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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ
ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2006
Περίοδος Ιανοσάριος-Δεκέμβριος 2006
Ειζαγωγή
Σν Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ σο ε Γεκόζηα Ραδηνηειεόξαζε ππεξεηεί
ην ιαό ηεο Κύπξνπ ζύκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, πάληα
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Σν ζεκεξηλό πεξηβάιινλ ηεο
Ραδηνηειεόξαζεο κεηά ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη γίλεη αληαγσληζηηθό
θαηαιήγνληαο ζην λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγθεληξώλνπλ πςειή
ζεακαηηθόηεηα – αθξνακαηηθόηεηα, γηα ζθνπνύο δηαθήκηζεο. Η δεκόζηα
ξαδηνηειεόξαζε έρεη ηελ επζύλε λα δηαθπιάμεη θαη λα αλαπηύμεη

ηνλ

αλεμάξηεην δεκόζην δηάινγν πξνζθέξνληαο ηζνξξνπεκέλε θαη ακεξόιεπηε
πιεξνθόξεζε.
Σν Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ απνηειεί ην κέζνλ έθθξαζεο ηεο εζληθήο
ηαπηόηεηαο θαη πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο, πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε γθάκα
πξνγξακκάησλ πνπ ππεξεηνύλ ηνλ γισζζηθό, πνιηηηθό, ζξεζθεπηηθό θαη
πνιηηηζηηθό πινπξαιηζκό θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηήζεη όιεο ηηο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ κε κηα πνηθηιία πξνγξακκάησλ.
Ο Ρόλος ηης Αρτής Ραδιοηηλεόραζης Κύπροσ
Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ
Νόκνπ 300 Α, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ
ηξνπνπνηεηηθό Νόκν Ν.116(Ι) ηνπ 2003 ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ
νξίδεηαη σο ε αξκόδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθό έιεγρν αλαθνξηθά
κε ηελ εθπιήξσζε από ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νόκνπ. Με βάζεη ην άξζξν
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16Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νόκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ
νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 16Β(2) ηνπ πην πάλσ Νόκνπ ε Αξρή ειέγρεη:
(α) Καηά πόζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε
ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ
(Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003.
(β) Καηά πόζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο
ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα
Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003.
(γ) Καηά πόζν ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην
Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί
πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο
ππεξεζίαο.

_______________________________________
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ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ
Πρώηο, Δεύηερο, Σρίηο & Σέηαρηο
Πρόγραμμα
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ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ
Πρώηο, Δεύηερο, Σρίηο και Σέηαρηο Πρόγραμμα Ραδιοθώνοσ
Ραδιοθωνικού Ιδρύμαηος Κύπροσ
Νομικό Πλαίζιο
α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ.
ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ Καλνληζκό 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο
δέζκεο ππεξεζηώλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη
ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα.
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο, ην Ίδξπκα
ζεσξείηαη όηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ, όηαλ αθηεξώλεη ηα
πην θάησ πνζνζηά ρξόλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη
ςπραγσγηθά:
ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθό ρξόλν όρη
ιηγόηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ.
ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθό ρξόλν όρη
ιηγόηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ.
ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθό ρξόλν πνπ
λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ
ρξόλνπ.
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 από ηνπο πην πάλσ
θαλνληζκνύο σο « ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί
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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 «ζσνολικός
ραδιοθωνικός τρόνος» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνύλ νη δηάθνξεο
πνζνζηώζεηο
πνπ αθνξνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηώλ ηνπ
Ιδξύκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα
δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαζώο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκό, δελ
απνηεινύλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία».
εκεηώλεηαη επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού 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
απηό ηνλ νξηζκό ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελύκαηα, θαη
θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα
ησλ ηεζζάξσλ (όπνπ θπζηθά ππήξραλ) ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ ηνπ
Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ.
β) Διατωριζμός Προγραμμάηων
Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ
(Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκώλ ηνπ 2003 θάλνπλ
εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά
πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιόγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ:
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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,
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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:
(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,
9

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 ηοιτείων και Πληροθοριών
Η Αξρή
πξνρώξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία από ην
Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα. Γηα
ηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηώλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε
όπσο θαηακεηξήζεη νιόθιεξν ην πξόγξακκα εθπνκπήο θαη ησλ ηεζζάξσλ
θαλαιηώλ θαηά ην έηνο 2006, νύησο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζώξην
ζηαηηζηηθήο απόθιηζεο ζηα επξήκαηα. Πέξαλ ηνύηνπ, ε Αξρή ζεσξεί όηη
αλαιύνληαο ην πξόγξακκα ζηελ νιόηεηα ηνπ απνθιείεη ηελ επί κέξνπο
θαηακέηξεζε νπνησλδήπνηε έθηαθησλ ή απξνγξακκάηηζησλ εθπνκπώλ
πνπ πηζαλό λα αιινίσλαλ ην ηειηθό απνηέιεζκα εάλ θαη εθόζνλ ε έξεπλα
δηεμαγόηαλ δεηγκαηνιεπηηθά. :

Καη γηα ηα ηέζζεξα Πξνγξάκκαηα Ραδηνθώλνπ ηνπ Ρ.Ι.Κ. θαηακεηξήζεθε ν
ρξόλνο όισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ, ήηνη 24 ώξεο γηα θάζε κέξα.
Αθνινύζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη από ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε
ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ δηαθόξσλ πνζνζηώζεσλ, δελ ιήθζεθε ππόςε ν
ρξόλνο πνπ αθηεξώζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηώλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο).
Η Αξρή πξνρώξεζε ζην δηαρσξηζκό ησλ ελεκεξσηηθώλ, ςπραγσγηθώλ θαη
πνιηηηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ
ζύκθσλα
κε
πξόλνηεο
ησλ
πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκώλ.
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Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ
νη πνζνζηώζεηο ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δώδεθα
κήλεο ήηαλ 11,140 ώξεο θαη 52 ιεπηά από 35,040 ώξεο ζπλνιηθνύ
ρξόλνπ κεηάδνζεο.
Γηα ζθνπνύο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηα επξήκαηα ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη
πνζνζηώζεηο βαζηζκέλεο πάλσ ζην ζπλνιηθό ρξόλν κεηάδνζεο, δειαδή
κε βάζε όιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηδξύκαηνο γηα δηθά ηνπ
πξνγξάκκαηα..
_______________________________________
Εσρήμαηα
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ΣΗΛΕΟΡΑΗ
ΠΡΧΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ
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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 Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ (Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία) Καλνληζκνύο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ θαλνληζκό 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο
δέζκεο ππεξεζηώλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη
ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα.
ύκθσλα ηνλ θαλνληζκό 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκόζηαο
ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ην Ίδξπκα
ζεσξείηαη όηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ, όηαλ αθηεξώλεη ηα
πην θάησ πνζνζηά ρξόλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη
ςπραγσγηθά:
1. ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθό ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ
40% ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ.
2. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθό ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ
10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ.
3. ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθό ρξόλν πνπ λα κελ
ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ.
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 από ηνπο πην πάλσ
θαλνληζκνύο 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
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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
ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνύλ νη δηάθνξεο
πνζνζηώζεηο
πνπ αθνξνύλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηώλ ηνπ
Ιδξύκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα
δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελύκαηα θαζώο απηά, κε βάζε ηνλ πην
πάλσ νξηζκό, δελ απνηεινύλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία».
εκεηώλεηαη επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού 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
απηό ηνλ νξηζκό ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη νη αλαγγειίεο
γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δύν θαλαιηώλ ηνπ Ραδηνθσληθνύ
Ιδξύκαηνο Κύπξνπ.
β) Διατωριζμός Προγραμμάηων
Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ
(Γεκόζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκώλ ηνπ 2003 θάλνπλ
εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά
πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιόγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ:
Κανονιζμός 4.
Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα
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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
επηζηεκνληθά ζέκαηα.

πνιηηηθά,

νηθνλνκηθά,

θνηλσληθά

θαη

(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.
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(γ) Τα
πνιηηηζηηθά
καγθαδίλα
πνπ
θαιύπηνπλ
πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην
εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ
θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο
θαη κπαιέηνπ.
(δ) Τα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
(ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα.
(ζη)

Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα.

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

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.
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(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
πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έθζεζεο ε Αξρή πξνρώξεζε ζηε ιήςε
θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηόζν από ηελ εηαηξεία AGB Nielsen όζν θαη από ην
Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ. Η αλάιπζε έγηλε κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά
κεηαδόζεθε από ηα θαλάιηα ηνπ Ιδξύκαηνο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξόλνπ θαη όρη δεηγκαηνιεπηηθά. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηζπιιέγεζαλ αθνξνύλ ηελ νιόηεηα ηνπ έηνπο ήηνη 12 κήλεο γηα
έθαζην εθ ησλ δύν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ.
Καηακεηξήζεθε ν ρξόλνο όισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί
επί εηθνζηηεηξαώξνπ βάζεσο ήηνη, 24 ώξεο γηα θάζε κέξα. Αθνινύζσο
ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη από ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
δηαθόξσλ πνζνζηώζεσλ, δελ ιήθζεθε ππόςε ν ρξόλνο πνπ αθηεξώζεθε
ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαγγειηώλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελύκαηα ηειεκπνξίαο θαζώο
θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα.
Η Αξρή πξνρώξεζε ζην δηαρσξηζκό εθπνκπώλ ζε ελεκεξσηηθέο,
πνιηηηζηηθέο
θαη
ςπραγσγηθέο,
ζύκθσλα
κε
πξόλνηεο
ησλ
πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκώλ.
Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη
πνζνζηώζεηο ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο, αλήιζε
ζε 15,767 ώξεο, 19 ιεπηά θαη 33 δεπηεξόιεπηα. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο
κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 17,520 ώξεο.
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Εσρήμαηα
ΡΙΚ 1- ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
ΡΙΚ 1

ΧΡΕ

Ποζοζηό

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

3497:21:50

39.92%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

3518:12:27

40.16%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

817:27:58

9.33%

1

926:57:45

10.58%

ΟΛΙΚΑ

8760:00:00

100.00%

ΑΛΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΡΙΚ 1 - 2006

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

σνολικός τρόνος μεηάδοζης

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΑΛΛΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
9.33%

ΑΛΛΑ
10.58%

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
39.92%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
40.16%

1

Γηαθεκηζηηθά, Σειεκπνξηθά Μελχκαηα, Αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ,
Σειεκπνξηθά Παξάζπξα
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ΡΙΚ 2- ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
ΡΙΚ 2

ΧΡΕ

Ποζοζηό

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

1929:09:18

22.02%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

5354:06:14

61.12%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

651:01:46

7.43%

2

825:42:42

9.43%

ΟΛΙΚΑ

8760:00:00

100.00%

ΑΛΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΡΙΚ 2 - 2006

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

σνολικός τρόνος μεηάδοζης

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΑΛΛΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
7.43%

ΑΛΛΑ
9.43%

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
22.02%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
61.12%

2

Γηαθεκηζηηθά, Σειεκπνξηθά Μελχκαηα, Αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ,
Σειεκπνξηθά Παξάζπξα
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ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
3

4

ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2

Ρ1 - ΧΡΕ

Ρ2 - ΧΡΕ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

3497:21:50

1929:09:18

5426:31:08

30.97%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

3518:12:27

5354:06:14

8872:18:41

50.64%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

817:27:58

651:01:46

1468:29:44

8.38%

5

926:57:45

825:42:42

1752:40:27

10.00%

ΟΛΙΚΑ

8760:00:00

8760:00:00

17520:00:00

100.00%

ΑΛΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΟΛΙΚΑ

Ποζοζηό

ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- 2006

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

σνολικός τρόνος μεηάδοζης

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΑΛΛΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
8.38%

ΑΛΛΑ
10.00%

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
30.97%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
50.64%

Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθά 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
3

ΡΙΚ-1
ΡΙΚ-2
5
Γηαθεκηζηηθά, Σειεκπνξηθά Μελχκαηα, Αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ,
Σειεκπνξηθά Παξάζπξα
4
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παξάζπξα είλαη εληφο λνκηθά απνδεθηψλ πιαηζίσλ θαζψο, 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 « η
αναλογία ηοσ τρόνοσ μεηάδοζης ποσ αθιερώνεηαι ζε μηνύμαηα
ηηλεμπορίας, διαθημιζηικά μηνύμαηα και λοιπές μορθές διαθήμιζης,
εκηός ηων τρονοθσρίδων ηης ηηλεμπορίας, δεν πρέπει να σπερβαίνει ηο
20% ηοσ ημερήζιοσ τρόνοσ μεηάδοζης. Ο τρόνος μεηάδοζης
διαθημιζηικών μηνσμάηων δεν πρέπει να σπερβαίνει ηο 15% ηοσ
ημερήζιοσ τρόνοσ μεηάδοζης», πξνθχπηεη φηη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα
ηνπ ηδξχκαηνο κεηαδίδνπλ δηαθεκίζεηο εληφο ησλ λνκίκσλ πνζνζηψλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ 10.00% πνπ θαίλεηαη ζην πίλαθα,
θάησ απφ ηελ ζηήιε «Άλλα», πεξηιακβάλεη θαη ηηο «τρονοθσρίδες
τηλεμπορίας». Έζησ φκσο θαη κε απηφλ ηνλ ρξφλν ζπλππνινγηζκέλν,
ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ «Άλλων» είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ
20%.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο
«αναγγελίες προζετών προγραμμάηων» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί
ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ
αλ θαη κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηε «δηαθήκηζε» ζην άξζξν
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%.
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ νχησο
ψζηε λα εμαρζνχλ θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζχλζεζε
ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ,
ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θαη ζηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ζπκπηπγκέλα,
εληνχηνηο, γηα ζθνπνχο αλαιπηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ζα γίλεη μερσξηζηή
αλάιπζε γηα έθαζην εθ ησλ δχν θαλαιηψλ.
ΡΙΚ 1
ΡΙΚ 1

ΧΡΕ

Ποζοζηό

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

3497:21:50

44.65%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

3518:12:27

44.91%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

817:27:58

10.44%

7833:02:15

100.00%

ΟΛΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

ΡΙΚ 1 - 2006
σνολικός Σηλεοπηικός Υρόνος

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
10.44%
ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
44.65%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
44.91%

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη ην πξψην ηειενπηηθφ
θαλάιη (ΡΙΚ 1) πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ
Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα
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απνηεινχλ ην 44.65% θαη 10.44% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ
αληίζηνηρα θαη ππεξβαίλνπλ ηα θαηψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδεη ε
Ννκνζεζία, ήηνη 40% θαη 10% αληίζηνηρα. πλάκα ε θαηεγνξία
«Ψπραγσγηθά πξνγξάκκαηα» απνηειεί ην 44.9% ηνπ ζπλνιηθνχ
ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50% πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία.
ΡΙΚ 2
ΡΙΚ 2

ΧΡΕ

Ποζοζηό

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

1915:14:17

24.14%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

5368:11:15

67.66%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

650:51:46

8.20%

7934:17:18

100.00%

ΟΛΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΡΙΚ 2 - 2006

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

σνολικός Σηλεοπηικός Υρόνος

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
8.20%

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
24.14%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
67.66%

ε πιήξε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ΡΙΚ-1 ηα
αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ην δεχηεξν ηειενπηηθφ θαλάιη (ΡΙΚ-2) είλαη
άθξσο αληίζεηα. ε θακία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ην ελ
ιφγσ θαλάιη δελ πιεξνί ηα πνζνηηθά θξηηήξηα πνπ φθεηιε λα πιεξνί. Σα
«Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 24.14% αληί ζην
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ειάρηζην ηνπ 40%, ηα «Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην
8.20% αληί ζην ειάρηζην 10% πνπ έπξεπε λα είλαη θαη ηα «Ψπραγσγηθά
Πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 67.66% αληί λα είλαη θάησ απφ 50%
φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Ννκνζεζία.
Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη απηέο νη παξεθθιίζεηο
(ζην ΡΙΚ-2) απφ κφλεο ηνπο δελ απνηεινχλ παξαβίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ. Ωζηφζν, θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηειηθά πνζνζηά ζα
ζπλππνινγηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δχν θαλάιηα, ζα έπξεπε
ην Ίδξπκα λα αληηζηαζκίζεη ηηο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο
πνπ
παξαηεξνχληαη ζην ΡΙΚ-2 κε αληίζηνηρεο «πνζνζηηαίεο ζπγθιίζεηο» ζην
ΡΙΚ-1, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη κε απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη
ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο θαη γξαθηθά.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2
6

7

ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2

Ρ1 - ΧΡΕ

Ρ2 -ΧΡΕ

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

3497:21:50

1929:09:18

5426:31:08

34.42%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

3518:12:27

5354:06:14

8872:18:41

56.27%

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

817:27:58

651:01:46

1468:29:44

9.31%

7833:02:15

7934:17:18

15767:19:33

100.00%

ΟΛΙΚΑ

ΟΛΙΚΟ

Ποζοζηό

Μηα πξψηε αλάιπζε ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθέο
απνθιίζεηο απφ ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία ζε δχν απφ ηηο
ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά:
ΕΝΣΟ

ΠΟΟΣΟ

ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

6
7

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ

> 40.00%
< 50.00%
> 10.00%

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ

34.42%
56.27%
9.31%

ΔΙΑΦΟΡΑ

-5.48%
-6.27%
-0.69%

ΝΟΜΟΘΕΙΑ?

ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ

ΡΙΚ-1
ΡΙΚ-2
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ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2 - 2006

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

σνολικός Σηλεοπηικός Υρόνος

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
9.31%

ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ
34.42%

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ
56.27%

ΤΓΚΡΙΣΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
60.00%
50.00%
50.00%

40.00%

54.88%

40.00%

30.00%

34.25%

20.00%
10.00%
10.00% 10.87%

0.00%
ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΠΟΟΣΟ
ΚΑΣΧΣΑΣΟ ΠΟΟΣΟ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΠΟΟΣΟ
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Ξεθάζαξα, ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη αθνξνχλ ζην ΡΙΚ-2
έρνπλ παξαζχξεη πξνο ηα θάησ ηα ζπλνιηθά πνζνζηά κε απνηέιεζκα ε
ηειεφξαζε ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ δελ παξέρεη
ηζνξξνπεκέλε
δέζκε
ππεξεζηψλ
ζηα
πιαίζηα
Γεκφζηαο
Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο.
Παρατηρήσεις
Η Αξρή ζεσξεί ηα πην πάλσ επξήκαηα πνιχ αλεζπρεηηθά. Ωζηφζν, ιφγν
ηεο εθηεηακέλεο κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο( θαη ησλ δχν θαλαιηψλ)
ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ ε Αξρή είλαη ζε ζέζε λα
αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ πην πάλσ
πνζνζηψλ.
Αλεπηθχιαθηα, ε Αξρή ζπκπεξαίλεη φηη νη απνθιίζεηο πνπ
παξαηεξήζεθαλ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζην πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ-2.
Η Αξρή σζηφζν, ζέιεη λα ππνγξακκίζεη φηη ην πνζνζηφ ησλ
«Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ», δειαδή ην 9.31% κπνξεί θαηά θάπνην
ηξφπν λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθφ κε ην εμήο ζθεπηηθφ. Απφ ηελ
κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο Αξρή πξνθχπηεη φηη
δηάθνξεο εθπνκπέο νη νπνίεο ιφγν ηεο θχζεο ηνπο, θαη κε βάζε ηνπο
θαλνληζκνχο 4 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ
(Γεκφζηα
Ραδηνηειενπηηθή
Τπεξεζία)
Καλνληζκψλ
ηνπ
2003,
θαηαηάρζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» ή «Ψπραγσγηθά»,
πεξηείραλ αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Δθπνκπέο φπσο ην «Απηφ καο
έιεηπε» (κε πνιιά αθηεξψκαηα ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο
Διιάδαο), «Κνίηα ηη έθαλεο», «BIZ- Δκείο», «Η Κχπξνο θνληά ζαο»,
«Ύπαηζξνο», «Αλζξψπηλα θαη απιά» θαη άιια, πεξηείραλ θαηά θαηξνχο
πνιηηηζηηθά έλζεηα. Η Αξρή έιαβε ζνβαξά ππφςε απηέο ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο νξηζκέλσλ εθπνκπψλ θαη νη, ππεχζπλνη γηα ηελ έξεπλα,
ιεηηνπξγνί ηεο έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ θαηακεξηζκφ
ησλ δηαθφξσλ εθπνκπψλ. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ φπνηα πηζαλή ζηαηηζηηθή απφθιηζε, ε Αξρή ληψζεη ηθαλνπνηεκέλε
κε ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ».
Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ηα «Ψπραγσγηθά»
πξνγξάκκαηα είλαη μεθάζαξν φηη ην έλα «ζπζηάζηεθε» γηα ράξε ηνπ
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άιινπ κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ
«ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ» θαη ηελ εθηφμεπζε ησλ πνζνζηψλ ησλ
«ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ».
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δχν θαλαιηψλ
ηνπ Ιδξχκαηνο ήηαλ πιήξεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ε Αξρή είλαη ζε ζέζε
λα αλαγλσξίζεη θαη λα ππνδείμεη ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα
φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ.
πγθεθξηκέλα, ην ΡΙΚ-2 κεηέδσζε ζρεδφλ 5,355 ψξεο ςπραγσγηθνχ
πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νπνίεο νη πεξίπνπ 353 ψξεο (6.6%) ήηαλ
αθηεξσκέλεο ζε βίληεν-θιηπ ή αιιά κνπζηθά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο
βίληεν-θιηπ απνθιεηζηηθά, θαη νη πεξίπνπ 837 ψξεο (15.6% ) ζε
δσληαλέο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο ε πξνγξάκκαηα άκεζα ζπλπθαζκέλα κε
απηέο ηηο κεηαδφζεηο (πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο ΡΙΚ – ΠΟΡ, Κφθθηλε Κάξηα, Μεραλνθίλεηνο
Αζιεηηζκφο). Γειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 22% πεξίπνπ απφ ηηο
5,355 ψξεο αθηεξψζεθε ζε κνπζηθά βίληεν θαη δσληαλέο αζιεηηθέο
κεηαδφζεηο.
Δίλαη παζηθαλέο απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ελψπηνλ ηεο Αξρή φηη ην 2006
ήηαλ πνιχ πινχζην ζε δσληαλέο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο θαζψο ην
Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
θάιπςε δσληαλά κεηαμχ άιισλ ηα
αθφινπζα:
Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ
Φφξκνπια 1
Κχπειιν ΟΤΔΦΑ
Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ
Ππγκαρία Διιεληθψλ Νήζσλ
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Γπλαηθψλ θάησ ησλ 20 εηψλ
ATP- OPEN Μαζαιία- Σέληο
Απζηξαιηαλφ Open – Σέληο
BA-CA Trophy Tennis
CHINA OPEN 2006 – Σέληο
CYPRUS FIVB CHALLENGER 2006 BEACH VOLLEY
DAVIS CUP-Βνπιγαξία VS Κχπξνο – Σέληο
Δπξσπατθφ Κχπειιν ηίβνπ
Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Τγξνχ ηίβνπ
FIBA – Euroleague All-Star Day- Καιαζφζθαηξα
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Καιιηηερληθφ παηηλάδ
Κνηλνπνιηηεηαθνί Αγψλεο
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Διεχζεξνπ Kick- Boxing
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Κιεηζηνχ ηίβνπ
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ηίβνπ
Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Τγξνχ ηίβνπ
Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα Καιιηηερληθνχ Παηηλάδ
Παλεπξσπατθνί αγψλεο ηίβνπ
Παλεπξσπατθνί Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο
Παλεπξσπατθνί Κνιπκβεηηθνί Αγψλεο
Παλεπξσπατθνί Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο
RED BULL X FIGHTERS – Μεραλέο
TENNIS MASTERS CUP
WRC FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
Αγψλεο Beach Volley
Η Αξρή δελ θαηαθξίλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ιδξχκαηνο γηα κεηάδνζε
κηαο κεγάιεο γθάκαο αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. Απηφ πνπ ε Αξρή ζεσξεί
σο απαξάδεθην είλαη ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα
κεηαδίδνληαλ θαη ζε επαλάιεςε πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δσληαλήο θάιπςεο.
Απφ ηηο πεξίπνπ 837 ψξεο αζιεηηθψλ
κεηαδφζεσλ ηνπ ΡΙΚ-2 νη 291 αθνξνχλ ζε επαλαιήςεηο. Η Αξρή δελ
κπνξεί λα αληηιεθζεί ζε ηη απνζθνπνχζαλ ηφζεο πνιιέο επαλαιήςεηο
πέξαλ ηνπ εχθνινπ ζπκπιεξψκαηνο ηνπ 24ψξνπ. Απηέο νη ζρεδφλ 300
ψξεο κπνξνχζαλ λα είραλ αθηεξσζεί ζε «ελεκεξσηηθά» ή/ θαη ζε
«πνιηηηζηηθά» πξνγξάκκαηα νχησο ψζηε λα ζκηθξχλνπλ νη πνζνζηηαίεο
απνθιίζεηο.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Αξρή δελ κπνξεί λα αθήζεη αζρνιίαζην
ην γεγνλφο φηη ην ΡΙΚ-1 «ζπζίαζε» πεξίπνπ 60 ψξεο γηα λα κεηαδψζεη
ζε επαλάιεςε αγψλεο Formula 1 ηνπο νπνίνπο είρε ήδε κεηαδψζεη
δσληαλά.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην ΡΙΚ-1, απφ κφλν ηνπ, δελ παξνπζηάδεη
νπζηαζηηθφ πξφβιεκα, ε Αξρή δελ κπνξεί λα αθήζεη αζρνιίαζην ην
γεγνλφο φηη θαη ζην ΡΙΚ-1 αθηεξψζεθαλ άιιεο ζρεδφλ 345 ψξεο
πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηάδνζε κνπζηθψλ βίληεν. Σν ΡΙΚ φθεηιε λα έρεη
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πεξηζζφηεξε αληίιεςε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαζψο
αθηεξψζεθαλ ζρεδφλ 700 ψξεο πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηάδνζε βίληενθιηπ ελψ ππήξραλ ζεκαληηθέο (θαη πξνβιεπηέο) πνζνηηθέο ειιείςεηο
ζηνλ ελεκεξσηηθφ, θαηά θχξην ιφγν ηνκέα.

Πεξηζζφηεξα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ην θεθάιαην
επαλαιήςεηο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο
γίλνληαη ζην θεθάιαην «Δπί Μέξνπο Παξαηεξήζεηο» ζηε ζειίδα ΥΥΥΥ
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ
δελ πιεξνί θαηά παξαζάγθαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ
Ννκνζεζία ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία
«Ενημερωτικά Προγράμματα» θηάλεη ζην 34.42% ελψ ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(ι) απηφ ην πνζνζηφ ζα έπξεπε
λα
είλαη
ηνπιάρηζηνλ
40.00%.
Δμάιινπ
ην
πνζνζηφ
ησλ
«Φσταγωγικών προγραμμάτων» αλέξρεηαη ζην
56.27% θαη
ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50.00% πνπ θαζνξίδεη ν πην πάλσ
θαλνληζκφο. Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ» αλέξρεηαη
ζην 9.31% θαη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ, κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο Ννκνζεζίαο θαζψο είλαη
θνληά ζην ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ 10.00% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ 3(2)(α)(ι).
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Επί μέροσς Παρατηρήσεις
Πέξαλ ησλ αλαιχζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ε Αξρή ζα
ήζειε λα ππνγξακκίζεη κεξηθά αθφκα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνέιεπζε

θαη

ζηελ

ζχλζεζε

ηνπ

ηειενπηηθνχ

πξντφληνο

ηνπ

ηδξχκαηνο.
ΡΙΚ1
ΡIK 1 - ΕΝΗΜΕΡΧΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΗ

ΚΤΠΡΟ- ΡΙΚ
ΑΛΦΑ
ΑΛΛΑ
EURONEWS
ΟΛΙΚΑ

ΧΡΕ
2817:43:45
582:52:17
67:46:07
16:48:45
3485:10:54

Ποζοζηό
80.85%
16.72%
1.94%
0.48%
100.00%

ΡIK 1 - ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΗ

ΚΤΠΡΟ- ΡΙΚ
ΑΛΦΑ
ΑΛΛΑ
ΟΛΙΚΑ

ΧΡΕ
994:49:43
1849:21:00
686:12:40
3530:23:23

Ποζοζηό
28.18%
52.38%
19.44%
100.00%

ΡIK 1 - ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΠΡΟΕΛΕΥΗ

ΚΤΠΡΟ- ΡΙΚ
ΑΛΦΑ
ΑΛΛΑ
ΟΛΙΚΑ

ΧΡΕ
499:44:27
187:54:34
129:48:57
817:27:58

Ποζοζηό
61.13%
22.99%
15.88%
100.00%

30

