2,49%
0,45%
100,00%

φηη ιφγσ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε ζηνπο ξαδηνζαιάκνπο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο

Κχπξνπ, θαηά ηηο εκεξνκελίεο 8.6.2010 – 10.6.2010, ην Πξψην θαη Γεχηεξν Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα δελ κεηέδσζαλ
νπνηεζδήπνηε εθπνκπέο γηα ζπλνιηθά 85 θαη 72 ψξεο αληίζηνηρα.

ρεδηάγξακκα 2.1: Οιηθόο ρξόλνο αλά ξαδηνθσληθό πξόγξακκα
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ρεδηάγξακκα 2.2: Πνζνζηά Οιηθνχ Υξφλνπ

2.3.2 πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο
Σα ζηνηρεία πνπ ζα αλαιπζνχλ ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη
πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζηηο ξαδηνθσληθέο ηνπ κεηαδφζεηο,
αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα
Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο 2003, ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ξαδηνθσληθνχ
ρξφλνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρξφλνπ
πνπ αθηεξψζεθε ζε δηαθεκίζεηο, αλαγγειίεο πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη
ηνλ ρξφλν πνπ δελ ππήξρε εθπνκπή ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ.
Πίλαθαο 2.3: πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο

Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
ΟΛΙΚΑ

Ραδηόθσλν – ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
1ν
2ν
3ν
4ν
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
3295:20:00
2132:44:00
2149:56:44
933:40:00
3520:30:00
5017:19:00
5439:56:07
7820:15:00
1774:15:00
1537:57:00
387:50:16
0:00:00
8590:05:00
8688:00:00
7977:43:07
8753:55:00

ΟΛΙΚΑ
8511:40:44
21798:00:07
3700:02:16
34009:43:07
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Πίλαθαο 2.4: Πνζνζηψζεηο πλνιηθνύ Ραδηνθσληθνύ Υξόλνπ

Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
ΟΛΙΚΑ

Ραδηόθσλν – ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
1ν
2ν
3ν
4ν
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
Πξόγξακκα
38,36%
24,55%
26,95%
10,67%
40,98%
57,75%
68,19%
89,33%
20,65%
17,70%
4,86%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΟΛΙΚΑ
25,03%
64,09%
10,88%
100,00%

2.4 πκπεξάζκαηα:
Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη:


ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 38,36% ηνπ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην
(25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα
ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ).



ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 20,65% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ
ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii).



ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 40,98% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην
ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).

Σν Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη:


ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 24,55% ηνπ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ πνιχ θνληά ζην θαηψηαην φξην
(25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα
ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ).
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ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 17,70% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ
ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii).



ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 57,75% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην
ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).

Σν Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη:


ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 26,95% ηνπ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην
(25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα
ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ)



ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 4,86% ηνπ ζπλνιηθνχ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ πνιχ θνληά ζην 5% πνπ ζέηεη σο
θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii).



ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 68,19% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην
ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).

θαη ην Σέηαξην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη:


ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,67% ηνπ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην θαηψηαην φξην
(25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα
ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ).



ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαζφινπ ξαδηνθσληθφ ρξφλν



ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 89,33% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ
70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηέηαξην πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
είλαη νπζηαζηηθά κνπζηθφ θαλάιη ρσξίο θαζφινπ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη
εμαζθαιίδεη έλα πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ, επεηδή ζπλδέεηαη κε ην Πξψην θαη
ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ, θαζψο θαη κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΡΙΚ1 θαη κεηαδίδεη
ζπλνιηθά ελλέα δειηία εηδήζεσλ ηελ εκέξα.
πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα:
ρεδηάγξακκα 2.3: πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο
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ρεδηάγξακκα 2.4: Πνζνζηά πλνιηθνχ Ραδηνθσληθνχ Υξφλνπ –Οιίθά Πνζνηά (1ν, 2ν,
3ν θαη 4ν πξφγξακκα)

Με βάζε φια ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα αθηεξψλεη:


ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 25,03% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, μεπεξλψληαο ην 25%, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ
Καλνληζκφ 3(2)(β)(i), θαη σο εθ ηνχηνπ ε Αξρή ζεσξεί φηη ην ΡΙΚ πιεξνί ηελ
πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ.



ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,88% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ
Καλνληζκνχ 3(2)(β)(ii), δειαδή «ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ
ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ».



ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 64,09% ηνπ
ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 70%
θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(iii).
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Πίλαθαο 2.5: ύγθξηζε απαηηνύκελσλ θαη πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ
ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΧΝ
ΠΟΟΣΧΝ

Δληόο
Ννκνζεζίαο;

Δίδνο

Απαηηνύκελν

Πξαγκαηηθό

Πξνγξάκκαηνο

%

%

Γηαθνξά

Δλεκεξσηηθά

25,00%

25,03%

0,03% ΝΑΙ

Πνιηηηζηηθά

5,00%

10,88%

6,28% ΝΑΙ

Φπραγσγηθά

70,00%

64,09%

5,45% ΝΑΙ

Πίλαθαο 2.6: ύγθξηζε επξεκάησλ κε πξνεγνύκελα έηε
ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ
ΡΙΚ ΡΑΓΙΟΦΧΝΑ

2006

2007

2008

2009

2010

ΔΝΗΜΔΡΧΗ

19,88%

22,67%

24,05%

24,17%

25,03%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

12,09%

14,28%

9,03%

11,28%

10,88%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

68,03%

63,05%

66,92%

64,55%

64,09%

2.4.1 πκπέξαζκα γηα ηνλ έιεγρν παξνρήο Ιζνξξνπεκέλεο Γέζκεο Τπεξεζηώλ
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαηεζεί πην πάλσ ην Ίδξπκα πιεξνί ηηο
πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε
ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα
Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003.

Σα ζηνηρεία εθηίζεληαη κε

ιεπηνκέξεηα ζηηο ζειίδεο 13-19 θαη ζηνλ Πίλαθα 2.4.
Όπσο πξνθχπηεη, ην Ίδξπκα έρεη βειηηψζεη ηα πνζνζηά ησλ ελεκεξσηηθψλ ηνπ
πξνγξακκάησλ. Οπζηαζηηθά ην ΡΙΚ κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο ζηηο νπνίεο πξνέβε, θάιπςε
ηα απαηηνχκελα απφ ηνπο Καλνληζκνχο πνζνζηά.
Πεξαηηέξσ, απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε έθαζην ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα αιιά θαη ζπλνιηθά)
20
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πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ άξζξνπ 17(Α)(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «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».
2.5 Μεηάδνζε πξνγξακκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο
Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22(Β)(2β) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο
ηνπ 2003, αθνχ θαηά ηελ έξεπλα ηεο δελ πξνέθπςε φηη ην ΡΙΚ κεηέδσζε θάπνηα εθπνκπή
πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο Γεκφζηαο Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο.
2.5.1 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο
Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 22Β(2γ) «ην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηαο πνπ ηεο
αλαηίζεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο ειέγρεη:
(γ) «θαηά πόζν ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην
ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 19».

19(1) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(1) πνπ αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο κε ακεξόιεπηε
πξνζνρή θαη ζεβαζκό ζηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επαηζζεζίεο ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη
ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο, ησλ ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ δηαθόξσλ
κεηνλνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεκνθξαηία» ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη
ζηελ αληίιεςε ηεο νπνηαδήπνηε πξαθηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ λα παξαβηάδεη ηελ πην
πάλσ πξφλνηα.
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19(2) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ (2), πνπ αλαθέξεη φηη «Σν
Ίδξπκα παξέρεη δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηελ Διιεληθή, ηελ Σνπξθηθή θαη
ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ γιώζζεο θαη
δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ζε
πξνγξάκκαηα, εθπνκπέο θαη ζέκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζηηο γιώζζεο απηέο» ε Αξρή
ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα:
Σν Γεχηεξν Πξφγξακκα Ραδηνθψλνπ κεηαδίδεη απνθιεηζηηθά εθπνκπέο ζηελ ηνπξθηθή,
ηελ αξκεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. πγθεθξηκέλα, θαζεκεξηλά απφ ηηο 6:00 ην
πξσί κέρξη ηηο 17:00 ην απφγεπκα κεηαδίδεηαη ηνχξθηθν πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη
κνπζηθή,

καγθαδίλν

ειιελνθππξηαθνχ

πνηθίινπ

ηχπνπ,

ηξία

πεξηερνκέλνπ,
δειηία

δεθαπεληάιεπηε

εηδήζεσλ

ζηελ

επηζθφπεζε

ηνπξθηθή

γιψζζα,

ηνπ
ηε

δεθαπεληάιεπηε εθπνκπή «Η ειιεληθή απφ ξαδηνθψλνπ», 20ιεπην πνιηηηζκηθφ
πξφγξακκα θαη θιαζηθή κνπζηθή κε ζρφιηα ζηελ ηνπξθηθή θαη αγγιηθή γιψζζα. ην
πξφγξακκα ηνπ αββάηνπ ζην πιαίζην πνιηηηζηηθήο εθπνκπήο θηινμελνχληαη
δηαλννχκελνη θαη κεηαδίδεηαη κνπζηθή Σνπξθνθχπξησλ ζπλζεηψλ. πλνιηθά, κεηαδίδεηαη
11 ψξεο πξφγξακκα ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, θάζε κέξα.
Μεηαδίδεηαη επίζεο πξφγξακκα ζηελ αξκέληθε γιώζζα δηάξθεηαο κηαο ψξαο θάζε κέξα
πνπ πεξηιακβάλεη αξκέληθε κνπζηθή, εηδήζεηο, πξφγξακκα παηδηθή γσληά θαη ζέκαηα γηα
ηε γπλαίθα, ηελ πγεία θαη ηε ινγνηερλία.
Σν αγγιηθό πξόγξακκα δηαξθεί 12 ψξεο. Οπζηαζηηθά κεηαδίδεηαη 6 ψξεο πξφγξακκα
ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη έπεηηα ππάξρεη επαλάιεςή ηνπ απφ ηα κεζάλπρηα κέρξη ηηο 6
ην πξσί. Σν αγγιηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη εηδήζεηο, πνιηηηζηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ
πξφγξακκα, πνηθίιε κνπζηθή, πξφγξακκα θιαζηθήο κνπζηθήο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ηνπξηζκφ ζηελ Κχπξν ζηε γαιιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα.
εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθψλνπ, ηα ππφινηπα
Πξνγξάκκαηα κεηαδίδνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΡΙΚ

«γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνύξαο γηα εηξεληθή

ζπκβίσζε ησλ δύν θνηλνηήησλ θαη δηαθόξσλ κεηνλνηήησλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν»
κεηαδίδεηαη ζην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθψλνπ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ην
πξφγξακκα «πκβίσζε θαη Πνιππνιηηηζκηθόηεηα», δηάξθεηαο κηαο ψξαο. Σν Πξψην
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επίζεο ζην πξφγξακκά ηνπ ηελ εθπνκπή «Η θσλή ησλ
Μαξσληηώλ» πνπ κεηαδίδεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη έρεη δηάξθεηα κηα ψξα. ην
πιαίζην ηεο εθπνκπήο παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
Μαξσληηψλ πνπ δνπλ ζηελ Κχπξν. Μεηαδίδεηαη αθφκε ε εθπνκπή «Οη Λαηίλνη ηεο
Κύπξνπ ρηεο θαη ζήκεξα», κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πνπ έρεη δηάξθεηα επίζεο κηα ψξα.
ην πξφγξακκα θηινμελνχληαη κέιε ηεο ιαηηληθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη
θαιχπηνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία, ζξεζθεία, παξάδνζε θαη πνιηηηζκφ ησλ
Λαηίλσλ. Σν πξφγξακκα «πκβίσζε θαη Πνιππνιηηηζκηθόηεηα» κεηαδίδεηαη κηα θνξά
ηελ εβδνκάδα θαη ζην Σξίην Πξφγξακκα Ραδηνθψλνπ.
19(3) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(3) πνπ αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη όηη ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη δελ πξνθαιεί ηε
δεκηνπξγία αηζζεκάησλ κίζνπο ιόγσ δηαθνξώλ ζηε θπιή, ην θύιν, ηε ζξεζθεία ή ηελ
ηζαγέλεηα» ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε ηεο νπνηαδήπνηε
πξαθηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ λα παξαβηάδεη ηελ πην πάλσ πξφλνηα.
19(4) Οη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 19(4) δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή γηα ην ξαδηφθσλν.
19(5) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(5) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα έρεη
ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη όηη νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ
πξνγξάκκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ζνβαξά ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή ή ηελ
εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαη ηδίσο πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνξλνγξαθηθέο ή
ζθελέο αδηθαηνιόγεηεο βίαο», ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη, ην ελ ιφγσ άξζξν, δελ ηπγράλεη
εθαξκνγήο ζηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο.
19(6) ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(6) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ
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θαη ηειενπηηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο πξνγξακκάησλ ή εθπνκπώλ πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ
αλάκεζα ζηα πνιηηηθά θόκκαηα», ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ είρε
ελψπησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ θνκκάησλ ζην ξαδηφθσλν ήηαλ απηά
πνπ αθνξνχζαλ ζην «Πξσηλφ Γξνκνιφγην» ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΙΚ θαη
παξαηίζεληαη πην θάησ:

Πίλαθαο 2.7: Δθπνκπή «Πξσηλό Γξνκνιόγην», Γ’ Πξόγξακκα Ραδηνθώλνπ

Κόκκα
ΑΚΔΛ
ΓΗΤ
ΓΗΚΟ
Κ.. ΔΓΔΚ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΔΤΡΧΚΟ
ΔΓΗ
ΛΟΙΠΟΙ
Οιηθά
Κπβέξλεζε

Παξνπζίεο Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ ζην «Πξσηλό Γξνκνιόγην»
Πνζνζηό
Πνζνζηό ζε
Δθπξνζώπεζεο
Βνπιεπηηθέο
Αξ. Παξνπζηώλ
ζην "Πξσηλό
Δθινγέο
Γξνκνιόγην"
2006*
153
196
132
85
26
28
0
0
620
43

24,68%
31,61%
21,29%
13,71%
4,19%
4,52%
0,00%
0,00%
100,00%
-----

31,13%
30,34%
17,92%
8,91%
1,95%
5,75%
1,56%
2,53%
100,00%
-----

Απόθιηζε

-6,45%
+1,27%
+3,37%
+4,80%
+2,24%
-1,23%
-1,56%
0,00%
-----------

(* Πεγή- Δπίζεκε Ιζηνζειίδα Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ)
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ρεδηάγξακκα 2.5:Παξνπζίεο Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ ζηελ εθπνκπή «Πξσηλφ
Γξνκνιφγην» Vs Πνζνζηφ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ 2006

Σν Πξσηλφ Γξνκνιφγην κεηαδίδεηαη απφ ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθψλνπ απφ
Γεπηέξα κέρξη άββαην θαη έρεη δηάξθεηα 4 ψξεο.
Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθψλνπ, ζηελ εθπνκπή
Πξσηλφ Γξνκνιφγην, πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηε Γεπηέξα κέρξη ην άββαην θαη έρεη
δηάξθεηα 4 ψξεο, δελ έρεη δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ηεο δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ
θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ αλάκεζα ζηα θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηηθά
θφκκαηα ζε φηη αθνξά ηα δχν κεγάια θφκκαηα (ΑΚΔΛ θαη ΓΗΤ).
πγθεθξηκέλα, ελψ ε θαηάηαμε ησλ θνκκάησλ ζε πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ζην «Πξσηλφ
Γξνκνιφγην» πξνζνκνηάδεη κε ηελ θαηάηαμε πνπ είραλ ηα θφκκαηα ζηηο Βνπιεπηηθέο
Δθινγέο ηνπ 2006, εληνχηνηο, θαίλεηαη ν Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο (31.61%) λα έρεη
εθπξνζσπεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην ΑΚΔΛ(24.68%) ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ
ηειεπηαίσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ έθεξαλ ην ΑΚΔΛ(31.13%) σο πξψην θφκκα θαη ηνλ
25
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ΓΗΤ σο δεχηεξν (30.34%). Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΡΙΚ δελ ππέβαιε ζηνηρεία ηνπ
ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ πνπ είρε έθαζηνο θηινμελνχκελνο, αιιά παξέζεζε κφλν
αξηζκεηηθέο παξνπζίεο.
Χζηόζν, ιόγσ ηνπ όηη ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ην ΡΙΚ είλαη ειιηπή (αθνξνύλ κόλν
κηα εθπνκπή) δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.

2.6 Σειηθά πκπέξαζκα γηα ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ηνπ Ραδηνθώλνπ (Πξώην, Γεύηεξν,
Σξίην, Σέηαξην Πξόγξακκα ΡΙΚ)
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εθηεζεί πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζειίδεο 1319 ε Αξρή ζεσξεί φηη ην ΡΙΚ παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε
ππεξεζηώλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα
Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 θαη επνκέλσο πιεξνί ηηο πξόλνηεο
ηνπ άξζξνπ 22Β(2)(α).
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζειίδα 21 ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα
πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε
ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία)
Καλνληζκνχο ηνπ 2003 θαη επνκέλσο πιεξνί ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 22Β(2)β).
Δπίζεο, ε Αξρή ζεσξεί φηη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα
ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 19 όζνλ αθνξά ηα εδάθηα 19(1), 19(2) θαη 19(3). Σα εδάθηα 19(4) θαη 19(5) δελ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζην ξαδηόθσλν θαη όζνλ αθνξά ην εδάθην 19(6) ε Αξρή δελ
κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα ιόγσ ειιηπώλ ζηνηρείσλ.

(ζειίδεο

21-25.
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ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗΛΔΟΡΑΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010
(ΡΙΚ-1 θαη ΡΙΚ-2)
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3. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010
3.1 Μεζνδνινγία
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ε Αξρή πξνρψξεζε ζηε ιήςε θαη αλάιπζε
ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηελ εηαηξεία AGB Nielsen, φζν θαη απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ. Η αλάιπζε δελ ήηαλ δεηγκαηνιεπηηθή, αιιά έγηλε κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά
κεηαδφζεθε απφ ηα θαλάιηα ηνπ Ιδξχκαηνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ηνπ έηνπο, ήηνη
12 κήλεο γηα έθαζην εθ ησλ δχν ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ.
Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε θαη θέηνο απφ ηελ εηαηξεία AGB
ήηαλ ειιηπή θαζψο ε εηαηξεία ζηακάηεζε πιένλ λα θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηηο
κεηακεζνλχρηηεο επαλαιεπηηθέο κεηαδφζεηο ηνπ Iδξχκαηνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο
κε αξηζκφ πειαηψλ ηεο (δηαθεκηζηηθά γξαθεία). Σνχην είρε σο απνηέιεζκα ηελ
νκαδνπνίεζε φισλ

ησλ κεηακεζνλχρηησλ επαλαιεπηηθψλ κεηαδφζεσλ θαη ηελ

θαηαγξαθή ηνπο σο «Δπαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ» Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ
κεηακεζνλχρηησλ επαλαιήςεσλ ήηαλ αξθεηά κεγάιε (3-5 ψξεο θάζε κέξα) θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνεζνχλ θαζψο θάηη ηέηνην ζα έβιαπηε ζεκαληηθά
ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, θαηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ
πνπ είραλ κεηαδνζεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν
«ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο», φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο
θαλνληζκνχο. Έηζη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε
ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε (α) δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, (β)
αλαθνηλψζεσλ γηα ρνξεγίεο, (γ) αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο ηνπ Ιδξχκαηνο, (δ)
ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαζψο θαη (ε) ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. Δπίζεο έλα πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ αθνξνχζε ζε ηερληθά ιάζε (π.ρ. παγσκέλε εηθφλα) ηα νπνία επίζεο δελ
θαηακεηξήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθζεζεο.
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Η Αξρή πξνρψξεζε θαη δηαρψξηζε ηηο εθπνκπέο ζε ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη
ςπραγσγηθέο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ.
Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο
ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο, αλήιζε ζε πεξίπνπ 16,312 ώξεο. Ο
ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 17,520 ψξεο.
Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έθζεζε 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.

3.2 Έιεγρνο γηα παξνρή Ιζνξξνπεκέλεο Γέζκεο Τπεξεζηώλ
χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) ηνπ πην πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνπ ηνπ 2010, ε Αξρή ειέγρεη:
(α) «Καηά πόζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ
ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003».
3.2.1 Απαηηνύκελα Πνζνζηά γηα κηα Ιζνξξνπεκέλε Γέζκε Τπεξεζηώλ
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 ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο
ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε
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δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα
ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά:


ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ

40% ηνπ

ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ.
 ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ
ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ.
 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην
50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ.
εκεηώλεηαη 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 «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο
«ε 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
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ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ
ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ
ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα
θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή
ππεξεζία».
3.2.2 Γηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ
Οη Καλνληζκνί 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:
Καλνληζκόο 4.
Σα 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) Σα δειηία εηδήζεσλ – ζηελ Διιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή
γιώζζα.
(β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο.
(γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα.
(δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα.
(ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά
ζέκαηα.
(ζη) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο
ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.
(δ)

Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο

άκπλαο.
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Καλνληζκόο 5.
Σα 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) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ
άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο,
παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ.
(γ) Σα 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) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
(ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα.
(ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα.
(δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο.
Καλνληζκόο 6.
Σα 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) Σα 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 Δπξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ
Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ
ηεο Eurovision.
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(β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην
ζηνύληην.
(γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ.
(δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ
γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά,
ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ.
(ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ,
πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε.
(ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο,
ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ.
3.3 Δπξήκαηα
πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο
Πίλαθαο 3.1 ύλνιν ζε ώξεο
Σειεόξαζε- Οιηθόο Υξόλνο- ΡΙΚ1 & ΡΙΚ2- Ώξεο
Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
Γηαθεκίζεηο
Promos
ΟΛΙΚΑ

ΡΙΚ1
3807:04:23
3298:02:56
955:44:29
290:12:37
408:55:35
8760:00:00

ΡΙΚ2
3395:11:00
4186:48:57
669:32:43
179:00:20
329:27:00
8760:00:00

ΟΛΙΚΑ
7202:15:23
7484:51:53
1625:17:12
469:12:57
738:22:35
17520:00:00

Πίλαθαο 3.2 Πνζνζηά επί ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο
Σειεόξαζε- Οιηθόο Υξόλνο- ΡΙΚ1 & ΡΙΚ2- Ώξεο
Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
Γηαθεκίζεηο
Promos
ΟΛΙΚΑ

ΡΙΚ1
43,46%
37,65%
10,91%
3,31%
4,67%
100,00%

ΡΙΚ2
38,76%
47,79%
7,64%
2,04%
3,76%
100,00%

ΟΛΙΚΑ
41,11%
42,72%
9,28%
2,68%
4,21%
100,00%
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ρεδηάγξακκα 3.1 Οιηθόο ρξόλνο αλά ηειενπηηθό θαλάιη

ρεδηάγξακκα 3.2: Πνζνζηά επί ηνπ Οιηθνχ Υξφλνπ

Σα πην πάλσ ζηνηρεία δίλνπλ κηα αξρηθή εηθφλα σο πξνο ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ
ηχπσλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 γηα θάζε έλα εθ ησλ δχν Καλαιηψλ
μερσξηζηά. Χζηφζν, γηα λα εμαρζνχλ ηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ν
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ρξφλνο πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Γηαθήκηζε/Σειεκπνξία/Υνξεγία θαη ζηηο αλαγγειίεο
πξνζερψλ εθπνκπψλ ψζηε ηα πνζνζηά λα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηνλ «ζπλνιηθό
ηειενπηηθό ρξόλν».
Πίλαθαο 3.3 πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο
Σειεόξαζε- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο- ΡΙΚ1 & ΡΙΚ2 -Ώξεο
Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
ΟΛΙΚΑ

ΡΙΚ1
3807:04:23
3298:02:56
955:44:29
8060:51:48

ΡΙΚ2
3395:11:00
4186:48:57
669:32:43
8251:32:40

ΟΛΙΚΑ
7202:15:23
7484:51:53
1625:17:12
16312:24:28

Πίλαθαο 3.4 Πνζνζηψζεηο πλνιηθνύ Σειενπηηθνύ Υξόλνπ
Σειεόξαζε- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο- ΡΙΚ1 & ΡΙΚ2 -Ώξεο
Δλεκέξσζε
Φπραγσγία
Πνιηηηζκόο
ΟΛΙΚΑ

ΡΙΚ1
47,23%
40,91%
11,86%
100,00%

ΡΙΚ2
41,15%
50,74%
8,11%
100,00%

ΟΛΙΚΑ
44,15%
45,88%
9,96%
100,00%

3.4 πκπεξάζκαηα
Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηζψξην ηνπ ζηαηηζηηθνχ
ιάζνπο, πξνθχπηεη φηη ην πξώην ηειενπηηθό θαλάιη (ΡΙΚ 1) πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο
πνπ ηίζεληαη από ηελ Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα
απνηεινχλ ην 47.23% θαη 40.91% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληίζηνηρα. Σα
κελ Δλεκεξσηηθά ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία (40%), θαη
ηα δε Φπραγσγηθά είλαη θάησ απφ ην αλψηαην πνζνζηφ (50%) πνπ θαζνξίδεη ε
Ννκνζεζία. Όζνλ αθνξά ζηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ην ΡΙΚ 1 αθηέξσζε ην 11.86%
ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ επίζεο πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηεο
Ννκνζεζίαο ε νπνία θαζνξίδεη πνζνζηφ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ φρη κηθξφηεξν ηνπ
10%
Όζνλ αθνξά ην ΡΙΚ2, πξνθχπηεη φηη ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο
πιεξνχληαη κφλν ζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, ηα Δλεκεξσηηθά
πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 41.15% ππεξβαίλνληαο ην φξην ηνπ 40% πνπ θαζνξίδεη ε
Ννκνζεζία σο ειάρηζην πνζνζηφ θαη έηζη πιεξνί ηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε. Σα
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Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 50.74% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ,
μεπεξλψληαο ην πνζνζηφ ηνπ 50% πνπ πξνλννχλ νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί σο αλψηαην
πνζνζηφ. ε φηη αθνξά ζηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε είλαη
ηεο ηάμεο ηνπ 8.11%, πνζνζηφ θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ 10% πνπ είλαη ην ειάρηζην
πνζνζηφ πνπ απαηηείηαη.
ρεδηάγξακκα 3.3 : πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2

ρεδηάγξακκα 3.4 Πνζνζηά πλνιηθνύ Σειενπηηθνύ Υξόλνπ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2
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Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη πίλαθεο θαηαδεηθλχεηαη φηη ην ΡΙΚ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
πιεξνί θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο ηα πνζνζηά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Ννκνζεζία
φπσο ζα εμεγεζεί πην θάησ.
πγθεθξηκέλα:
Πίλαθαο 3.5: ύγθξηζε απαηηνύκελσλ θαη πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ
ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΧΝ

Δληόο

ΠΟΟΣΧΝ
Δίδνο

Απαηηνύκελν

Πξαγκαηηθό

Πξνγξάκκαηνο

%

%

Δλεκεξσηηθά

>40,00%

44,15%

Πνιηηηζηηθά

>10,00%

9,96%

Φπραγσγηθά

<50,00%

45,88%

Γηαθνξά Ννκνζεζίαο;
4,15% ΝΑΙ
-0,04% ΝΑΙ**
4,22% ΝΑΙ

** Η Αξρή ζεσξεί ηελ θαηαγεγξακκέλε απόθιηζε (0.04%) σο ακειεηέα θαη άξα ηθαλνπνηεηηθό ην
πνζνζηό.

Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηα έηε 2006, 2007 2008 θαη 2009 ηα πνζνζηά
πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζε αληηζηνηρία κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πίλαθαο 3.6: ύγθξηζε Δπξεκάησλ 2005, 2006, 2007,2008 θαη 2009

2006

2007

2008

2009

2010

Δλεκεξσηηθά

34.51%

34.96%

36.67%

36.80%

44,15%

Φπραγσγηθά

56.13%

55.64%

53.70%

53.55%

45,88%

Πνιηηηζηηθά

9.37%

9.40%

9.63%

9.65%

9,96%

Οη ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα καξηπξνχλ φηη έρεη γίλεη
πξνζπάζεηα λα δηακνξθσζεί ην πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κε ηξφπν ψζηε λα πιεξνί ηα
θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Ιδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ην 2010 θαίλεηαη θαη
απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα λα έρεη απμεζεί αηζζεηά ην πνζνζηφ ησλ ελεκεξσηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη βξίζθεηαη πάλσ απφ ην φξην ηνπ 40% πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία.
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Παξαηεξείηαη επίζεο φηη έρεη κεησζεί αηζζεηά ην πνζνζηφ ησλ ςπραγσγηθψλ
πξνγξακκάησλ κε απνηέιεζκα γηα πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία λα επξίζθνληαη
εληφο ησλ Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
Σν πνζνζηφ ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πνζνζηά ηα ηειεπηαία
πέληε ρξφληα.
3.5 πκπέξαζκα γηα ηνλ έιεγρν παξνρήο Ιζνξξνπεκέλεο Γέζκεο Τπεξεζηώλ
Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη

απφ ηε Ννκνζεζία. πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία

«Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην 44.15% θαη πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ
θαλνληζκνχ 3(2)(α) ππεξθαιχπηνληαο ην πνζνζηφ 40.00% πνπ πξνλνεί ε Ννκνζεζία. Σν
πνζνζηφ ησλ «Φπραγσγηθώλ πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη ζην

45.88% θαη δελ

ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50.00% πνπ θαζνξίδεη ν πην πάλσ θαλνληζκφο. Σέινο
ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη ζην 9.96% θαη
(ιακβάλνληαο ππφςε ηε πηζαλφηεηα ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο) ζεσξείηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ.
3.5.1 Μεηάδνζε πξνγξακκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο
Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22Β(2)(β) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο
ηνπ 2003, αθνχ θαηά ηελ έξεπλα ηεο δελ πξνέθπςε φηη ην ΡΙΚ κεηέδσζε θάπνηα εθπνκπή
πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο Γεκφζηαο Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο (κε εμαίξεζε
θπζηθά ηηο δηαθεκίζεηο, ηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαη ηα κελχκαηα πξνβνιήο ησλ
εθπνκπψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, γηα ηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή πξφλνηα ζηνλ Νφκν πνπ
επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε ηνπο).
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3.5.2 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο
Καηφπηλ ζρεηηθήο αλάιπζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010, θαη ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19 φπσο απαηηείηαη βάζε ηνπ άξζξνπ 22(Β)(2)(γ) ηνπ πεξί
Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνπ ηνπ 2010, πξνθχπηνπλ ηα
αθφινπζα:
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(1) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο κε ακεξόιεπηε πξνζνρή
θαη ζεβαζκό ζηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επαηζζεζίεο ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο
ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο, ησλ ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ δηαθόξσλ κεηνλνηήησλ
πνπ ππάξρνπλ ζηε Γεκνθξαηία», ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε
ηεο νπνηαδήπνηε πξαθηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ λα παξαβηάδεη ηελ πην πάλσ πξφλνηα.
Σν Ίδξπκα ιεηηνύξγεζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 19(1).
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(2) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα παξέρεη
δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηελ Διιεληθή, ηελ Σνπξθηθή θαη ηελ Αγγιηθή γιώζζα
θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ γιώζζεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο
ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ρξόλνπ ζε
πξνγξάκκαηα, εθπνκπέο θαη ζέκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζηηο γιώζζεο απηέο», ε Αξρή
ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα:
Σν ΡΙΚ 2, θαηά ην 2010, κεηάδηδε θαζεκεξηλά δειηίν εηδήζεσλ ζηελ Σνπξθηθή
(Haberler) δηάξθεηαο 7-10 ιεπηψλ ην νπνίν κάιηζηα πξνβαιιφηαλ θαη ζε επαλάιεςε
κεηά ηα κεζάλπθηα. Μεηάδσζε επίζεο κεγάιν αξηζκφ εθπνκπψλ ηνπ δηθνηλνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο BIZ/ Δκείο (δηάξθεηαο 45-55 ιεπηψλ).
Όζνλ αθνξά ηελ κεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα, ην
Ίδξπκα πέξαλ ησλ θαζεκεξηλψλ δειηίσλ εηδήζεσλ ζηελ Αγγιηθή (2 θνξέο ηελ εκέξα κε
δηάξθεηα 7-10 ιεπηά) θαη ησλ επίζεο θαζεκεξηλψλ ζπλδέζεσλ κε ην Αγγιφθσλν θαλάιη
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εηδήζεσλ Euronews, κεηέδσζε θαη πιεζψξα αγγιφθσλσλ παξαγσγψλ (ηαηληψλ,
ληνθηκαληέξ θιπ).
Αλαθνξηθά κε ηελ κεηάδνζε δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα, ε Αξρή ππνγξακκίδεη φηη απηφ ραξαθηεξίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο.
Καηαιεθηηθά, ην ΡΙΚ παξείρε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηελ Διιεληθή, ηελ
Σνπξθηθή θαη ηελ Αγγιηθή γιώζζα θαη ζε άιιεο γιώζζεο θαη δηαζθάιηζε ηελ ηήξεζε
δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ρξόλνπ
ζε πξνγξάκκαηα, εθπνκπέο θαη ζέκαηα πνπ κεηαδνζήθαλ ζηηο γιώζζεο απηέο, θαη άξα
ιεηηνύξγεζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 19(2).
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(3) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη όηη ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη δελ πξνθαιεί ηε
δεκηνπξγία αηζζεκάησλ κίζνπο ιόγσ δηαθνξώλ ζηε θπιή, ην θύιν, ηε ζξεζθεία ή ηελ
ηζαγέλεηα», ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη, ην Ρ.Ι.Κ. έρεη κεηαδψζεη θάπνηεο εθπνκπέο πνπ
πηζαλφλ λα παξαβηάδνπλ ηελ πην πάλσ πξφλνηα. Οη ιίγεο απηέο πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη
απφ ηελ Αξρή.
Χζηόζν, ε Αξρή ζεσξεί όηη γεληθά ην Ίδξπκα ιεηηνύξγεζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
άξζξνπ 19(3)
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(4) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα παξέρεη,
θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία γηα
ιήςε εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ.
Ννείηαη όηη, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, ην Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ ακθίδξνκε απεπζείαο ηειενπηηθή ζύλδεζε ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ
Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ζε ηζρύ δηαθξαηηθή ζπκθσλία», ε Αξρή,
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θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο, δηαπίζησζε φηη ην Ίδξπκα παξέρεη θαη δηαζθαιίδεη ηα φζα
πξνλννχληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν.
Σν Ίδξπκα ιεηηνύξγεζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 19(4).
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(5) ην νπνίν αλαθέξεη φηη :
(α)«Σν Ίδξπκα έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη όηη νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ζνβαξά ηε ζσκαηηθή, ηελ
πλεπκαηηθή ή ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαη ηδίσο πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ
πνξλνγξαθηθέο ή ζθελέο αδηθαηνιόγεηεο βίαο,
(β) Η πξνβιεπνκέλε ζηε παξάγξαθν (α) ππνρξέσζε επεθηείλεηαη επίζεο θαη ζε άιια
πξνγξάκκαηα πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή ή ηελ εζηθή
αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ εθηόο αλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ
κεηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε άιια ηερληθήο θύζεσο κέηξα όηη νη αλήιηθνη δελ
βιέπνπλ ε αθνύλ θαηά θαλόλα θαη ζπζηεκαηηθά ηηο εθπνκπέο απηέο.
(γ) Γηα ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζε
κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ην Ίδξπκα έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη όηη πξνεγείηαη
αθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε ή όηη αλαγλσξίδνληαη από ηελ παξνπζία ελόο νπηηθνύ ζπκβόινπ
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπο», ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη, θαηά ην έηνο 2010, ην Ίδξπκα
κεηέδσζε θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ πηζαλφλ λα παξαβηάδνπλ ηελ πην πάλσ πξφλνηα. Οη
ιίγεο απηέο πεξηπηψζεηο (ζθελέο) εμεηάδνληαη απφ ηελ Αξρή.
Χζηόζν, ε Αξρή ζεσξεί όηη γεληθά ην Ίδξπκα ιεηηνύξγεζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
άξζξνπ 19(5)
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19(6) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σν Ίδξπκα
δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ
θαη ηειενπηηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο πξνγξακκάησλ ή εθπνκπώλ πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ
αλάκεζα ζηα πνιηηηθά θόκκαηα», ε Αξρή ζεκεηώλεη ηα αθόινπζα:
Η Αξρή δήηεζε θαη έιαβε απφ ην ΡΙΚ κηα πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ πνιηηηθψλ
πξνζθεθιεκέλσλ ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ Ιδξχκαηνο (εμαηξνπκέλσλ ησλ δειηίσλ
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εηδήζεσλ). Η θαηαγξαθή αθνξά κφλν αξηζκεηηθέο παξνπζίεο θαηά εθπνκπή. Η
θαηαγξαθή πνπ ππέβαιε ην Ίδξπκα ειέγρηεθε δεηγκαηνιεπηηθά σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηεο
θαη ζεσξείηαη νξζή.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ιφγν ηνπ φηη δελ ππάξρεη ζαθήο εξκελεία σο πξνο ην ηη ζεκαίλεη
«δίθαηε ηζνξξνπία» κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο
Κχπξνπ Νφκν (Κεθ. 300Α), ε Αξρή, γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ε Αξρή
ζεσξεί νξζφ φπσο εξκελεπηεί ν φξνο απηφο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ
θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ (Ίζε κεηαρείξηζε Κνκκάησλ θαη Τπνςεθίσλ) Καλνληζκψλ
ηνπ 2006 (ΚΓΠ 193/2006) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Καλνληζκφ 4(2) ν νπνίνο αλαθέξεη:
«Ωο ηζνηηκία θνκκάησλ λνείηαη ε αλαινγηθή ηζόηεηα κε θξηηήξηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή
δύλακε ηνπ θόκκαηνο είηε ζηελ ελ ιεηηνπξγία είηε, ζε πεξίπησζε πξνεθινγηθήο
πεξηόδνπ, ζηελ πξν ηεο δηάιπζεο ηεο, Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, θαη ηελ νξγάλσζε
ηνπ θόκκαηνο ζε παγθύπξηα θιίκαθα».
Έρνληαο ππφςε ηνλ πην πάλσ Καλνληζκφ ιήθζεθαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ πην
πξφζθαησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ (21.5.2006), ηα νπνία θαη ζα απνηειέζνπλ ην
ζπγθξηηηθφ κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο «δίθαηεο ηζνξξνπίαο».


Δπξήκαηα

Πίλαθαο 3.6 Κνηλνβνπιεπηηθή δύλακε Κνκκάησλ – Βνπιεπηηθέο Δθινγέο 21/5/2006
(επίζεκα απνηειέζκαηα)
ΚΟΜΜΑ

Πνζνζηό Βνπιεπηηθώλ Δθινγώλ 2006
ΑΚΔΛ 31,13%
ΓΗΤ 30,34%
ΓΗΚΟ 17,92%
ΔΓΔΚ 8,91%
ΔΤΡΧΚΟ 5,75%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,95%
ΔΓΗ 1,56%

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΙ /ΑΛΛΟΙ 7,84%
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Πίλαθαο 3.7 Παξνπζία Δθπξνζώπσλ Κνκκάησλ ζε Δθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ
Δθπνκπή
Σν πδεηάκε
Από Μέξα ε κέξα
Δπσλύκσο
Δπηά - Γέθα
Πξνεθηάζεηο
πλ-Πιελ
Ακύλεζζαη πεξί Πάηξηο
Κππξίσλ Νόζηνο
Αλνηθηνί Φάθεινη
Σειενηθνλνκία
Biz/Δκείο
Πνιηηηθό πλέδξην
Κσδηθόο Δπξώπε
Γεκνζηνγξαθηθή Κνκκάησλ
Ύπαηζξνο
Η Κύπξνο Κνληά ζαο
Έδνμε ηε Βνπιή θαη ησ Γήκσ
ΟΛΙΚΑ

Αξηζκεηηθή Δθπξνζώπεζε

ΑΚΔΛ
14
227
12
30
16
21
0
1
0
0
1
2
5
1
0
0
34
364

ΓΗΤ
12
217
9
31
17
15
0
0
1
0
0
0
7
1
0
0
33
343

ΓΗΚΟ
10
160
10
21
13
11
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
26
253

ΔΓΔΚ
11
94
6
17
9
6
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
11
159

ΔΤΡΧΚΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

2
35
2
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
48

ΟΛΙΚΑ

1
19
2
8
0
4
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
3
41

Κπβέξλεζε

50
752
41
107
58
57
0
1
2
0
3
6
17
2
0
0
112
1208

3
122
0
46
4
8
1
6
8
1
4
0
4
0
2
1
2
212

Πίλαθαο 3.8 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζε εθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ (θαηά εθπνκπή)
Εκπομπή
Σο ςζηηάμε
Από Μέπα ε μέπα
Δπωνύμωρ
Δπηά - Γέκα
Πποεκηάζειρ
ςν-Πλην
Αμύνεζθαι πεπί Πάηπιρ
Κςππίων Νόζηορ
Ανοικηοί Φάκελοι
Σηλεοικονομία
Biz/Δμείρ
Πολιηικό ςνέδπιο
Κωδικόρ Δςπώπη
Γημοζιογπαθική Κομμάηων
Ύπαιθπορ
Η Κύππορ Κονηά ζαρ
Έδοξε ηη Βοςλή και ηω Γήμω
ΟΛΙΚΑ

ΑΚΔΛ

ΓΗΤ

ΓΗΚΟ

ΔΓΔΚ

28,00%
30,19%
29,27%
28,04%
27,59%
36,84%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
33,33%
33,33%
29,41%
50,00%
0,00%
0,00%
30,36%
30,13%

24,00%
28,86%
21,95%
28,97%
29,31%
26,32%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,18%
50,00%
0,00%
0,00%
29,46%
28,39%

20,00%
21,28%
24,39%
19,63%
22,41%
19,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,76%
0,00%
0,00%
0,00%
23,21%
20,94%

22,00%
12,50%
14,63%
15,89%
15,52%
10,53%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
33,33%
11,76%
0,00%
0,00%
0,00%
9,82%
13,16%

ΔΤΡΩΚΟ

4,00%
4,65%
4,88%
0,00%
5,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,46%
3,97%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

2,00%
2,53%
4,88%
7,48%
0,00%
7,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
16,67%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
2,68%
3,39%

ΟΛΙΚΑ

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
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Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ έρεη δψζεη βήκα θαη
ιφγν ζε φια ηα θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα.
Η θαηάηαμε ησλ θνκκάησλ ζε πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ζην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ ηνπ
ΡΙΚ είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ θαηάηαμε πνπ είραλ ηα θφκκαηα ζηηο Βνπιεπηηθέο
Δθινγέο ηνπ 2006. Με άιια ιφγηα, ην ΑΚΔΛ σο πξψην θφκκα ζηηο εθινγέο ήηαλ πξψην
ζε πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο, Ο ΓΗΤ αληίζηνηρα δεχηεξν θφκκα, ην ΓΗΚΟ ηξίην θαη
νχησ θαζεμήο.
Χζηφζν, εάλ ζπγθξίλνπκε ην πνζνζηφ πνπ έιαβε ην θάζε θφκκα ζηηο βνπιεπηηθέο
εθινγέο κε ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ζηηο εθπνκπέο ηνπ Ιδξχκαηνο ηφηε πξνθχπηνπλ ηα
αθφινπζα:
ρεδηάγξακκα 3.5 πλνιηθέο παξνπζίεο θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ ζηηο Σειενπηηθέο
εθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηό έθαζηνπ θόκκαηνο ζηηο ηειεπηαίεο
Βνπιεπηηθέο Δθινγέο.
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Πίλαθαο 3.9 πγθξηηηθόο Πίλαθαο κε παξνπζίεο θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ ζηηο
Σειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ ζε αληηζηνηρία κε ην πνζνζηό έθαζηνπ θόκκαηνο ζηηο
ηειεπηαίεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο.
πλνιηθή Παξνπζία Κνκκάησλ ζηηο εθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ
Πνζνζηφ
Πνζνζηφ πνπ
Απφθιηζε
πλνιηθήο
έιαβαλ θαηά ηηο
Παξνπζίαο ζηηο
Βνπιεπηηθέο
εθπνκπέο ηνπ ΡΙΚ
Δθινγέο 2006*
30,13%
31,13%
ΑΚΔΛ
28,39%
30,34%
ΓΗΤ
20,94%
17,92%
ΓΗΚΟ
13,16%
8,91%
Κ.. ΔΓΔΚ
3,97%
5,75%
ΔΤΡΧΚΟ
3,39%
1,95%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
0,00%
4,00%
ΛΟΙΠΟΙ
100,00%
100,00%
ΟΛΙΚΑ
(* Πεγή- Δπίζεκε Ιζηνζειίδα Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ)

-1,00%
-1,95%
+3,02%
+4,25%
-1,78%
+1,44%
------

Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη ν πνζνζηηαίνο ζπζρεηηζκφο ηειενπηηθήο παξνπζίαο θαη
εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη επλντθφο σο πξνο ηα θφκκαηα ΓΗΚΟ, ΔΓΔΚ θαη
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΧΝ θαη αξλεηηθφο πξνο ηα θφκκαηα ΑΚΔΛ, ΓΗΤ θαη ΔΤΡΧΚΟ.
Χζηφζν, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ κέζνπ (ηειεφξαζε), θαη γηα λα εμαρζνχλ απφιπηα
ζπκπεξάζκαηα απαηηείηαη κηα πνιχ-επίπεδε αλάιπζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη
θαη άιιεο, πνηνηηθέο (θαη φρη εχθνιν-κεηξήζηκεο) παξακέηξνπο φπσο ρξφλν ζπκκεηνρήο,
πεξηερφκελν ζπκκεηνρήο, ζέκα ζπδήηεζεο, ψξα κεηάδνζεο εθπνκπήο θ.α. θάηη πνπ ζηε
παξνχζα θάζε είλαη αδχλαην, κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελψπηνλ καο.
Καηαιεθηηθά, θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ θαη αληηιακβαλφκελνη ην πφζν
δχζθνιν είλαη λα ηεξεζεί απφιπηα ε αλαινγηθή εθπξνζψπεζε (ζε ζρέζε κε ηελ
θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε) ησλ θνκκάησλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην γεγνλφο φηη ε
θαηάηαμε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ θνκκάησλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο πην πάλσ πίλαθεο,
είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηελ θαηάηαμε πνπ πήξαλ ζηηο ηειεπηαίεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο, ε
Αξρή ζεσξεί φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ δηαζθάιηζε ηελ ηήξεζε δίθαηεο
ηζνξξνπίαο

ζηελ θαηαλνκή

ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ

ρξόλνπ κεηάδνζεο

πξνγξακκάησλ ή εθπνκπώλ πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ αλάκεζα ζηα πνιηηηθά θόκκαηα

45

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 2010

θαη άξα πιεξνί ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 19(6) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο
Κύπξνπ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνπ ηνπ 2010.
3.6 Άιιεο Παξαηεξήζεηο


Γηαθεκίζεηο, Σειεκπνξηθά Μελύκαηα, Σειεκπνξηθά Παξάζπξα, Αλαγγειίεο
γηα Πξνζερείο Δθπνκπέο

Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο πνπ
αθηεξψλεη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε θάζε έλα εθ ησλ δχν θαλαιηψλ αιιά θαη
ζπλνιηθά) ζε δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ζε αλαγγειίεο πξνζερψλ
εθπνκπψλ θαη ζε ηειεκπνξηθά παξάζπξα είλαη εληφο λνκηθά απνδεθηψλ πιαηζίσλ θαζψο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17Α(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνπ ηνπ 2010, 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». Σν πνζνζηφ πνπ
αθηεξψλεηαη ζηα δηαθεκηζηηθά ή/θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο θαη ζηα κελχκαηα
ρνξεγψλ

αλέξρεηαη ζην 2.68% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη νη αλαγγειίεο γηα

πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο ζε πνζνζηφ 4.21% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ.
Δμάιινπ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξντφληνο ηνπ Ιδξχκαηνο, πξνθχπηεη
φηη ην Ρ.Ι.Κ., ζε γεληθέο γξακκέο, επηδεηθλχεη ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία ζε ζέκαηα
δηαθεκίζεσλ παηδηθψλ παηρληδηψλ ηνπνζεηψληαο ηελ κεηάδνζε ηέηνησλ δηαθεκίζεσλ
ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν ψξεο.


Γηαγσληζκνί – Κιήζεηο ζε αξηζκνύο ςειήο ρξέσζεο

Η Αξρή εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζε
ην 2009

γηα ηελ «κε κεηάδνζε» ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε

«δηαγσληζκνχο» θαη παξνηξχλνπλ ηνπο ηειεζεαηέο λα θαιέζνπλ δηάθνξα ηειέθσλα
ςειήο ρξέσζεο (900). Σα κελχκαηα απηά είλαη πνιιέο θνξέο παξαπιαλεηηθά

θαη

πξνάγνπλ θάπνηαο κνξθήο ηδφγν θαζψο: (i) νη εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη είλαη ηδηαίηεξα
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εχθνιεο (άξα παίδεη κεγάιν ξφιν ν παξάγνληαο ηχρε) θαη (ii) νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο
«δηαγσληζκνχο» γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο δελ είλαη πάληα ζηελ άκεζε δηάζεζε ησλ
ηειεζεαηψλ. Πέξαλ ηνχηνπ ε ρξέσζε γηα θάζε ηειεθψλεκα ζε απηνχο ηνπο
δηαγσληζκνχο πνιιέο θνξέο αλαγξάθεηαη κε δπζαλάγλσζηα γξάκκαηα θαη κηθξέο
γξακκαηνζεηξέο. Τπνβάιινληαη δεθάδεο παξάπνλα ζηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο
Κχπξνπ απφ πνιίηεο νη νπνίνη θαηαγγέιινπλ φηη μεγειάζηεθαλ θαη έιαβαλ κέξνο ζηνπο
«δηαγσληζκνχο» δηφηη λφκηδαλ φηη κε ην λα απαληήζνπλ ζσζηά ηελ εξψηεζε ζα θέξδηδαλ.
Η Αξρή ζεσξεί όηη απηνί νη «δηαγσληζκνί» πξνάγνπλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, είλαη
ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη θπξίσο γηα ηα παηδηά (αθνύ κεηαδίδνληαη ζε ώξεο πνπ
βιέπνπλ ηειεόξαζε ηα παηδηά).
3.7 Σειηθά πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη ηνπο απνξξένληεο απφ απηή Καλνληζκνχο, ε Αξρή
Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ
έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνπ ηνπ 2010.
Με βάζε ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία ε Αξρή ειέγρεη (βάζε ηνπ άξζξνπ 22Β(2)):
(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.
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(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 πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 19.



Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22Β(2)(α) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε
ππεξεζηώλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα
Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003, θαζψο νη πνζνζηψζεηο πνπ
πξνλννχληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πιεξνχληαη θαη ζηηο 3 θαηεγνξίεο
πξνγξακκάησλ.



Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22(Β)(β) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα
κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003, αθνχ θαηά ηελ έξεπλα ηεο δελ πξνέθπςε φηη
ην ΡΙΚ κεηέδσζε θάπνηα εθπνκπή πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο Γεκφζηαο
Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο .



Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22Β(2)(γ) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε Αξρή ζεκεηψλεη φηη,
ζε γεληθά πιαίζηα, ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηέδσζε ην
Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο, θαηά ην
2010,

πιεξνί

πξαγκαηηθά

ηα

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

δεκόζηαο

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 19.
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