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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ
ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2008
Πεξίνδνο Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο 2008
Ο Ρόινο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ
Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ
ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.96(Ι) ηνπ 2004, 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 πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζε ην άξζξν
22Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ 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) 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.
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ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ
Πξώην, Γεύηεξν, Σξίην θαη
Σέηαξην Πξόγξακκα ΡΙΚ
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ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ
Πξώην, Γεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθώλνπ
Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ
Ννκηθό Πιαίζην
α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ.
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
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 Νφκν (Κεθάιαην 300 Α) σο «ε δεκόζηα
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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 «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».
εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο
Κχπξνπ Νφκν ΚΔΦ. 300Α, «δηαθήκηζε 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
θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα
ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο
Κχπξνπ.
β) Γηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ
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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.
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.
δ) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο
απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο
ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.
ε) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο.

Καλνληζκόο 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
πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο

πξντόληα,
κνπζηθήο,
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όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ
ρνξώλ 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
ζπκθσληθήο νξρήζηξαο.

άιισλ,

κπαιέηνπ,

όπεξαο,

Καλνληζκόο 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,
8
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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.
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ
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 2008, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο ζηα επξήκαηα.
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 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. εκεηψλεηαη φηη ε Αξρή δήηεζε απφ ην Ίδξπκα
λα δνζεί ειεθηξνληθά ε ξνή ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, αιιά απηφ δελ
θαηέζηε δπλαηφ.
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 ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε
κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο.
Η Αξρή δηαρψξηζε ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ
εθπνκπψλ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
Καλνληζκψλ.
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Ο ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο βάζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη ππνινγηζκνί
θαη πξνέθπςαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα
ηνπο δψδεθα κήλεο αλέξρεηαη ζηηο 34676 ώξεο 36 ιεπηά θαη 23
δεπηεξόιεπηα από 35136 ώξεο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο.
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.

ΔΤΡΗΜΑΣΑ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΑΓΟΗ
Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη 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».
ύνολο ζε ώρες
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΓΟΗ
ν

ν

ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ

1ν Πξ.

2ν Πξ.

3 Πξ.

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ

2747:02:48

2513:30:00

2200:24:00

877:06:00

8338:02:48

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

1646:43:34

1023:30:00

459:41:00

0:00:00

3129:54:34

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

4329:29:45

5246:06:16

5796:51:00

7836:12:00

23208:39:01

60:43:53

0:53:44

327:04:00

22:42:00

459:23:37

8784:00:00

8784:00:00

8784:00:00

8784:00:00

35136:00:00

ΑΛΛΑ
ΟΛΙΚΑ

4 Πξ.

ΟΛΙΚΑ
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Ποζοζηά επί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης
ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΓΟΗ
ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ

1ν Πξ.

2ν Πξ.

ν

3 Πξ.

ν

4 Πξ.

ΟΛΙΚΑ

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ

31,27%

28,61%

25,05%

9,99%

23,73%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

18,75%

11,65%

5,23%

0,00%

8,91%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

49,29%

59,72%

65,99%

89,21%

66,05%

0,69%

0,01%

3,72%

0,80%

1,31%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ΑΛΛΑ
ΟΛΙΚΑ

Ποζοζηά ανά κανάλι και ηύπο προγράμμαηος
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Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε θάζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ
ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ αιιά θαη ζπλνιηθά) 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».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο
πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ
πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ παξφιν πνπ, κε
βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην άξζξν 2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε
δηαθήκηζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ
πξνγξάκκαηα. Χζηφζν, ην άξζξν 17Α8(γ)(i) εμαηξεί ην ρξφλν πνπ
αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα
απφ ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν
ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ
ηνπ 15%.
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
Σα ζηνηρεία πνπ ζα λα 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 θαη αλαγγειίεο πξνγξακκάησλ ηνπ
Ιδξχκαηνο.
Χζηφζν, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αξρηθά νη πνζνζηψζεηο ησλ
πξνγξακκάησλ αλά θαλάιη (Πξψην, Γεχηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην
Πξφγξακκα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κε βάζε ην άζξνηζκα
θαη ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ.

Πξώην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο

Πρώτο Πρόγραμμα- υνολικόσ ραδιοφωνικόσ Χρόνοσ
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

%

Ενημερωτικά

2747:02:48

31,49%

Πολιτιςτικά

1646:43:34

18,88%

Ψυχαγωγικά

4329:29:45

49,63%

ΟΛΙΚΟ

8723:16:07

100,00%
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Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ
ΡΙΚ αθηεξψλεη:
- ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 31,49%
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 18,88%
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 49,63%
ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη
ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).
Γεύηεξν Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο
Δεφτερο Πρόγραμμα- υνολικόσ ραδιοφωνικόσ
Χρόνοσ
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

%

Ενημερωτικά

2513:30:00

28,62%

Πολιτιςτικά

1023:30:00

11,65%

Ψυχαγωγικά

5246:06:16

59,73%

ΟΛΙΚΟ

8783:06:16

100,00%
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Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ
ΡΙΚ αθηεξψλεη:
-

ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 28,62%
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 11,65%
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 59,73%
ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη
ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).
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Σξίην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο
Σρίτο Πρόγραμμα- υνολικόσ ραδιοφωνικόσ Χρόνοσ
Είδοσ Προγράμματοσ
Ενημερωτικά

υνολική Διάρκεια

%

2200:24:00

26,02%

Πολιτιςτικά

459:41:00

5,44%

Ψυχαγωγικά

5796:51:00

68,55%

ΟΛΙΚΟ

8456:56:00

100,00%

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ
αθηεξψλεη:
- ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 26,02%
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 5,44%
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 68,55%
ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη
ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).
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Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο

Σζταρτο Πρόγραμμα- υνολικόσ ραδιοφωνικόσ
Χρόνοσ
Είδοσ Προγράμματοσ
Ενημερωτικά

υνολική Διάρκεια

%

877:06:00

10,07%

0:00:00

0,00%

Ψυχαγωγικά

7836:12:00

89,93%

ΟΛΙΚΟ

8713:18:00

100,00%

Πολιτιςτικά

Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σέηαξην πξφγξακκα ηνπ
ΡΙΚ αθηεξψλεη:
-

ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,07%
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
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-

ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 89,93%
ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην
αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii).

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.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ

1ο, 2ο, 3ο & 4ο Πρόγραμμα- υνολικόσ
ραδιοφωνικόσ Χρόνοσ
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

%

Ενημερωτικά

8338:02:48

24,05%

Πολιτιςτικά

3129:54:34

9,03%

Ψυχαγωγικά

23208:39:01

66,93%

ΟΛΙΚΟ

34676:36:23 100,00%

* Τα ποζοζηά ζηον πιο πάνω πίνακα είναι ζηπογγςλεμένα ζηο πληζιέζηεπο δεύηεπο δεκαδικό.

19

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 2008

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

ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην
24,05% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ
πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(i) πνπ θαζνξίδεη
πνζνζηφ «όρη ιηγόηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ
ρξόλνπ».

-

ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 9,03%
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 66,93%
ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη
ην φξην ηνπ 70% θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ
3(2)(β)(iii).

ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΠΟΟΣΩΝ
Είδοσ Προγράμματοσ

Απαιτοφμενο %

Πραγματικό %

25,00%

24,05%

-0,95% ΌΧΙ

Πολιτιςτικά

5,00%

9,03%

4,03% ΝΑΙ

Ψυχαγωγικά

70,00%

66,93%

3,07% ΝΑΙ

Ενημερωτικά

Διαφορά

Εντόσ
Νομοθεςίασ;
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πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αλά θαλάιη
ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ

1ν Πξ.

2ν Πξ.

3ν Πξ.

4ν Πξ.

Μέζνο
όξνο

ΔΝΗΜΔΡΧΗ

31,49%

28,62%

26,02%

10,07%

24,05%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

18,88%

11,65%

5,44%

0,00%

9,03%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

49,63%

59,73%

68,55%

89,93%

66,92%

ΟΛΙΚΑ

100,00%

ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΗ
ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ
ΡΙΚ ΡΑΓΙΟΦΧΝΑ

2005

2006

2007

2008

ΔΝΗΜΔΡΧΗ

22,98%

19,88%

22,67%

24,05%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ

12,59%

12,09%

14,28%

9,03%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ

64,43%

68,03%

63,05%

66,92%
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ην Ίδξπκα θαίλεηαη λα θάλεη κηα
ζαθή πξνζπάζεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα λα βειηηψζεη ηα πνζνζηά ησλ
Δλεκεξσηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ κεηψλνληαο σζηφζν ηα Πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα αληί ηα Φπραγσγηθά. Η Αξρή ζεσξεί φηη ην πνζνζηφ ησλ
Φπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα κεησζεί νχησο ψζηε λα απμεζεί ην
πνζνζηφ ησλ Δλεκεξσηηθψλ.
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Παξαηεξήζεηο
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ην Ραδηνθσληθό
Ίδξπκα Κύπξνπ ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο πιεξνί ηηο δύν από
ηηο ηξεηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ. Παξνπζηάδεηαη κηα απόθιηζε
ζηελ θαηεγνξία ησλ Δλεκεξσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ην
θαηώηαην πνζνζηό πνπ ζέηεη ν Καλνληζκόο 3(2)(β)(i). Η απόθιηζε
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,95%.
Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζε παιαηφηεξεο Δθζέζεηο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ
ΡΙΚ, ε απφθιηζε απφ ην πνζνζηφ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο ζηα
Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγείηαη απφ ην Σέηαξην Καλάιη ηνπ ΡΙΚ,
ζην νπνίν θαηακεηξήζεθε πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο
ηάμεο ηνπ 10,07%.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεηαη κφλν κνπζηθή, δειηία εηδήζεσλ ζε ζχλδεζε κε ην
πξψην θαη ην ηξίην θαλάιη ηνπ ΡΙΚ.
Οη αλαπξνζαξκνγέο πνπ έθαλε ην Ίδξπκα ζην ηέηαξην θαλάιη (δηθηπψζεηο
κε δειηία εηδήζεσλ) κπνξεί λα έρνπλ απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ΡΙΚ ζε φ,ηη
αθνξά ζηηο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο, σζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νπζία
ην ηέηαξην πξφγξακκα είλαη κηα δεκφζηα ζπρλφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε
κεηάδνζε κνπζηθήο, ρσξίο ηελ χπαξμε εθπνκπψλ πνπ θαιχπηνπλ
επξχηεξα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο (ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζπλεληεχμεηο
θαιιηηερλψλ, παξνπζίαζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θηι).
Η Αξρή θαηαλνεί ην γεγνλφο φηη ην Ίδξπκα πξνζπαζεί λα δψζεη κηα
μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζην Σέηαξην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Άιισζηε θαη
ηα άιια πξνγξάκκαηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην
Πξψην πξφγξακκα δίδεη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, ην
Γεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην μελφγισζζν πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη
ζηηο κεηνλφηεηεο ηεο Κχπξνπ θαη γεληθά ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο
μελφγισζζνπο ππεθφνπο θαη θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ. Σν δε Σξίην
πξφγξακκα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο, ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελεκέξσζε.
Χζηφζν, νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο είλαη ζαθείο θαη ην ΡΙΚ ζα πξέπεη λα
εμεχξεη ηξφπνπο θαη κεραληζκνχο ψζηε ε απηφλνκε ιεηηνπξγία
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νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, λα
κελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ιδξχκαηνο. Άιισζηε, ε
κεηάδνζε 21 ηφζσλ σξψλ ηελ εκέξα κνπζηθήο απφ έλα θαλάιη δελ
ππνβνεζά ην Ίδξπκα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο
ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ.
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ΣΗΛΔΟΡΑΗ
ΠΡΧΣΟ & ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ
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ΣΗΛΔΟΡΑΗ
Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Έλα» θαη Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Γύν»
Ννκηθό Πιαίζην
α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ
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 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.
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 «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
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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 Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο
Κύπξνπ Νόκν ΚΔΦ. 300Α «δηαθήκηζε» 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) 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.
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.
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(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.
Καλνληζκόο 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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Καλνληζκόο 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.
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σπιινγή Σηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ

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 θέηνο απφ ηελ
εηαηξεία AGB ήηαλ ειιηπή θαζψο ε εηαηξεία ζηακάηεζε πιένλ λα
θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηηο κεηακεζνλχρηηεο επαλαιεπηηθέο κεηαδφζεηο ηνπ
ηδξχκαηνο, 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» κε δηάξθεηα πέξαλ ησλ 1510
σξψλ γηα ην Ρ.Ι.Κ. 1 θαη 1170 γηα ην Ρ.Ι.Κ.2. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ
κεηακεζνλχρηησλ επαλαιήςεσλ ήηαλ πέξαλ ησλ 2680 σξψλ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνεζνχλ θαζψο ζα έβιαπηαλ
ζεκαληηθά ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Έρνληαο ζηε δηάζεζε καο
ηνλ εκεξήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα φιν ην έηνο 2008, ζηνλ
νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη κεηακεζνλχρηηεο
εθπνκπέο, θαη
αληηιακβαλφκελνη ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο,
πξνρσξήζακε ζε απνκφλσζε θαη θαηαγξαθή φισλ αλεμαίξεηα ησλ
εθπνκπψλ πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο σο
κεηακεζνλχρηηεο επαλαιήςεηο. Αθνινχζσο, απνκνλψζακε φιεο ηηο
αληίζηνηρεο εθπνκπέο πξψηεο πξνβνιήο θαη ππνινγίζακε ην κέζν φξν
δηάξθεηαο ηεο θάζε εθπνκπήο. Σέινο, πνιιαπιαζηάζακε ην κέζν φξν
δηάξθεηαο θάζε εθπνκπήο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ πξνβιήζεθε σο
κεηακεζνλχρηηα επαλάιεςε ε θάζε κία εθπνκπή μερσξηζηά, θαη
θαηαρσξήζακε ηα επξήκαηα ζηηο αλάινγεο θαηεγνξίεο (Δλεκεξσηηθά,
Πνιηηηζηηθά, Φπραγσγηθά). εκεηψλεηαη φηη δηαπηζηψζεθε κηα κηθξή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ νιηθψλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήμακε θαη ηνπ
νιηθνχ πνπ θαηέγξαςε ε εηαηξεία AGB σο «Δπαλαιήςεηο
Πξνγξακκάησλ». Η ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά θαηαλεκήζεθε αλάκεζα ζηηο
ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ είρε
θαηαγξαθεί γηα ηελ θάζε κία μερσξηζηά ζηνλ ππνινγηζκφ πνπ πεξηγξάθεθε
πην πάλσ. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπνκπή «Δληέρλσο» πξνβιήζεθε απφ ην
Ρ.Ι.Κ. 2 ζε επαλαιεπηηθή, κεηακεζνλχρηηα πξνβνιή 111 θνξέο θαη ε κέζε
δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο ήηαλ 30 ιεπηά, άξα ην ΡΙΚ2 αθηέξσζε 55
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ψξεο θαη 30 ιεπηά ζε επαλαιεπηηθέο, κεηακεζνλχρηηεο πξνβνιέο ηνπ
«Δληέρλσο».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ιφγνο πνπ γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ
εκεξήζησλ (04:00-24:00) πξνβνιψλ θαη ησλ κεηακεζνλχρηησλ (0:00-4:00)
είλαη θαζαξά γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο αθνχ δελ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά
(ηα κεηακεζνλχρηηα) απφ ηελ εηαηξεία AGB ψζηε λα κπνξνχλ λα ηχρνπλ
επεμεξγαζίαο ηα ζηνηρεία.
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. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ
αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, αλαθνηλψζεσλ γηα
ρνξεγίεο, αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο, ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο
θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα.
Η Αξρή πξνρψξεζε 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 16,039 ώξεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην
δηάζηεκα ήηαλ 17,568 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.

ΔΤΡΗΜΑΣΑ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ, ψζηε λα
εμαρζνχλ θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ
ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ, πξέπεη
λα αθνξνχλ θαη ζηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ζπκπηπγκέλα, εληνχηνηο, γηα
ζθνπνχο αλαιπηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ζα γίλεη μερσξηζηή αλάιπζε γηα
έθαζην εθ ησλ δχν θαλαιηψλ.
31

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 2008

ΡΙΚ1- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο (24 ώξεο ην 24ώξν)
RIK1- Ανάλυςη 24ωρου
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

Ενημερωτικά

%

3670:24:09

41,79%

Πολιτιςτικά

708:33:50

8,07%

Ψυχαγωγικά

3579:59:27

40,76%

Διαφήμιςη/Χορηγία/ Σηλεμπορία

388:28:21

4,42%

Αναγγελίεσ Προγράμματοσ ΡΙΚ

436:34:13

4,97%

ΟΛΙΚΟ

8784:00:00 100,00%

ΡΙΚ2- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο
RIK2- Ανάλυςη 24ωρου
Είδοσ Προγράμματοσ
Ενημερωτικά

υνολική Διάρκεια

%

2210:31:49

25,17%

Πολιτιςτικά

836:32:54

9,52%

Ψυχαγωγικά

5032:35:40

57,29%

Διαφήμιςη/Χορηγία/ Σηλεμπορία

434:02:34

4,94%

Αναγγελίεσ Προγράμματοσ ΡΙΚ

270:17:03

3,08%

8784:00:00

100,00%

ΟΛΙΚΟ
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Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον
καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηη διάπκεια ηος
2008 για κάθε ένα εκ ηων δύο Καναλιών ξεσωπιζηά. Ωζηόζο, για να
εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ
πος είναι αθιεπωμένορ ζηη Διαθήμιζη/Τηλεμποπία/Χοπηγία και ζηιρ
αναγγελίερ πποζεσών εκπομπών ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν με
βάζη ηον «ζσνολικό ηηλεοπηικό τρόνο».

ΡΙΚ1- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο
RIK1- Ανάλυςη υνολικοφ Σηλεοπτικοφ Χρόνου
Είδοσ Προγράμματοσ
Ενημερωτικά

υνολική Διάρκεια

%

3670:24:09

46,12%

Πολιτιςτικά

708:33:50

8,90%

Ψυχαγωγικά

3579:59:27

44,98%

ΟΛΙΚΟ

7958:57:26

100,00%
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Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηζψξην ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο, πξνθχπηεη φηη ην πξώην ηειενπηηθό θαλάιη (ΡΙΚ 1)
πιεξνί δύν από ηηο ηξείο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ
Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ
ην 46.12% θαη 44.98% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληίζηνηρα. Σα
κελ ελεκεξσηηθά ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεη ε
Ννκνζεζία (40%), θαη ηα δε Φπραγσγηθά είλαη θάησ απφ ην αλψηαην
πνζνζηφ (50%) πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία. Χζηφζν, παξαηεξείηαη κηα
απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 1.10% φζνλ αθνξά ηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα.
Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί πξνλννχλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% λα είλαη
αθηεξσκέλν ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ελψ θαηά ην 2008 ην ΡΙΚ1
αθηέξσζε 8.90% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ζε απηά ηα
πξνγξάκκαηα.
ΡΙΚ2- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο
RIK2- Ανάλυςη υνολικοφ Σηλεοπτικοφ Χρόνου
Είδοσ Προγράμματοσ
Ενημερωτικά

υνολική Διάρκεια

%

2210:31:49

27,36%

Πολιτιςτικά

836:32:54

10,35%

Ψυχαγωγικά

5032:35:40

62,29%

ΟΛΙΚΟ

8079:40:23

100,00%
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Όζνλ αθνξά ην ΡΙΚ2 πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ
ηίζεληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.
πγθεθξηκέλα, ηα Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 27.36% ηνπ
ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληί γηα 40% (σο ειάρηζην πνζνζηφ). Σα
Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 62.29% ηνπ ζπλνιηθνχ
ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην πνζνζηφ ηνπ 50% πνπ
πξνλννχλ νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί σο αλψηαην πνζνζηφ. ε φηη αθνξά ηα
Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ην πνζνζηφ είλαη 10.35% θαη μεπεξλά ην 10%
πνπ είλαη ην ειάρηζην πνζνζηφ πνπ απαηηείηαη.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2
ΡIK1 & ΡIK2- Ανάλυςη 24ωρου
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

%

Ενημερωτικά

5880:55:58

33,48%

Πολιτιςτικά

1545:06:44

8,80%

Ψυχαγωγικά

8612:35:07

49,02%

Διαφήμιςη/Χορηγία/ Σηλεμπορία

822:30:55

4,68%

Αναγγελίεσ Προγράμματοσ ΡΙΚ

706:51:16

4,02%

ΟΛΙΚΟ

17568:00:00 100,00%
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2
RIK1 & RIK2- Ανάλυςη υνολικοφ Σηλεοπτικοφ Χρόνου
Είδοσ Προγράμματοσ

υνολική Διάρκεια

%

Ενημερωτικά

5880:55:58

36,67%

Πολιτιςτικά

1545:06:44

9,63%

Ψυχαγωγικά

8612:35:07

53,70%

16038:37:49

100,00%

ΟΛΙΚΟ
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Μηα πξψηε αλάιπζε ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη απνθιίζεηο από
ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο
πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά:

ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΠΟΟΣΩΝ
Είδοσ Προγράμματοσ

Διαφορά

Εντόσ

Απαιτοφμενο %

Πραγματικό %

Ενημερωτικά

>40,00%

36,67%

-3,33% ΟΧΙ

Πολιτιςτικά

>10,00%

9,63%

-0,37% ΟΧΙ

Ψυχαγωγικά

<50,00%

53,70%

-3,70% ΟΧΙ

Νομοθεςίασ;

Η Αξρή επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο
πξνγξακκάησλ(Δλεκεξσηηθά θαη Φπραγσγηθά) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
απφθιηζε απφ ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε λνκνζεζία θαζψο θαη κηθξή
απφθιηζε ζε φηη αθνξά ζηε ηξίηε θαηεγνξία (Πνιηηηζηηθά). Παξά ην γεγνλφο
φηη ην πνζνζηφ ησλ Πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη πνιχ θνληά ζην
απαηηνχκελν πνζνζηφ εληνχηνηο, νχηε θαη απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο δε δηαθαίλεηαη θακία πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπ
Ιδξχκαηνο γηα λα θαιχςεη ηθαλνπνηεηηθά ησλ ηνκέα ησλ Πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ. Ίζσο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί απηφ ην πνζνζηφ
ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο θαζψο θαη ην
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γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΡΙΚ, ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο
θχζεσο ηνπο θαηαηάζζνληαη είηε σο Δλεκεξσηηθά είηε σο Φπραγσγηθά,
ελψ πεξηέρνπλ αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη θαηά
ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα (2006-2007) ην πνζνζηφ ησλ πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα δείρλεη κηα ζαθή ηάζε ε
νπνία δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί.
Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ηα «Φπραγσγηθά»
πξνγξάκκαηα παξαηεξνχκε κηα ζαθή απφθιηζε ε νπνία δελ κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί νχηε θαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο.
Θεσξνχκε φηη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηαγξαθή είλαη αξθεηνί
θαη κέζα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ελψπηνλ καο ζηνηρείσλ
πξνζπαζήζακε λα επηζεκάλνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο.
πγθεθξηκέλα, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, ην ΡΙΚ1
πιεξνί ηηο πνζνζηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Ννκνζεζία ζε φηη αθνξά
ηα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Φπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα. Τπάξρεη σζηφζν, κηα
απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 1.10% ζε φηη αθνξά ηα Πνιηηηζηηθά. Σν ΡΙΚ-2 έρεη
ζεκαληηθφηαηεο απνθιίζεηο ζηηο θαηεγνξίεο Δλεκεξσηηθά θαη Φπραγσγηθά,
νη νπνίεο θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηελ ηζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζην ΡΙΚ1.
πγθεθξηκέλα, ην ΡΙΚ 2 κεηέδσζε ζρεδφλ 5,033 ψξεο ςπραγσγηθνχ
πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νπνίεο νη ζρεδφλ 160 ψξεο αθνξνχζαλ
επαλαιήςεηο αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ή πξνγξακκάησλ (Φφξκνπια 1, Moto
GP, Οιπκπηαθνί Αγψλεο, Ράιη) θαη άιιεο πεξίπνπ 366 ψξεο αθνξνχζαλ
ζηε κεηάδνζε κνπζηθψλ βίληεν ή πξνγξακκάησλ παξνπζίαζεο κνπζηθψλ
βίληεν. Σν πνζνζηφ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ αλέξρεηαη ζην 3.3 %
(πεξίπνπ) ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ.
Σν ΡΙΚ2 κεηαδίδεη κηα πνηθηιία αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία, φπσο
πξνθχπηεη θαη κέζα απφ κεηξήζεηο ηειεζέαζεο, ελδηαθέξνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηνπο πνιίηεο. Η Αξρή αληηιακβάλεηαη επίζεο φηη, ην 2008 ήηαλ
αξθεηά πινχζην ζε αζιεηηθά γεγνλφηα ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ
δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην Πεθίλν. Χζηφζν, επηζεκαίλεη
φκσο, γηα κία αθφκε θνξά,
ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα
πξνγξάκκαηα κεηαδίδνληαλ θαη ζε επαλάιεςε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσληαλήο θάιπςεο. Απφ ηηο πεξίπνπ
818 ψξεο αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ ηνπ ΡΙΚ-2 νη 160 ήηαλ επαλαιήςεηο,
φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ. Αληηιακβαλφκαζηε φηη κεξηθά αζιεηηθά
γεγνλφηα είραλ αξθεηά ςειφ ελδηαθέξνλ θαη ίζσο έρξηδαλ επαλαιεπηηθήο
πξνβνιήο θαη ζεσξνχκε επίζεο, φηη θαιψο κεηαδφζεθαλ ζε επαλάιεςε
αζιεηηθά γεγνλφηα ηα νπνία κεηαδφζεθαλ κελ δσληαλά αιιά ζε
αθαηάιιειεο γηα ηνλ ηειεζεαηή ψξεο. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ε επαλάιεςε
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κεξηθψλ άιισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ίζσο λα κελ ήηαλ αλαγθαία θαη απιά
λα απνζθνπνχζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24ψξνπ πξνγξάκκαηνο. Σν
Ίδξπκα φθεηιε λα ιάβεη ππφςε απηή ηελ απμεκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαηά ην ππφ αλάιπζε έηνο, θαη λα κεξηκλήζεη νχησο ψζηε λα θξαηήζεη ηηο
απαηηνχκελεο απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηζνξξνπίεο ζε φηη αθνξά ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ.
Πέξαλ ησλ πην πάλσ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ΡΙΚ-2, θαη παξά ην
γεγνλφο φηη ην ΡΙΚ-1, απφ κφλν ηνπ, δελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ
πξφβιεκα, ζα ζέιακε λα αλαδείμνπκε ην γεγνλφο φηη θαη ζην ΡΙΚ-1
αθηεξψζεθαλ άιιεο ζρεδφλ 490 ψξεο πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηάδνζε
κνπζηθψλ βίληεν ή πξνγξακκάησλ κεηάδνζεο κνπζηθψλ βίληεν. Γειαδή,
αθηεξψζεθαλ ζπλνιηθά ζρεδφλ 856 ψξεο πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηάδνζε
κνπζηθψλ βίληεν
ελψ ππήξραλ πνζνζηηαίεο ειιείςεηο ηφζν ζηνλ
ελεκεξσηηθφ φζν θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηε Ννκνζεζία ζε θακία απφ
ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά
Πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην 36.67% ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
θαλνληζκνχ 3(2)(α) απηφ ην πνζνζηφ ζα έπξεπε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
40.00%. Δμάιινπ ην πνζνζηφ ησλ «Φπραγσγηθώλ πξνγξακκάησλ»
αλέξρεηαη ζην 53.70% θαη ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50.00% πνπ
θαζνξίδεη ν πην πάλσ θαλνληζκφο. Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη ζην 9.63% θαη, παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη
αξθεηά θνληά ζην ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ 10.00% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ 3(2)(α), εληνχηνηο είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Καλνληζκνχ.
εκεηψλεηαη φηη ζε πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ηεο ε Αξρή ζεσξνχζε απηφ ην
παξαπιήζην πνζνζηφ σο ηθαλνπνηεηηθφ, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ην
γεγνλφο φηη γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά κέλεη παξαπιήζην αιιά θάησ απφ
ην φξην δελ κπνξεί πιένλ λα ην ζεσξήζεη σο ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο
αληηιακβαλφκαζηε φηη θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπ
Ιδξχκαηνο γηα ππεξθάιπςε απηήο ηνπ ηεο ππνρξέσζεο.
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ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ 2005, 2006, 2007 θαη 2008
Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηα έηε 2005 θαη 2006 ηα
πνζνζηά πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζε αληηζηνηρία κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007
έρνπλ σο αθνινχζσο:

Δλεκεξσηηθά
Φπραγσγηθά
Πνιηηηζηηθά

2005
41.64%
45.15%
13.21%

2006
34.51%
56.13%
9.37%

2007
34.96%
55.64%
9.40%

2008
36.67%
53.70%
9.63%

Οη ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα καξηπξνχλ φηη δελ
θαίλεηαη λα γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα δηακνξθσζεί ην πξφγξακκα
ηνπ ΡΙΚ κε ηξφπν ψζηε λα πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ
Ννκνζεζία θαζψο ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη επαλαιακβαλφκελε.
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Άιιεο Παξαηεξήζεηο
Η Αξρή ζεσξεί ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ σο αλαγθαίν ζηνηρείν ζηα
πξνγξάκκαηα ηεο Γεκφζηαο Ραδηνηειεφξαζεο θαη επηθξνηεί ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ληφπηνπ πξνγξάκκαηνο κε επξσπατθά θαη άιια έξγα
πνηφηεηαο. Χζηφζν, ε πξαθηηθή ηνπ Ρ.Ι.Κ. λα βαζίδεη έλα κεγάιν πνζνζηφ
ηνπ πξντφληνο ηνπ ζην πξφγξακκα ειιαδηθνχ ηδησηηθνχ θαλαιηνχ, δελ
θαίλεηαη λα ζπλάδεη απφιπηα κε ην ξφιν ηεο Γεκφζηαο Ραδηνηειεφξαζεο
κηαο ρψξαο.
Διαθημίζεις, Σηλεμπορικά Μηνύμαηα, Σηλεμπορικά Παράθσρα,
Αναγγελίες για Προζετείς Εκπομπές

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, έρνληαο ππφςε
ην άξζξν 17(Α)(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ
300 Α, 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.
Σν πνζνζηφ πνπ αθηεξψλεηαη ζηα δηαθεκηζηηθά ή/θαη ηειεκπνξηθά
κελχκαηα θαζψο θαη ζηα κελχκαηα ρνξεγψλ αλέξρεηαη ζην 4.68% ηνπ
ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο ζε
πνζνζηφ 4.02% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο
πξνθχπηεη επίζεο, φηη ην Ρ.Ι.Κ. ζε γεληθέο γξακκέο επηδεηθλχεη ηελ
απαξαίηεηε επαηζζεζία ζε ζέκαηα δηαθεκίζεσλ παηδηθψλ παηρληδηψλ.
 Γηαγσληζκνί
Χζηφζν, πηζηεχνπκε φηη ε κεηάδνζε δηαθφξσλ ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζε «δηαγσληζκνχο» θαη παξνηξχλνπλ ηνπο ηειεζεαηέο λα
θαιέζνπλ δηάθνξα ηειέθσλα ςειήο ρξέσζεο (900), δελ αξκφδεη ζηε
Γεκφζηα Ραδηνηειεφξαζε. Σα κελχκαηα απηά είλαη πνιιέο θνξέο
παξαπιαλεηηθά θαζψο: (i) νη εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη είλαη ηδηαίηεξα εχθνιεο
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θαη (ii) νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο «δηαγσληζκνχο» γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο
δελ είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ηειεζεαηψλ (Γηα λα πιεξνθνξεζεί ηνπο
φξνπο απηνχο ν ηειεζεαηήο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη ζε άιιν ηειέθσλν ην
νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ νζφλε κε πνιχ κηθξά γξάκκαηα ππφ ηελ κνξθή
θηλνχκελνπ θεηκέλνπ). 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 φηη
απηνί νη «δηαγσληζκνί» πξνάγνπλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, είλαη ηδηαίηεξα
επηθίλδπλνη θπξίσο γηα ηα παηδηά (αθνχ κεηαδίδνληαη ζε ψξεο πνπ βιέπνπλ
ηειεφξαζε ηα παηδηά) θαη αζθαιψο δε ζπλάδνπλ κε ηελ απνζηνιή ηεο
Γεκφζηαο Ραδηνηειεφξαζεο.
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ ΚΑΙ ΣΗΛΔΟΡΑΗ
Με βάζε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη ηνπο απνξξένληεο απφ απηή
Καλνληζκνχο, ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ νθείιεη λα πιεξνί νξηζκέλα
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη γηα ηελ
ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν μερσξηζηά.
Σα δπν ηειενπηηθά θαη ηα ηέζζεξα ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Ιδξχκαηνο έρνπλ κειεηεζεί ηφζν μερσξηζηά, φζν θαη σο ζχλνιν θαη ηα
απνηειέζκαηα εθηέζεθαλ ζηελ παξνχζα Έθζεζε.
ε ζρέζε κε ηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο
ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο ην ΡΙΚ δελ πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηε Ννκνζεζία ζε θακία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο
πξνγξακκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ΡΙΚ
ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο δελ παξέζρε κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε
ππεξεζηώλ θαηά ην έηνο 2008 σο παξνρέαο δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο.
πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην
36.37% ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α) απηφ ην
πνζνζηφ ζα έπξεπε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40.00%. Δμάιινπ ην πνζνζηφ
ησλ «Φπραγσγηθώλ πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη ζην
53.70% θαη
ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50.00% πνπ θαζνξίδεη ν πην πάλσ
θαλνληζκφο. Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη
ζην 9.63% ελψ ην ειάρηζην πνζνζηφ ζα έπξεπε λα είλαη 10.00% φπσο
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(α).
ε ζρέζε κε ηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο
ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην ΡΙΚ δελ πιεξνί κηα απφ ηηο ηξεηο πξφλνηεο
ησλ Καλνληζκψλ (ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα). Παξνπζηάδεηαη κηα
απφθιηζε, ζε ζρέζε κε ην θαηψηαην πνζνζηφ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο
3(2)(β)(i). Η απφθιηζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,95%. Χο εθ ηνχηνπ θαη έρνληαο
ππφςε ηηο πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
ΡΙΚ ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο δελ παξέζρε κηα ηζνξξνπεκέλε
δέζκε ππεξεζηώλ θαηά ην έηνο 2008 σο παξνρέαο δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο.
______________________
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