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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2004 

Περίοδος Ιανοσάριος-Οκηώβριος  2004 

 

 

Ειζαγφγή 

 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ σο ε Γεκφζηα Ραδηνηειεφξαζε ππεξεηεί ην 

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

ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο 

Ραδηνηειεφξαζεο κεηά ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη γίλεη αληαγσληζηηθφ 

θαηαιήγνληαο ζην λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ πςειή 

ζεακαηηθφηεηα – αθξνακαηηθφηεηα, γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Η δεκφζηα 

ξαδηνηειεφξαζε έρεη ηελ επζχλε λα δηαθπιάμεη θαη λα αλαπηχμεη  ηνλ 

αλεμάξηεην δεκφζην δηάινγν πξνζθέξνληαο ηζνξξνπεκέλε θαη ακεξφιεπηε 

πιεξνθφξεζε. 

 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ απνηειεί ην κέζνλ έθθξαζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο, πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε γθάκα 

πξνγξακκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ γισζζηθφ, πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε κηα  πνηθηιία πξνγξακκάησλ.  

 

Ο Ρόλος ηης Αρτής Ραδιοηηλεόραζης Κύπροσ 

 

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

300
 
Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν 

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

αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ 

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

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

Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα 

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

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

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα 

Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003. 

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

εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή 

Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003. 

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

ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 
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ΣΗΛΕΟΡΑΗ – Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Ένα» και Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Δύο» 

Νομικό Πλαίζιο  

α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζορροπημένη δέζμη σπηρεζιών 

ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή 

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

θαλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

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

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα 

ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην 

θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη 

ςπραγσγηθά:  

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

40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ
.
 

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

10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ
.
  

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

ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. 

 

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

ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη 

ξαδηνθσληθνύ  ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ 

(αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία 

ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. 

 

Η «δημόζια ραδιοηηλεοπηική σπηρεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ 

θαλνληζκνχο σο « ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο 

θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα 
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δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη 

γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από 

ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο  θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, 

θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο 

άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο 

δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη 

δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 

ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

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

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

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

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθφνικού Ιδρύμαηος 

Κύπροσ Νόμο ΚΕΦ. 300Α  «διαθήμιζη»  ζεκαίλεη θάζε κνξθή 

αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο 

ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα 

πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο 

επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη 

πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ 

Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ.  

 

β) Διατφριζμός Προγραμμάηφν 

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

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

ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: 

 

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

ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε 

ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

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

γιώζζα. 

  (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. 

  (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. 

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

ζέκαηα. 

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

ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, 

ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. 

  (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή 

πνιηηηθήο άκπλαο. 

 

Κανονιζμός 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. 

 

Κανονιζμός 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: 
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  (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ 

αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ 

Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. 

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

από ην ζηνύληην. 

  (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. 

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

ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη 

δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. 

  (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 

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

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

ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ 

επηπέδνπ. 

 

Μεθοδολογία 

σλλογή ηοιτείφν και Πληροθοριών 

Η Αξρή  πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ηελ εηαηξεία 

AGB, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα.  Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά  4 κήλεο ηνπ 

έηνπο 2004, απφ ηνπο νπνίνπο έγηλε επηινγή 2 αληηπξνζσπεπηηθψλ εβδνκάδσλ 

απφ έθαζην κήλα. Οη βδνκάδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη 12-25 Ιανοσαρίοσ 

2004 , 3-16 Μαΐοσ 2004, 12-25 Ιοσλίοσ 2004 και 11 – 24 Οκηφβρίοσ 2004. 

 

Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί 

εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο ήηνη, 24 ψξεο γηα θάζε κέξα. Αθνινχζσο 

ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ 

πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα 

πξνζερείο εθπνκπέο) θαη ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο.  

 

Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 

2004, πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη 



 9 

πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ,  ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

Καλνληζκψλ.  

 

Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη 

πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο νθηψ εβδνκάδεο, 

αλήιζε ζε  2,436 ώξεο, 50 ιεπηά θαη 52 δεπηεξόιεπηα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 

κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 2,688 ψξεο. 
 

Εσρήμαηα 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ 12-25 Ιανοσαρίοσ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 148:15:16 42:01:58 124:07:33 314:24:47 

Ρ.Ι.Κ. 2 150:39:49 5:34:02 151:32:24 307:46:15 

ΟΛΙΚΟ 298:55:05 47:36:00 275:39:57 622:11:02 

ΠΟΟΣΟ 48.04% 7.65% 44.31% 100.00% 

 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ 3-16 Μαΐοσ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 129:43:58 32:31:55 148:48:15 311:04:08 

Ρ.Ι.Κ. 2 138:34:45 14:24:57 155:49:08 308:48:50 

ΟΛΙΚΟ 268:18:43 46:56:52 304:37:23 619:52:58 

ΠΟΟΣΟ 43.28% 7.57% 49.14% 100.00% 

 

 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ 12-25 Ιοσλίοσ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 136:04:33 57:45:51 109:30:27 303:20:51 

Ρ.Ι.Κ. 2 169:27:51 9:39:17 94:50:56 273:58:04 

ΟΛΙΚΟ 305:32:24 67:25:08 204:21:23 577:18:55 

ΠΟΟΣΟ 52.92% 11.68% 35.40% 100.00% 

 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ 11-24 Οκτφβρίοσ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 151:14:41 33:56:08 125:18:26 310:29:15 

Ρ.Ι.Κ. 2 122:59:12 31:48:34 152:10:56 306:58:42 

ΟΛΙΚΟ 274:13:53 65:44:42 277:29:22 617:27:57 

ΠΟΟΣΟ 44.41% 10.65% 44.94% 100.00% 
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ΟΛΙΚΟ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 565:18:28 166:15:52 507:44:41 1239:19:01 

Ρ.Ι.Κ. 2 581:41:37 61:26:50 554:23:24 1197:31:51 

ΟΛΙΚΟ 1147:00:05 227:42:42 1062:08:05 2436:50:52 

ΠΟΟΣΟ 47.07% 9.34% 43.59% 100.00% 
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ΟΛΙΚΑ- ΠΟΟΣΑ 2004- ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2
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 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά 

πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην 47.07%  ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη 

πιεξνί επνκέλσο ηηο πξφλνηεο ηνπ  θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i). ε φηη αθνξά ην 

πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 43.59%  θαη 

δελ ππεξβαίλεη, φπσο νξίδνπλ θαη νη πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i), ην 

50%. Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» είλαη 9.34% αληί ηνπ 

10% πνπ πξνλνεί ν πην πάλσ θαλνληζκφο.   

 

Αναθορικά με  ηο ποζοζηό ηφν Πολιηιζηικών προγραμμάηφν, ασηό είναι 

πολύ κονηά ζηο καηώηαηο επιηρεπόμενο. Ωζηόζο, δεν μπορεί να θεφρηθεί 

ικανοποιηηικό (γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη πην θάησ, ζην θεθάιαην 

«Παραηηρήζεις»). Σν πνζνζηφ ησλ Ψπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ δελ 

αληίθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ θαλνληζκνχ ν νπνίνο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδνπλ θαηψηαην φξην πνζνζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

είδνο πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνλνεί φηη ηα ςπραγσγηθά 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2004
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πξνγξάκκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

κεηάδνζεο.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Αλ θαη απφ ηα πην πάλσ θαίλεηαη φηη ην Ίδξπκα ηεξεί ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ,  ηα φζα θαζνξίδεη ν Νφκνο, φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο πνζνζηψζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ, ε Αξρή ζεσξεί ζθφπηκν λα ππνγξακκίζεη ηα αθφινπζα 

ζεκεία αλαθνξάο: 

 

 Επαναλήυεις Προγραμμάηφν και Μεηαδόζεις από άλλα Κανάλια 

 

Καηά ηελ θαηακέηξεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ κεηάδνζεο ησλ 

Δλεκεξσηηθψλ, Πνιηηηζηηθψλ θαη Ψπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ  δχν 

Σειενπηηθψλ Καλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε φια ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ κεηαδίδνληαλ απφ ηα δχν θαλάιηα αλεμάξηεηα ηνπ αλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ήηαλ απιψο επαλαιήςεηο, ή αλ κεηαδίδνληαλ ζε ζχλδεζε κε ην 

θαλάιη «ALPHA» Διιάδνο, ή ην «Euronews». Ωζηφζν, πηζηεχνπκε φηη γηα λα 

ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ην ηη πξαγκαηηθά κεηαδίδνπλ ηα δχν Σειενπηηθά 

Καλάιηα ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κία αλάιπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ δχν θαλαιηψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ 

«ALPHA» Διιάδνο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά 

πξνγξάκκαηα» θαηακεηξήζεθαλ κφλν ηα εηδεζενγξαθηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

κεηαδίδνληαη ζε δσληαλή ζχλδεζε. Γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηνπ «ALPHA» δελ θαηακεηξήζεθαλ μερσξηζηά ζηηο 

ππφινηπεο δχν θαηεγνξίεο ιφγσ ηνπ φηη ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο 

(Πνιηηηζηηθά θαη Ψπραγσγηθά) ην ίδξπκα κεηαδίδεη πιεηάδα πξνγξακκάησλ, 

πξνεξρφκελα απφ άιινπο παξαγσγνχο θαη φρη απφ ην ίδην ην ίδξπκα, θαη ηα 

νπνία ελζσκαηψλεη ζην ππφινηπν πξφγξακκα ηνπ. 
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Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ησλ δχν ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο έρεη 

σο αθνινχζσο: 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ- ΟΛΙΚΟ 2004- Ρ.Ι.Κ. 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 

Πρώηε Προβολή 354:20:42 62.68% 125:21:45 75.40% 449:02:26 88.44% 

Επανάλεψε  127:07:40 22.49% 16:54:07 24.60% 58:42:15 11.56% 
ALPHA 
(Ειδεζεογραθικά 
 /δωνηανή ζύνδεζε) 83:50:06 14.83% 00:00 0.00% 00:00 0.00% 

ΟΛΙΚΑ 565:18:28 166:15:52 507:44:41 
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ΟΛΙΚΟ 2004- Ρ.Ι.Κ. 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 

Πρώτη Προβολή 93:51:13 16.13% 51:55:28 84.50% 499:49:28 90.16% 

Δπανάληυη  40:56:55 7.04% 09:31:22 15.50% 54:33:56 9.84% 

Euronews 446:53:29 76.83% 00:00 0.00% 00:00 0.00% 

 ΟΛΙΚΑ 581:41:37 61:26:50 554:23:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΙΚΟ 2004- Ρ.Ι.Κ. 1 & Ρ.Ι.Κ. 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 

Πρώτη Προβολή 452:49:20 39.48% 177:17:13 77.86% 948:51:54 89.34% 

Δπανάληυη  168:04:35 14.65% 50:25:29 22.14% 113:16:11 10.66% 

Euronews 446:53:29 38.96% 00:00 0.00% 00:00 0.00% 

ALPHA 79:12:41 6.91% 00:00 0.00% 00:00 0:00:00 

 ΟΛΙΚΟ 1147:00:05 227:42:42 1062:08:05 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ- ΡΙΚ 2- 2004
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πάλσ πίλαθεο ην πνζνζηφ ησλ επαλαιήςεσλ ησλ 

εκεξήζησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο θαηά ηηο κεηακεζνλχθηηεο θαη 

πξψηεο πξσηλέο ψξεο είλαη αξθεηά κεγάιν. ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα 

παξαηεξείηαη έλα πνζνζηφ επαλαιήςεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 14.65%, ζηα 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 22.14% θαη ζηα 

ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ζην 10.66%.  Αλ ζπγθξηζεί ην πνζνζηφ ησλ 

επαλαιήςεσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ είλαη 

θάησ απφ ην απαηηνχκελν 10%, κε ην νιηθφ πνζνζηφ κεηάδνζεο απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ (9.34% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ), ηφηε είλαη 

μεθάζαξν φηη απηφ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο πην πάλσ. Η ζέζε ηεο Αξρήο είλαη φηη ην Ρ.Ι.Κ, 

ζαλ δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, πξέπεη λα κεηαδίδεη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

πςεινχ επηπέδνπ θαη πξψηεο πξνβνιήο ζε πνζνζηφ πνπ λα ππεξβαίλεη ζαθψο 

ην θαηψηαην απαηηνχκελν φξην. Σν πνζνζηφ 9.34%,  είλαη κελ θνληά ζην 

απαηηνχκελν 10% αιιά ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 1/5 απφ απηφ αθνξά 

επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηο Ίδρσμα δεν 

μεηαδίδει πραγμαηικά ηα προγράμμαηα ποσ εμπίπηοσν ζηη έννοια ηης 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ- ΡΙΚ  & ΡΙΚ 2- ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2004
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δημόζιας ραδιοηηλεοπηικής σπηρεζίας, έζησ θαη αλ κε βάζε ηνλ πεξί 

Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300
 
Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.116(Ι) ηνπ 2003, νη επαλαιήςεηο 

εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηακεηξνχληαη γηα ζθνπνχο πνζνζηψζεσλ. 

 

Έλα δεχηεξν αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ηνπ ηδξχκαηνο αθνξά ηα 

ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, απφ 

ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, πνζνζηφ 

38.96% αθνξά αλακεηάδνζε ηνπ «EURONEWS», πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

6.91% αθνξά αλακεηάδνζε ηνπ θαλαιηνχ «ALPHA» (γηα ζθνπνχο 

ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ θαηακεηξήζεθαλ κφλν ηα εηδεζενγξαθηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαλ ζε δσληαλή ζχλδεζε) θαη πνζνζηφ 14.65% 

αθνξά επαλαιήςεηο παξαγσγψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Ωζηφζν, ηα πην πάλσ πνζνζηά 

αθνξνχλ θαη ηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο. Δάλ εμεηαζηνχλ ηα 

δχν θαλάιηα αλεμάξηεηα, ηα απνηειέζκαηα είλαη αθφκα πην αλεζπρεηηθά. Σν 

κελ Ρ.Ι.Κ. 1 αθηεξψλεη πεξίπνπ 15%, ηνπ ρξφλνπ κεηάδνζεο «Ενημερφηικών 

Εκπομπών» ζε πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλεη απεπζείαο απφ ηνλ «ALPHA» 

Διιάδνο θαη ην Ρ.Ι.Κ. 2 αθηεξψλεη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 77%  (ησλ 

ελεκεξσηηθψλ ηνπ εθπνκπψλ) ζε απεπζείαο ζπλδέζεηο κε ην «EURONEWS». 

Η ζέζε ηεο Αξρήο είλαη φηη ην ίδξπκα, σο δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε νθείιεη λα 

πξνζθέξεη ζην Κππξηαθφ θνηλφ κηα πνηθηιία ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

λα ην αθνξνχλ άκεζα, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ εζληθή φζν θαη ηελ 

επξσπατθή ηνπ ηαπηφηεηα. Η «εχθνιε ιχζε» ηεο αλακεηάδνζεο μέλσλ 

θαλαιηψλ δελ βξίζθεη ηελ Αξρή ζχκθσλε φηαλ γίλεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ην πνζνζηφ ησλ επαλαιήςεσλ 

αλέξρεηαη ζην 10.50% πεξίπνπ. Η Αξρή ζεσξεί θαη απηφ ην πνζνζηφ σο 

αλεζπρεηηθφ. Σν γεγνλφο φηη πξνβάιινληαη ηα ίδηα πξνγξάκκαηα ζε 

επαλάιεςε ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξψηε πξνβνιή ηνπο, 

είλαη, πηζηεχνπκε, θνπξαζηηθφ γηα ηνλ ηειεζεαηή θαη δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο 
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«απιήο θαη αλέμνδνπ πιήξσζεο ηνπ 24ψξνπ». Δμάιινπ, ε Αξρή επηζεκαίλεη 

ην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηδξχκαηνο 

αθνξνχλ Διιαδηθέο παξαγσγέο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ «ALPHA». 

 

Απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο ηεο Αξρήο πξνθχπηεη φηη ην 2004 έλα 

πνζνζηφ πεξίπνπ 9.0 % αθηεξψζεθε απφ ην ίδξπκα (θαη ηα δχν θαλάιηα) ζε 

κεηαδφζεηο πξνγξακκάησλ ηνπ Διιαδηθνχ ζηαζκνχ «ALPHA» (θαη ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο). Απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ην πνζνζηφ 18.34% πνπ αθηεξψζεθε ζε 

αλακεηάδνζε ηνπ «EURONEWS» θαη ηνπ 13.5% πνπ αθηεξψζεθε ζε 

επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ αζξνίδνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40 % 

πεξίπνπ. Απηφ άθεζε έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 60% ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε 

φιεο ηηο μέλεο ζεηξέο (πιελ ησλ ζεηξψλ ηνπ «ALPHA» νη νπνίεο κεηξήζεθαλ 

αλεμάξηεηα), φιεο ηηο μέλεο θαη ειιεληθέο ηαηλίεο, ηα θηλνχκελα ζρέδηα, ηα 

κνπζηθά βίληεν, ηα μέλα θαη ειιεληθά ληνθηκαληέξ, ηηο ζπλαπιίεο θαη άιια 

κνπζηθά γεγνλφηα θαζψο θαη ηηο αζιεηηθέο αλακεηαδφζεηο αθήλνληαο έηζη έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 21% πεξίπνπ, αθηεξσκέλν ζε θππξηαθέο παξαγσγέο 

πξψηεο πξνβνιήο.  

 

* εκεηψλεηαη φηη ηα πην πάλσ πνζνζηά ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ 

«ζσνολικό ηηλεοπηικό τρόνο», δειαδή ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

πνπ αθηεξψζεθε ζηηο δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηειεκπνξηθά 

παξάζπξα θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ ηνπ ζηαζκνχ. 

 

Η Αξρή είλαη ηεο άπνςεο φηη αλακέλεηαη απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ 

λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ Κππξηαθψλ 

παξαγσγψλ πξψηεο πξνβνιήο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά νχησο ψζηε ην 

Ίδξπκα λα πιεξνί πξαγκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο 

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γεκνθξαηία. 

 

 

 



 18 

 Διαθημίζεις, Σηλεμπορικά Μηνύμαηα, Σηλεμπορικά Παράθσρα, 

Αναγγελίες για Προζετείς Εκπομπές. 

 

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

νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά 

θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα 

ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε γηα ζθνπνχο 

ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. 

 

Ωζηφζν, γηα ζθνπνχο κηαο πην νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζηνπο ηειενπηηθνχο, ζα 

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

ζε δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηκεηξήζνπκε ην πνζνζηφ απηφ, πξνβήθακε ζε 

ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ γηα ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην ζπλνιηθφ ρξφλν εθπνκπήο 

θαη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη ηηο αλαγγειίεο πξνζερψλ 

εθπνκπψλ. ηοσς πιο κάηφ πίνακες παραηίθενηαι ηα αποηελέζμαηα, 

ζύμθφνα με ηην πιο πάνφ διαδικαζία: 

 

πγθεθξηκέλα: 

ΠΔΡΙΟΓΟ- ΟΛΙΚΟ 2004 

  ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Άλλα Αναγγελίες ΟΛΙΚΑ 

Ρ.Ι.Κ. 1 565:18:28 166:15:52 507:44:41 35:35:58 69:05:01 1344:00:00 

Ρ.Ι.Κ. 2 581:41:37 61:26:50 554:23:24 109:07:30 37:20:39 1344:00:00 

ΟΛΙΚΟ 1147:00:05 227:42:42 1062:08:05 144:43:28 106:25:40 2688:00:00 

ΠΟΟΣΟ 42.67% 8.47% 39.51% 5.38% 3.96% 100.00% 

 

Η ζηήιε «Άλλα» ζπκπεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά 

κελχκαηα θαζψο θαη ηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. 
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Έρνληαο ππφςε ην άρθρο 8(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ 

Νφκνπ 300
 

Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ 

ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.116(Ι) ηνπ 2003, ην νπνίν αλαθέξεη φηη « ε αλαινγία 

ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ  ρξνλνζπξίδσλ ηεο 

ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ 

κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο», πξνθχπηεη φηη ηα 

ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο κεηαδίδνπλ δηαθεκίζεηο εληφο ησλ λνκίκσλ 

πνζνζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ 5.38% πνπ θαίλεηαη ζην 

πίλαθα, θάησ απφ ηελ ζηήιε «Άλλα», πεξηιακβάλεη θαη ηηο «ρξνλνζπξίδεο 

ηειεκπνξίαο». Έζησ φκσο θαη κε απηφλ ηνλ ρξφλν ζπλππνινγηζκέλν, ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ «Άλλφν» είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ 20%.  

 

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

πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ αλ θαη κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηε «διαθήμιζη»  ζην άρθρο  2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, 

απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα. Ωζηφζν, ην άξζξν 8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη 

ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ 

πξέπεη λα θαηακεηξεζεί νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο 

κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 20%.  

 

εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ην ίδξπκα κεηαδίδεη ηα φζα πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζηήιε «Άλλα», νπζηαζηηθά εληφο 19 σξψλ θαη φρη νιφθιεξνπ ηνπ 24ψξνπ. 

Σνχην  ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ηηο πξσηλέο ψξεο (πεξίπνπ 1:00-6:00) ην κελ 

Ρ.Ι.Κ.1 κεηαδίδεη επαλαιήςεηο ησλ θππξηαθψλ παξαγσγψλ πνπ κεηάδσζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο, θαη ην δε Ρ.Ι.Κ.2 κεηαδίδεη ην 

πξφγξακκα ηνπ “Euronews”, ρσξίο ηελ κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ ή/ θαη 

ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ. 
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – Πρώηο, Δεύηερο και Σρίηο Πρόγραμμα Ραδιοθώνοσ 

Ρ.Ι.Κ.  

Νομικό Πλαίζιο  

α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζορροπημένη δέζμη σπηρεζιών 

ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή 

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

Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

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

ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα 

ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην 

θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη 

ςπραγσγηθά: 

 

 ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη 

ιηγφηεξν ηνπ 25%     ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ.
 

 

 ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη 

ιηγφηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ.  

 

 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα 

κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ 

ρξφλνπ. 

 

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

ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη 

ξαδηνθσληθνύ  ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ 

(αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία 

ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. 
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Η «δημόζια ραδιοηηλεοπηική σπηρεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ 

θαλνληζκνχο σο « ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο 

θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη 

γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από 

ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο  θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, 

θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο 

άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο 

δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη 

δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 

ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

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

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

δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». 

 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθφνικού Ιδρύμαηος 

Κύπροσ Νόμο ΚΕΦ. 300Α  «διαθήμιζη»  ζεκαίλεη θάζε κνξθή 

αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο 

ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα 

πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο 

επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη 

πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή 
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πξνγξάκκαηα ησλ ηξηψλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ 

Ιδξχκαηνο Κχπξνπ.  

 

β) Διατφριζμός Προγραμμάηφν 

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

Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε 

αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ 

ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: 

 

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

ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε 

ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

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

γιώζζα. 

  (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. 

  (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. 

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

ζέκαηα. 

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

ζέκαηα. 

      (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, 

ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. 

  (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή 

πνιηηηθήο άκπλαο. 

 

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

      (ζη) Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

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

νξρήζηξαο. 

 

Κανονιζμός 6. 
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα 

ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε 

ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: 

  (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ 

αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ 

Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. 

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

από ην ζηνύληην. 

  (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. 

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

ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη 

δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. 

  (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 

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

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

ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ 

επηπέδνπ. 

 

Μεθοδολογία 

σλλογή ηοιτείφν και Πληροθοριών 

Η Αξρή  πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ 

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

ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά  4 κήλεο 

ηνπ έηνπο 2004, απφ ηνπο νπνίνπο έγηλε επηινγή 2 αληηπξνζσπεπηηθψλ 

εβδνκάδσλ απφ έθαζην κήλα. Οη βδνκάδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη 12-25 

Ιανοσαρίοσ 2004 , 3-16 Μαΐοσ 2004, 12-25 Ιοσλίοσ 2004 και 11 – 24 

Οκηφβρίοσ 2004. 

 

Όζνλ αθνξά ην «Πρώηο» θαη ην «Σρίηο» Πξφγξακκα Ραδηνθψλνπ ηνπ Ρ.Ι.Κ. 

θαηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί 
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εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο ήηνη, 24 ψξεο γηα θάζε κέξα, ελψ φζνλ αθνξά ην 

«Δεύηερο» Πξφγξακκα Ραδηνθψλνπ ηνπ Ρ.Ι.Κ., θαηακεηξήζεθε σο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο εθπνκπήο ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο εθπνκπήο ν νπνίνο είλαη 18 ψξεο 

εκεξεζίσο.    

 

Αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.  Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δε ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο). 

 

Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 

2004 πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ  ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

Καλνληζκψλ.  

 

Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη 

πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο νθηψ εβδνκάδεο 

αλήιζε ζε  3.356 ώξεο θαη 18 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην 

ίδην δηάζηεκα ήηαλ 3,696 ψξεο. 

 

Εσρήμαηα 

 

 

 

 

Περίοδος 12-25 Ιανοσαρίοσ 2004 

Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Ολικό 

Πρώτο 59:34:00 55:58:00 190:24:00 305:56:00 

Γεύτερο 65:34:00 77:36:00 98:10:00 241:20:00 

Σρίτο 78:32:00 21:02:00 180:06:00 279:40:00 

Ολικό 203:40:00 154:36:00 468:40:00 826:56:00 

Ποσοστό 24.63% 18.70% 56.67% 100 % 

Περίοδος 3-16 Μαΐοσ 2004 
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Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Ολικό 

Πρώτο 57:04:00 50:54:00 199:21:00 307:19:00 

Γεύτερο 86:32:00 89:56:00 65:40:00 242:08:00 

Σρίτο 73:15:00 22:39:00 197:36:00 293:30:00 

Ολικό 216:51:00 163:29:00 462:37:00 842:57:00 

Ποσοστό 25.73% 19.39% 54.88% 100 % 

Περίοδος 12-25 Ιοσλίοσ 2004 

Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Ολικό 

Πρώτο 57:39:00 50:51:00 198:48:00 307:18:00 

Γεύτερο 83:48:00 89:56:00 68:24:00 242:08:00 

Σρίτο 71:03:00 26:43:00 195:40:00 293:26:00 

Ολικό 212:30:00 167:30:00 462:52:00 842:52:00 

Ποσοστό 25.21% 19.87% 54.92% 100 % 

Περίοδος 11-24 Οκηφβρίοσ 2004 

Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Ολικό 

Πρώτο 72:21:00 100:58:00 131:08:00 304:27:00 

Γεύτερο 72:04:00 67:28:00 102:36:00 242:08:00 

Σρίτο 82:13:00 17:14:00 197:30:00 296:57:00 

Ολικό 226:38:00 185:40:00 431:14:00 843:32:00 

Ποσοστό 26.87% 22.01% 51.12% 100 % 

ΟΛΙΚΑ 2004 

 ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Ολικό 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 203:40:00 154:36:00 468:40:00 826:56:00 

ΜΑΙΟ 216:51:00 163:29:00 462:37:00 842:57:00 

ΙΟΤΛΙΟ 212:30:00 167:30:00 462:52:00 842:52:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 226:39:00 185:40:00 431:14:00 843:33:00 

Ολικό 859:39:00 671:16:00 1825:23:00 3356:17:00 

Ποσοστό 25.59% 20.01% 54.40% 100% 

ΟΛΙΚΑ ΠΟΟΣΑ 2004 

ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ 1ο, 2ο, 3ο Πρόγραμμα

25.59%

20.01%

54.40%

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
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επνκέλσο ηηο πξφλνηεο ηνπ  θαλνληζκνχ 3(2)(β)(i). Σν πνζνζηφ ησλ 

«Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» είλαη 20.01% θαη πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ 

θαλνληζκνχ 3(2)(α)(ii).  ε φηη αθνξά ην πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ 

Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 54.40%  θαη δελ ππεξβαίλεη φπσο νξίδνπλ 

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

 

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

Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη  απφ 

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ «Δλεκεξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη 

ζην 25.59%, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηνπ 25%. Όζνλ αθνξά 

δε ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ», επίζεο ππάξρεη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ. Σν πνζνζηφ ησλ 

«Ψπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ» δελ αληίθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ 

θαλνληζκνχ ν νπνίνο, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδνπλ 

θαηψηαην φξην πνζνζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνγξάκκαηνο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνλνεί φηη ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ κεηάδνζεο πξάγκα 

πνπ ζπκβαίλεη.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 Διαθημίζεις, Σηλεμπορικά Μηνύμαηα, Σηλεμπορικά Παράθσρα, 

Αναγγελίες για Προζετείς Εκπομπές. 

 

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

νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά 

θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα 

ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε γηα ζθνπνχο 

ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. 
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Ωζηφζν, γηα ζθνπνχο κηαο πην νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζηνπο ξαδηνθσληθνχο 

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

αθηεξψζεθε ζε δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ 

εθπνκπψλ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηκεηξήζνπκε ην πνζνζηφ απηφ, 

πξνβήθακε ζε ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ γηα ηα ελεκεξσηηθά, 

ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην ζπλνιηθφ 

ρξφλν εθπνκπήο θαη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη ηηο 

αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. ηοσς πιο κάηφ πίνακες παραηίθενηαι ηα 

αποηελέζμαηα, ζύμθφνα με ηην πιο πάνφ διαδικαζία: 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα, ην πνζνζηφ κεηάδνζεο δηαθεκίζεσλ 

θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ απφ ηα Ραδηνθσληθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο, 

είλαη ζε αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε κε ην επηηξεπφκελν 20% ηνπ εκεξήζηνπ 

ρξφλνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην θαηακεηξεζέλ πνζνζηφ ηνπ 9.19% 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειίεο ηνπ ηδξχκαηνο γηα πξνζερή 

πξνγξάκκαηα ηνπ, ρξφλνο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ. Ωζηφζν ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξψηνλ, 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ελψπηνλ ηεο Αξρή δελ κπνξνχζε λα γίλεη ν 

απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο θαη δεχηεξνλ φηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπφκελνπ 20%, θξίζεθε σο ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ν 

ππνινγηζκφο σο πην πάλσ. 

ΟΛΙΚΑ 2004 

 ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ/ 

ΣΗΛ. ΜΗΝ. 

Ολικό 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 203:40:00 154:36:00 468:40:00 97:04:00 924:00:00 

ΜΑΙΟ 216:51:00 163:29:00 462:37:00 81:02:00 924:00:00 

ΙΟΤΛΙΟ 212:30:00 167:30:00 462:52:00 81:08:00 924:00:00 

ΟΚΣΧΒΡΗ 226:38:00 185:40:00 431:14:00 80:28:00 924:00:00 

Ολικό 859:39:00 671:16:00 1825:23:00 339:42:00 3696:00:00 

Ποσοστό 23.24% 18.17% 49.40% 9.19% 100% 
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 LOVE RADIO 

Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ πέξαλ ησλ κεηαδφζεσλ ησλ ηξηψλ 

Ραδηνθσληθψλ θαλαιηψλ (Πξψην, Γεχηεξν θαη Σξίην Πξφγξακκα), 

αλακεηαδίδεη επίζεο κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο 88.2 FM ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Διιαδηθνχ ηαζκνχ «LOVE RADIO». Σν ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δελ ππφθεηηαη 

ζε θαλέλα έιεγρν αθνχ νπζηαζηηθά δελ αλήθεη ζηα θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο. 

Ωζηφζν, ε παξαρψξεζε ζπρλφηεηαο ζην ελ ιφγσ θαλάιη απφ κέξνπο ηνπ 

Ιδξχκαηνο δελ βξίζθεη ηελ Αξρή ζχκθσλε. Οη ζπρλφηεηεο είλαη εζληθφο 

πινχηνο θαη ε παξαρψξεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε απψηεξν ζθνπφ ην 

θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηνπ Κχπξηνπ πνιίηε, θάηη πνπ ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ ζπκβαίλεη, αθνχ πέξαλ ηεο κνπζηθήο φιν ην ππφινηπν 

πεξηερφκελν ηνπ ζηαζκνχ απεπζχλεηαη ζην αθξναηήξην ηεο Διιάδαο 

απνθιεηζηηθά . 

____________________________________________ 


