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H εποπτεία και η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου με αμεροληψία
και διαφάνεια προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
της προστασίας του κοινού (ιδιαίτερα των ανηλίκων) προς διασφάλιση:

• του σεβασμού στις αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 

•  του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

•  της αντικειμενικής, έγκυρης και πολυφωνικής μετάδοσης πληροφοριών,   
 ειδήσεων, προϊόντων λόγου, τέχνης και ψυχαγωγίας, 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ

H εποπτεία και η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου με αμεροληψία
και διαφάνεια προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
της προστασίας του κοινού (ιδιαίτερα των ανηλίκων) προς διασφάλιση:

• του σεβασμού στις αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 

•  του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

•  της αντικειμενικής, έγκυρης και πολυφωνικής μετάδοσης πληροφοριών,   
 ειδήσεων, προϊόντων λόγου, τέχνης και ψυχαγωγίας, 

•  του υψηλού ποιοτικού επιπέδου προγραμμάτων, 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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έτσι ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να ανταποκρίνονται στην κοινωνική 
αποστολή τους και να προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη.  
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ΟΡΑΜΑ

Η μεγιστοποίηση της αξίας του κοινωνικού οφέλους 
από το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση

Πως επιτυγχάνεται; 

• Μέσω της συρρύθμισης με επίκεντρο τον πολίτη και έχοντας ως γνώμονα
 το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας πάντοτε:

• την ελευθερία έκφρασης 

• την πολυφωνία 

• την ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία
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ΑΞΙΕΣ

Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
 
Πλήρης και κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Αρχής
από πολιτικές ή/και οικονομικές ή/και άλλες επιρροές,   
εξαρτήσεις και παρεμβάσεις.



ΑΞΙΕΣ

ΙΙ. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
   
Αμεροληψία στην εξέταση αιτημάτων και υποθέσεων    
και στη λήψη αποφάσεων.



ΑΞΙΕΣ

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
 
Διαφάνεια της διοικητικής δράσης, των διαδικασιών
και των αποφάσεων της Αρχής.



ΑΞΙΕΣ

IV. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
 
Συμμόρφωση και τήρηση των υποχρεώσεων της Αρχής,   
όπως αυτές προκύπτουν  από την ισχύουσα (για τα     
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) Νομοθεσία της    
Δημοκρατίας. 



ΑΞΙΕΣ

V. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
 
Συνέπεια, υπευθυνότητα και συστηματικότητα της Αρχής:

• κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και του έργου της,

• από και προς το προσωπικό της,

• προς το κοινό, τους συνεργάτες της και τους      
 ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς



ΑΞΙΕΣ

VI. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Δράση της Αρχής με γνώμονα τα ιδεώδη της δημοκρατίας και  
 τα ανθρώπινα δικαιώματα που, μεταξύ άλλων, επιτάσσουν: 
• τον σεβασμό της προσωπικότητας, της υπόληψης και     
 του ιδιωτικού βίου του ατόμου, 
• την ελεύθερη και πολυφωνική πληροφόρηση,



ΑΞΙΕΣ

VI. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Δράση της Αρχής με γνώμονα τα ιδεώδη της δημοκρατίας και  
 τα ανθρώπινα δικαιώματα που, μεταξύ άλλων, επιτάσσουν: 
• τον σεβασμό της προσωπικότητας, της υπόληψης και     
 του ιδιωτικού βίου του ατόμου, 
• την ελεύθερη και πολυφωνική πληροφόρηση, 
• την αντικειμενικότητα, ακρίβεια, πληρότητα και       
 επικαιρότητα της ενημέρωσης και πολυφωνία,
• την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης του    
 κοινού και των φορέων του στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα
• την ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα των ατόμων με     
 οπτική και/ή ακουστική αναπηρία για πρόσβαση στις     
 ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου, για την περίοδο 2020-2022, είναι οι ακόλουθοι:



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

Εκσυγχρονισμός, επικαιροποίηση και τροποποίηση της Νομοθεσίας που διέπει
τη λειτουργία της Αρχής και την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με στόχο: 

• να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρόνοιες της τροποποιημένης Κοινοτικής Οδηγίας,

• να εκσυγχρονιστεί, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις, 

• να επιτρέπει στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί
 στις σύγχρονες προκλήσεις. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

Θα δοθεί προτεραιότητα στους εξής τομείς: 

• στην ενσωμάτωση των προνοιών της νέας Κοινοτικής Οδηγίας 2018/1808 (ΕΕ)
 στην εθνική μας νομοθεσία,
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Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση
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• στην ενσωμάτωση των προνοιών της νέας Κοινοτικής Οδηγίας 2018/1808 (ΕΕ)
 στην εθνική μας νομοθεσία,

• στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων,
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Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

Θα δοθεί προτεραιότητα στους εξής τομείς: 

• στην ενσωμάτωση των προνοιών της νέας Κοινοτικής Οδηγίας 2018/1808 (ΕΕ)
 στην εθνική μας νομοθεσία,

• στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων,

• στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών,
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Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

Θα δοθεί προτεραιότητα στους εξής τομείς: 
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• στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων,

• στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών,

• στη χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών οργανισμών,



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Νομοθεσία : Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

Θα δοθεί προτεραιότητα στους εξής τομείς: 

• στην ενσωμάτωση των προνοιών της νέας Κοινοτικής Οδηγίας 2018/1808 (ΕΕ)
 στην εθνική μας νομοθεσία,

• στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων,

• στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών,

• στη χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών οργανισμών,

• στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιδεία στα Μέσα:
Ίδρυση Εξειδικευμένου Κέντρου Παιδείας για τα Μέσα
Η Αρχή δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων.
Μια από τις σημαντικές δράσεις της Αρχής στον τομέα αυτό είναι η προώθηση
της Παιδείας στα Μέσα.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιδεία στα Μέσα:
Ίδρυση Εξειδικευμένου Κέντρου Παιδείας για τα Μέσα

η δημιουργία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, πρότυπου Κέντρου 
για την «Παιδεία στα Μέσα», όπου οργανωμένα σύνολα 
μαθητών θα εκπαιδεύονται στη βάση βιωματικών 
εργαστηρίων και πρακτικής εξάσκησης,  σε θέματα που 
αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης,



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιδεία στα Μέσα:

η συνέχιση, διεύρυνση και ενίσχυση των βιωματικών 
εργαστηρίων που διενεργούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό της Αρχής, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου για μαθητές, με απώτερο σκοπό την 
απόκτηση βασικών γνώσεων και την ευαισθητοποίηση 
των παιδιών σε θέματα ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παιδεία στα Μέσα:

η συνέχιση και ενίσχυση παρουσιάσεων, ημερίδων και 
εργαστηρίων που απευθύνονται σε δημοσιογράφους και 
Λειτουργούς των Μέσων, με απώτερο σκοπό την 
ενημέρωση για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και 
ειδικότερα, την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που 
άπτονται της προστασίας των ανηλίκων.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συνεργασία με ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές
και με συναρμόδιους φορείς

Στόχος είναι η διατήρηση, η διεύρυνση και η επέκταση των Μνημονίων Συνεργασίας της 
Αρχής με αντίστοιχες ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές καθώς επίσης και της συνεργασίας 
με άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς συναρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συνεργασία με αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και στην ενιαία και/ή συντονισμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και 
προκλήσεων. Αντίστοιχα, η συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς 
συναρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας προσφέρει πολύπλευρη, συντονισμένη και 
αποτελεσματική δράση.
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Επικοινωνιακή στρατηγική και πολιτική: 
Αναβάθμιση και Εξωστρέφεια 

Η Αρχή στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση της επικοινωνιακής της στρατηγικής
και πολιτικής στη βάση των πιο κάτω παραμέτρων:

• Εξωστρέφεια

• Επίκεντρο o πολίτης 

• Καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των πολιτών και των εποπτευόμενων φορέων

• Ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ευθύνης



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επικοινωνιακή στρατηγική και πολιτική: 
Αναβάθμιση και Εξωστρέφεια 

Κύριο αντικείμενο της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής, είναι: 

• η προστασία των παιδιών 

• η ισότητα των φύλων

• οι εξαρτήσεις 

• η αποφυγή της ρητορικής μίσους.

Στα πλαίσια της επίτευξης του πιο πάνω στόχου θα συνεχιστεί 
η  παραγωγή  ραδιοτηλεοπτικών σποτ της Αρχής 
με κοινωνικά μηνύματα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ψηφιοποίηση Αρχείων

Μέσω της ψηφιοποίησης των αρχείων της η Αρχή στοχεύει:  

• στη μείωση της γραφειοκρατίας

• στην αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών διεκπεραίωσης εργασιών
 και εξέτασης υποθέσεων

• στη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

• στην ενίσχυση της διαφάνειας

• στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού

• σε οικολογική προσέγγιση



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αναβάθμιση προσβασιμότητας της επίσημης ιστοσελίδας 
της Αρχής

Στόχος είναι: 

• η προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα της Αρχής για όλους τους πολίτες, 
 χωρίς αποκλεισμούς.

• η ιστοσελίδα της Αρχής να γίνεται ολοένα και πιο σύγχρονη, ελκυστική 
 και φιλική προς τους επισκέπτες.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Θεσμός επιβράβευσης των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ

• Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της Αρχής, στόχος είναι η αναγνώριση και    
 επιβράβευση του έργου και της προσφοράς των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, 
 των δημοσιογράφων και των Λειτουργών τους και η παροχή κινήτρων 
 για την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας. 

• Λήφθηκε ήδη απόφαση για υλοποίηση του στόχου. 

• Η Αρχή θα ζητήσει να υποβληθούν εισηγήσεις από όλους τους συνεργάτες της.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Λογισμικό πρόγραμμα IRIS

Στόχος είναι η αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος καταγραφής και αποθήκευσης 
προγραμμάτων όλων των ραδιοτηλεοπτικών τηλεοπτικών οργανισμών, ούτως ώστε να 
είναι εφικτή η πρόσβαση ακαδημαϊκών και φοιτητών και/ή άλλων κοινωφελών 
οργανισμών, για σκοπούς έρευνας, επεξεργασίας και μελέτης, χρησιμοποιώντας λέξεις 
«κλειδιά»  καθώς και άλλων «φίλτρων», για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση 
οπτικοακουστικού υλικού.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων

Στόχος είναι, η συνέχιση και εντατικοποίηση της δράσης της Αρχής στη διοργάνωση  
ειδικών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή/ και ημερίδων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς και πανεπιστήμια, με απώτερο στόχο την επιμόρφωση των 
Λειτουργών των Μέσων, Δημοσιογράφων και  φοιτητών, για καίρια θέματα που τους 
αφορούν.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προσωπικό Αρχής

Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση
Η Αρχή επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, 
στη βάση της εξέλιξης της οπτικοακουστικής τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού 
και επικαιροποίησης της Νομοθεσίας.



ΠΟΡΟΙ



ΠΟΡΟΙ

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αυτοσυντηρείται 
και δεν λαμβάνει κρατική ή οποιουδήποτε άλλου είδους, χορηγία

Οι οικονομικοί της πόροι προέρχονται από:

• το ετήσιο τέλος άδειας ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών

• τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της Νομοθεσίας

• τα τέλη εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση άδειας ραδιοτηλεοπτικών   
 οργανισμών

• το ετήσιο τέλος ποσοστού 0,5% επί των εσόδων των        
 ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές  
 εμπορικές ανακοινώσεις. 




