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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 

 

(Κανονισμός 3) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

 

 

1. Διακριτικό όνομα του σταθμού 

 

 ................................................................................................................ 

 

2. Προτεινόμενη περιοχή κάλυψης του σταθμού 

 (Επισυνάψτε χάρτη της προτεινόμενης περιοχής κάλυψης.) 

  

 α) Μικρή τοπική (δηλώστε την πόλη / χωριό) 

   ……………………………………………………………………… 

 β) Τοπική (δηλώστε επαρχία) 

  ……………………………………………………………………… 

 γ) Παγκύπρια 

  ……………………………………………………………………… 

 

3. Περιεχόμενο και φιλοσοφία των προγραμμάτων του σταθμού 

 (Τούτο αποτελεί την προγραμματική δέσμευση ως προς τον τύπο και τη φιλοσοφία 

των προγραμμάτων, τους στόχους και τρόπους επίτευξής τους.) (Το μέρος αυτό 

μπορεί να επισυναφθεί σε ξεχωριστό φύλλο.) 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 



  Κ.Δ..Π.10/2000 

 2 

 

4. Προγράμματα 

 

4.1 Δηλώστε τύπο (ους) προγράμματος  με  ποσοστά 

(Το μέρος αυτό να επισυναφθεί σε ξεχωριστό φύλλο.) 

 

 Πληροφοριακά 

 Επιμορφωτικά 

 Ψυχαγωγικά 

 Πολιτιστικά 

 Αθλητικά 

 Υγεία και περιβάλλον 

 

 

4.2 Περιγράψτε πού και πώς το πρόγραμμά σας θα διαφέρει από τους άλλους 

σταθμούς και τι περισσότερο θα προσφέρει. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

 

5. Ώρες λειτουργίας του σταθμού:  

 

(α) Ώρα (ες) έναρξης   ................................................................................ 

 

(β)  Ώρα (ες) λήξης    .................................................................................. 
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6. Σκοπεύετε να μεταδίδετε προγράμματα από πηγές άλλες εκτός των δικών σας 

παραγωγών 

 

 ΝΑΙ   

   

            ΟΧΙ   

 

 (Σημειώστε (ν) όπου σας αφορά.) 

 

 

 Αν ΝΑΙ, δηλώστε τον τύπο, πόσες ώρες τη βδομάδα και από ποιες πηγές θα 

εξασφαλίζετε τα προγράμματα αυτά. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

 

Σημείωση:  Σε περίπτωση που θα συνδέεστε με άλλο σταθμό για   

  μετάδοση συγκεκριμένων προγραμμάτων, παρακαλώ δηλώστε: 

    

 (α) ώρες σύνδεσης …………………………………………….. 

 

 (β) είδος προγράμματος……………………………………….. 

 

7. Ποιες  είναι οι διευθετήσεις σας για την εξασφάλιση 

 (α) Διεθνούς ειδησεογραφίας 

  

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

(β) Τοπικής ειδησεογραφίας 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 
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8. Καθορίστε με ακρίβεια το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα για μια βδομάδα. 

 

Καθορίστε επακριβώς και περιγράψτε τον τύπο των προγραμμάτων σας που αφορούν 

επιμορφωτικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά θέματα. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

............................................................................................................. 

 

 

 

9. Εάν θα μεταδίδετε και σε γλώσσα άλλη εκτός από την ελληνική, παρακαλώ 

καθορίστε 

  

 (α)   Γλώσσα:               .......................................................................... 

 

 (β) Χρόνος:                .......................................................................... 

 

 (γ) Ώρες εκπομπής:   .......................................................................... 

 

 

 

10. Προσωπικό 

 

Παρακαλώ να υποβάλετε οργανόγραμμα με όλες τις θέσεις που προβλέπετε να 

υπάρχουν στο σταθμό, το προτεινόμενο προσωπικό αναφέροντας, όπου είναι δυνατόν, 

όνομα, ηλικία, μόρφωση και πείρα. 

(α) Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων ...................................................... 

 

(β) Αριθμός συνεργατών .................................................................... 

 

(γ) Αριθμός προσώπων που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους 

.............................................................................................. 
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 Σημείωση 

 

Τα ονόματα και λοιπά στοιχεία του προσωπικού που θα στελεχώσουν το σταθμό 

σημειώνονται, εάν είναι γνωστά, κατά την υποβολή της αίτησης.  Εάν όχι, επιβάλλεται 

να σταλούν προς την Αρχή το αργότερο σε 3 μήνες από την λειτουργία του σταθμού.  

 

 

 


