
         
ΘΕΜΑ: Revision of the Communication from the Commission on the  

              application of State aid rules to public service broadcasting – QUESTIONNAIRE   
 

      REPLIES OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 
        
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1.    Από  το 2001 έχουν σηµειωθεί αρκετές σηµαντικές εξελίξεις στο πεδίο της δηµόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριµένα η έκδοση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας (ΥΟΜΕ), η έκδοση της απόφασης και του 
πλαισίου για τις καταβολές αντιστάθµισης, καθώς και η πρακτική λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής. Πιστεύετε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα 
πρέπει να προσαρµοσθεί υπό το φως αυτών των εξελίξεων;  Ή θεωρείτε ότι οι εξελίξεις 
αυτές δεν δικαιολογούν την έκδοση νέου κειµένου; 

 
            Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θεωρεί ότι έχουν όντως σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις  στο πεδίο 

της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης – τόσο τεχνικές, όπως η µετάβαση στον ψηφιακό τρόπο 
µετάδοσης, η χρήση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας για τη µετάδοση 
περιεχοµένου, η διάδοση των ευρυζωνικών ζεύξεων και των δορυφορικών µεταδόσεων, η 
ανάπτυξη θεµατικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών, δυνατότητες ανάκλησης περιεχοµένου 
από το χρήστη, οι «κατά παραγγελία» οπτικοακουστικές υπηρεσίες ή video on demand, κλπ, 
όσο και νοµικές όπως η έκδοση της νέας Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών 
Μέσων, η έκδοση της απόφασης και του πλαισίου για τις καταβολές αντιστάθµισης, και, τέλος 
στην πρακτική λήψης αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – που δικαιολογούν 
κατ’αρχήν την προσαρµογή της υφιστάµενης Ανακοίνωσης του 2001 για τις κρατικές 
ενισχύσεις για παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στο νέο οπτικοακουστικό 
πεδίο.  

 

1.2.    Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων φορέων 
στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας;  Παρακαλείσθε να αναφέρετε, 
εφόσον υπάρχουν, τα σχετικά στοιχεία όσον αφορά, για παράδειγµα, τους 
µεγαλύτερους «παίκτες», τα µερίδια αγοράς, την εξέλιξη των µεριδίων αγοράς στις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις/ διαφηµίσεις/άλλες σχετικές αγορές. 

 
            Στην Κυπριακή  ∆ηµοκρατία υφίσταται υγιής ανταγωνισµός των διάφορων φορέων στον τοµέα 

των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων. Συνοπτικά, κατά τη διαρρεύσασα πενταετία 2003-
2007 παρατηρήθηκε µια σχετική σταθεροποίηση των συνολικών ποσοστών τηλεθέασης των 
καναλιών της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης – ΡΙΚ1 και ΡΙΚ 2 – µεταξύ 15-20% της συνολικής 
τηλεθέασης. Ανάµεσα στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης µετάδοσης 
(παγκύπριας εµβέλειας) – ΑΝΤ 1, ΣΙΓΜΑ, ΜΕΓΚΑ, ΤV PLUS – δεν παρατηρήθηκε κυριαρχία 
ενός σταθµού, αφού δυο σταθµοί ( ΑΝΤ 1- και ΣΙΓΜΑ) εναλλάσσονταν την τελευταία πενταετία 
στην πρώτη θέση µε ποσοστό που δεν υπερέβαινε το 25% της συνολικής τηλεθέασης. 
Ανάλογο µε την τηλεθέαση ήταν και το µερίδιο στην τηλεοπτική πίτα. Όσον αφορά τους 
συνδροµητικούς σταθµούς (LTV και ALPHA) παρουσίασαν σηµαντικό ποσοστό αύξησης της 
διείσδυσής τους στα κυπριακά νοικοκυριά (2007, 60.000 νοικοκυριά). Τέλος, την τελευταία 
τριετία παρουσιάζεται ένας υγιής ανταγωνισµός ανάµεσα στις συνδροµητικές τηλεοπτικές 
υπηρεσίες µε πέντε πλατφόρµες – Mivision, PrimeTel, CableNet (σε ευρυζωνική διανοµή) 
NovaCyprus (σε δορυφορική και ευρυζωνική διανοµή) και AthenaSat (σε δορυφορική 
διανοµή). 
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1.3.    Ποιες θα είναι, κατά τη γνώµη σας, οι πιθανές εξελίξεις και πού βλέπετε τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις για τον τοµέα αυτό στο µέλλον; Θεωρείτε ότι οι ισχύοντες κανόνες θα 
παραµείνουν έγκυροι υπό το φως των εξελίξεων ή πιστεύετε ότι χρειάζονται 
προσαρµογές; 

 
            Σύµφωνα µε προβλέψεις ειδικών αναµένεται βραχυπρόθεσµα περαιτέρω «εµπλουτισµός» του 

τηλεοπτικού πεδίου στην Κύπρο µε την εισαγωγή στη χώρα (µέχρι το τέλος 2008 ή αρχές του 
2009) των επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών µεταδόσεων. Αυτή η εξέλιξη αναµένεται να 
αυξήσει την υφιστάµενη προσφορά στον Κύπριο τηλεθεατή-καταναλωτή, που σε συνδυασµό 
µε την τάση που υπάρχει για αύξηση των συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών και του 
«κατά παραγγελία βίντεο» αναµένεται να συρρικνώσει ακόµη περισσότερο τις 
«παραδοσιακές» τηλεοπτικές εκποµπές της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, που για να επιβιώσει 
στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να έχει παρουσία σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό 
πλατφόρµων και να είναι σε θέση να προσφέρει τουλάχιστον µη-κερδοφόρες τηλεοπτικές 
υπηρεσίες ως µέρος της δηµόσιας υπηρεσίας που προσφέρει στον πολίτη.  Ως εκ τούτου 
πιστεύουµε ότι οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. 

 
 
2.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ 

 
 
2.1.    Συνέπεια µε την απόφαση και το πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά µε την αντιστάθµιση 

για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας 
 

2.1.1.  Θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στην απόφαση και το πλαίσιο σχετικά µε 
την αντιστάθµιση για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (ή τουλάχιστον ορισµένες από 
αυτές) θα πρέπει να περιλαµβάνονται στην αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις;   Παρακαλείσθε να εξηγήσετε τους λόγους. 

 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο και η Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την αντιστάθµιση της 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας είναι σε πολλά σηµεία πολύ πιο αναλυτικές ως προς τις 
προϋποθέσεις έγκρισης των ενισχύσεων ιδίως όσον αφορά το ζήτηµα του υπολογισµού της 
αντιστάθµισης και τις πρόνοιες περί υπεραντιστάθµισης. Εκτιµούµε ότι, παρότι υπάρχουν 
γενικώς παραδεκτές διαφορές στη φύση των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών από τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, η αναθεωρηµένη ανακοίνωση θα πρέπει να 
είναι εξίσου λεπτοµερής ως προς τα κριτήρια έγκρισης µε τους κανόνες για τις υπόλοιπες 
δηµόσιες υπηρεσίες.  Οι ενδεχόµενες διαφορές ανάµεσά τους θα πρέπει να κατονοµάζονται 
σαφώς έτσι ώστε να µην υπάρχει σύγχυση ως προς την ερµηνεία της Ανακοίνωσης.  Τα 
κράτη µέλη δε θα πρέπει να καταφεύγουν στο Κοινοτικό Πλαίσιο ή την Απόφαση για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να φωτίζουν ζητήµατα που παραµένουν ασαφή στην 
Ανακοίνωση.  Ως προς την ουσία των κριτηρίων πιστεύουµε  ότι οι απαιτήσεις οι οποίες 
συµπεριλαµβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δε θίγουν 
την ιδιαιτερότητα των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και συνεπώς µπορούν φυσιολογικά να 
εφαρµοστούν και στο ραδιοτηλεοπτικό τοµέα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να µην 
περιληφθούν στην αναθεωρηµένη ανακοίνωση.  
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2.1.2.   Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε ποιες απαιτήσεις θα πρέπει να περι-
ληφθούν, και να εξηγήσετε ποιες προσαρµογές θα ήταν κατάλληλες για τον 
ραδιοτηλεοπτικό τοµέα (βλ. επίσης τις παρακάτω ερωτήσεις, ιδίως τις σχετικές µε 
την υπεραντιστάθµιση· σηµείο 2.6). 

 
 Οι πρόνοιες του Κοινοτικού Πλαισίου  που πιστεύουµε ότι θα πρέπει να περιληφθούν στη 

νέα Ανακοίνωση είναι οι εξής:  
 

Α)  Το   στοιχείο   του  «εύλογου  κέρδους»  που  συµπεριλαµβάνεται   στο   κόστος  της 
δηµόσιας υπηρεσίας καθώς και ο ορισµός του «εύλογου κέρδους».  Εάν η Επιτροπή 
έχει συγκεκριµένες πληροφορίες για τα επίπεδα του εύλογου κέρδους που υπάρχουν 
στον τοµέα των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, θα µπορούσε να κάνει µία σχετική νύξη. 

 
Β) Η παράγραφος 21 του Κοινοτικού Πλαισίου  που αναφέρεται στην περίπτωση 

υπεραντιστάθµισης που δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό του ετήσιου ποσού 
αντιστάθµισης, το ποσό αυτό µπορεί να µεταφερθεί στο επόµενο έτος. Ανάλογη πρόνοια 
θα ήταν λογικό να υπάρχει και στην Ανακοίνωση στο ραδιοτηλεοπτικό τοµέα δεδοµένου 
µάλιστα ότι στον τοµέα αυτό παρατηρείται σηµαντική διακύµανση δαπανών καθώς και 
ανάγκη επενδύσεων ιδίως σε τεχνολογία  για την ικανοποιητική προσφορά της δηµόσιας 
υπηρεσίας. Τα ακριβή όρια µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε την ιδιαίτερη 
κατάσταση στον τοµέα των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. 

 
 

2.2.        Ορισµός της δηµόσιας υπηρεσίας 
 
2.2.1. Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό της δηµόσιας υπηρεσίας στη χώρα 

σας, και συγκεκριµένα, όσον αφορά τις δραστηριότητες των νέων µέσων 
επικοινωνίας; 

 
O ορισµός της ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας είναι διατυπωµένος στον περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου Νόµο (Κεφάλαιο 300Α). Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο, ο ορισµός έχει 
ως εξής: 

 
«“δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία” σηµαίνει τη δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στις 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές µεταδόσεις, η οποία αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άµεσα στις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισµός, µεταξύ 
άλλων, των πολιτισµικών και γλωσσικών διαφορών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και 
περιλαµβάνει την παροχή µιας ισορροπηµένης δέσµης υπηρεσιών, που αποτελείται από 
ενηµερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκποµπές, προγράµµατα κοινωνικής 
προσφοράς, εκποµπές που απευθύνονται στους αποδήµους, καθώς και εκποµπές σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άµυνας, όπως η δέσµη αυτή καθορίζεται σε 
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου και όπως διευρύνεται ή άλλως 
πως διαφοροποιείται, δυνάµει τέτοιων Κανονισµών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων 
στον τοµέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδοµένων». 
 
Ο Νόµος προνοεί τη διεύρυνση ή διαφοροποίηση του ορισµού µε την έκδοση κανονισµών 
λόγω τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και 
δεδοµένων. 
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2.2.2.     Θεωρείται ότι η διάκριση  µεταξύ δηµόσιας  υπηρεσίας και άλλων δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω; Αν ναι, µε ποια µέτρα θα µπορούσε να 
εξασφαλισθεί η εν λόγω διευκρίνιση (π.χ. κατάρτιση ενός επεξηγηµατικού καταλόγου 
µε τις εµπορικές δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από την αποστολή δηµόσιας 
υπηρεσίας); 

 
Εκτιµούµε ότι η διάκριση µεταξύ δηµόσιας υπηρεσίας και άλλων δραστηριοτήτων δεν είναι 
σαφής.  Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί εµπλέκονται συχνά σε πλήθος δραστηριοτήτων 
που συνεχώς εξελίσσονται µε την πρόοδο της τεχνολογίας.  Xαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι οι συνδροµητικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες Ιnternet.  Ένας ενδεικτικός 
κατάλογος των δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στη δηµόσια υπηρεσία θα ήταν 
πράγµατι χρήσιµος και θα απέτρεπε την αδιαφάνεια και την κατάχρηση της έννοιας της 
δηµόσιας υπηρεσίας. 

 
 
2.2.3.    Στην παρούσα ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις ορίζεται ότι µπορεί 

να αποτελούν µέρος των καθηκόντων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, 
δραστηριότητες εκτός της µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων µε την 
παραδοσιακή έννοια, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ίδιες δηµοκρατικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας. ∆ιευκρινίζεται επαρκώς στη 
διάταξη αυτή το επιτρεπτό πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων δηµόσιας υπηρεσίας; 
Γιατί;  Αν όχι, θεωρείτε ότι θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω διασαφηνίσεις στην 
αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις;  

 
Η εξυπηρέτηση των δηµοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας 
είναι µία υπερβολικά ευρεία έννοια η οποία µπορεί να ερµηνευθεί κατά το δοκούν.  Στην 
πράξη όλες σχεδόν οι δραστηριότητες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών ακόµα και αυτές 
που βρίσκονται εκτός των µεταδόσεων προγραµµάτων µε την παραδοσιακή έννοια 
µπορούν να θεωρηθούν ότι εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες.   Συµφωνούµε, εποµένως, ότι 
απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις στην Ανακοίνωση.   Οι διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται στην ερµηνεία που δίδουν στην πράξη τα κράτη µέλη στην έννοια της 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας εξαιρουµένων φυσικά των τυχόν ακραίων 
περιπτώσεων όπου υπάρχει καταφανής κατάχρηση αυτής της έννοιας.  

 
 
2.2.4.     Θεωρείτε ότι η γενική προσέγγιση που ακολουθείται στην πρόσφατη πρακτική λήψης 

αποφάσεων της Επιτροπής (δηλ. προσδιορισµός της εντολής δηµόσιας υπηρεσίας 
µε βάση προηγούµενη εκτίµηση (ex ante) των νέων δραστηριοτήτων των µέσων 
µαζικής επικοινωνίας) θα µπορούσε να περιληφθεί στην αναθεωρηµένη ανακοίνωση 
για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις;  

 
Γενικότερα πιστεύουµε ότι η προσέγγιση που ακολουθείται από την Επιτροπή στις διάφορες 
αποφάσεις που λαµβάνει θα πρέπει να περιγράφεται όσο αυτό είναι δυνατόν στα κείµενα 
των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, όπως η εν λόγω Ανακοίνωση. 
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2.2.5.   Η αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να 

διασαφηνίζει περαιτέρω την ex ante εκτίµηση της εντολής δηµόσιας υπηρεσίας από 
τα κράτη µέλη; 

Ναι, διότι υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια και ανοµοιοµορφία στις εντολές δηµόσιας 
υπηρεσίας ανάµεσα στα κράτη µέλη. Παρότι αυτό είναι θεµιτό µέχρις ενός βαθµού θα 
πρέπει να παρέχεται µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια στην εφαρµογή της Ανακοίνωσης. 

 
 
2.2.6.    Ποιες  υπηρεσίες  ή  κατηγορίες  υπηρεσιών  θα  πρέπει  κατά  τη γνώµη σας να 

υπόκεινται σε προηγούµενη εκτίµηση (ex ante);  

Όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται αντιστάθµιση δηµόσιας υπηρεσίας 
πλην των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων.  

 
 
2.2.7. Η αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να 

περιέχει τις βασικές αρχές όσον αφορά διαδικαστικές και ουσιαστικές πτυχές της εν 
λόγω εκτίµησης (όπως για παράδειγµα ανάµειξη τρίτων ή ενδεχόµενα κριτήρια 
εκτίµησης, όπως η συµβολή σε σαφώς καθορισµένους στόχους, οι ανάγκες των 
πολιτών, οι διαθέσιµες προσφορές στην αγορά, το πρόσθετο κόστος, οι επιπτώσεις 
στον ανταγωνισµό);  

               Ναι, αρκεί να περιοριζόταν σε γενικές αρχές και όχι σε λεπτοµερή και αυστηρά κριτήρια τα 
οποία θα δυσχέραιναν τη σχετική ευχέρεια των κρατών µελών στον προσδιορισµό της 
δηµόσιας υπηρεσίας.  

 
 
2.2.8.    Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο προσδιορισµός του χαρακτήρα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων ως δηµόσιας υπηρεσίας µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, σε 
ποιο βαθµό θα πρέπει να προβλέπονται διάφορες δυνατότητες στην αναθεωρηµένη 
ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις;  

               Θα συµφωνούσαµε µε την πρόβλεψη διαφορετικών δυνατοτήτων εκτίµησης. 
 
 
2.3.         Ανάθεση και εποπτεία 
 
 
2.3.1.    Εξηγήστε µε ποιόν τρόπο γίνεται στη χώρα σας η ανάθεση της εντολής δηµόσιας 

υπηρεσίας. Η σχετική διαδικασία ανάθεσης αποτελεί αντικείµενο δηµόσιας 
διαβούλευσης; Η εντολή προς τον οργανισµό ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης 
ανατίθεται µε νοµικά δεσµευτικές πράξεις; Η εφαρµογή και ο προσδιορισµός του 
ακριβούς πεδίου των δραστηριοτήτων επαφίενται στους δηµόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς; Έχει το κοινό πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα 
“µέτρα εφαρµογής”; 

 

Η ανάθεση της εντολής δηµόσιας υπηρεσίας γίνεται µέσα από νοµικά δεσµευτικές πράξεις. 
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 16Α του Νόµου (Κεφάλαιο 300Α) ορίζεται κατά συγκεκριµένο τρόπο 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (εφεξής το «ΡΙΚ») ως «ο παροχέας δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία». 
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Η σχετική διαδικασία ανάθεσης έγινε µε τροποποίηση του βασικού Νόµου του ΡΙΚ 
(Κεφάλαιο 300Α) και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες. ∆ηλαδή, λήφθησαν οι 
απόψεις των εµπλεκόµενων φορέων (όχι όµως υπό τη µορφή της «δηµόσιας 
διαβούλευσης»), µε κεντρικό συντονισµό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτυχε 
νοµοτεχνικής επεξεργασίας και µετά εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο προτού 
κατατεθεί, µελετηθεί και εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αποτελεί την 
Ανεξάρτητη Νοµοθετική Εξουσία και εκλέγεται από το λαό της Κύπρου. 

Σύµφωνα µε το Νόµο, το ΡΙΚ ως ο παροχέας δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 
∆ηµοκρατία έχει νοµικές υποχρεώσεις που αφορούν το πεδίο των δραστηριοτήτων του. 

Συγκεκριµένα, στο Νόµο υπάρχουν πρόνοιες που αφορούν τη διαφήµιση και τηλεµπορία, µε 
καθορισµό µέγιστου χρόνου µετάδοσης, µε περιορισµούς που διασφαλίζουν το σεβασµό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη δηµόσια υγεία, την προστασία των ανηλίκων, την ισότητα 
φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας, καθώς επίσης και πρόνοιες που αφορούν την 
ακριβοδίκαιη µεταχείριση των εκάστοτε υποψηφίων Προέδρων, τη δίκαιη ισορροπία στην 
κατανοµή χρόνου µετάδοσης προγραµµάτων ή εκποµπών πολιτικού περιεχοµένου ανάµεσα 
στα πολιτικά κόµµατα, τη δωρεάν κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος, την τήρηση 
δίκαιης ισορροπίας στα προγράµµατα, εκποµπές και θέµατα που µεταδίδονται στην 
Ελληνική, την Τουρκική και την Αγγλική γλώσσα, την  αµφίδροµη απευθείας τηλεοπτική 
σύνδεση της Κυπριακής µε την Ελληνική ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση, την υποχρέωση 
αφιέρωσης του µεγαλύτερου ποσοστού εκποµπών του σε ευρωπαϊκά έργα, τη µετάδοση 
πολιτιστικών εκποµπών και την αφιέρωση ελάχιστου ποσοστού του προϋπολογισµού των 
προγραµµάτων του σε Ευρωπαϊκά έργα παραγωγών ανεξάρτητων από τηλεοπτικούς 
σταθµούς. 

Πέραν των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης που 
προνοούνται στο βασικό Νόµο του ΡΙΚ, υπάρχουν κανονισµοί που προνοούν και για 
ποσοστιαία πλαίσια µετάδοσης ψυχαγωγικών (µέγιστων ποσοστών), ενηµερωτικών 
(ελάχιστων ποσοστών) και πολιτιστικών (ελάχιστων ποσοστών) προγραµµάτων ή 
εκποµπών.  

Το κοινό έχει την ευχέρεια να υποβάλλει οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις, απορίες, 
παράπονα, σχόλια που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το ΡΙΚ και τις δραστηριότητές του. Η 
υποβολή µπορεί να γίνει µε πολύ εύκολο τρόπο, είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς, είτε µέσω 
της ιστοσελίδας του ΡΙΚ. ΄Ολες οι απόψεις µελετούνται από τους αρµόδιους φορείς εντός 
του ΡΙΚ και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να δίδεται έγκαιρη απάντηση. Επίσης, το 
ΡΙΚ προσπαθεί να βρίσκεται κοντά στο κοινό και να προσφέρει αµφίδροµες υπηρεσίες.  

 
 
2.3.2. Επεξηγείστε τους µηχανισµούς που υπάρχουν στη χώρα σας για την εποπτεία των 

δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών. Ποια είναι η εµπειρία σας από τους 
υπάρχοντες µηχανισµούς εποπτείας;  Θεωρείτε ότι υπάρχουν στη χώρα σας αρκετές 
δυνατότητες για τους θιγόµενους τρίτους να ασκήσουν προσφυγή για τυχόν 
παραβιάσεις /µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας (και άλλων); 

 
               Πέραν της αυτορρύθµισης, των εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων, των κωδικών 

συµπεριφοράς και δεοντολογίας, της ύπαρξης Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και 
Επιτροπής Ελέγχου, και της θεσµοθετηµένης ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος από µη 
εκτελεστικούς διοικητικούς συµβούλους, ο Νόµος προβλέπει διάφορους πρόσθετους 
µηχανισµούς εποπτείας του ΡΙΚ, οι οποίοι παρατίθενται συνοπτικά ως ακολούθως: 
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(1)    Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ανεξάρτητη αρχή) διεξάγει ετήσιο ποιοτικό έλεγχο, 
αναφορικά µε την εκπλήρωση από το ΡΙΚ της αποστολής που του ανατίθεται δυνάµει 
του Νόµου. 

 
         Συγκεκριµένα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει: 

 
(α)  κατά πόσο το ΡΙΚ παρέχει πραγµατικά µια ισορροπηµένη δέσµη υπηρεσιών 

σύµφωνα µε τους περί ΡΙΚ (∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµούς 
του 2003, 

 
(β)   κατά πόσο το ΡΙΚ µεταδίδει πραγµατικά τα προγράµµατα που εµπίπτουν στην 

έννοια της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους περί ΡΙΚ 
(∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµούς του 2003 και 

 
(γ)    κατά πόσο το περιεχόµενο των προγραµµάτων που µεταδίδει το ΡΙΚ στο πλαίσιο 

της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας πληροί πραγµατικά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, που καθορίζονται 
στο άρθρο 19 του Νόµου. 

 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η έκθεση ελέγχου 
περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ετήσιου ποιοτικού ελέγχου. Επίσης, η έκθεση 
περιλαµβάνει, κάθε δύο έτη, στατιστική κατάσταση αναφορικά µε την επίτευξη από το ΡΙΚ 
των ποσοστών που αναφέρονται στο άρθρο 19Α του Νοµου, τους λόγους που δεν κατέστη 
δυνατόν να επιτευχθούν τα ποσοστά, καθώς και µέτρα που λήφθηκαν ή που θα ληφθούν για 
την επίτευξή τους. 
 
Όσον αφορά τη γενική λειτουργία του ΡΙΚ (π.χ. δωρεάν κάλυψη γεγονότων γενικού 
ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκά έργα, χορηγία, ειδικές διατάξεις για πολιτική διαφήµιση κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, χρόνος προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων, διάρκεια 
διαφηµιστικών διαλειµµάτων, περιεχόµενο προγραµµάτων σε σχέση µε τους ανήλικους, 
κλπ),  η Αρχή µπορεί: 

 
- να εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παραστάσεις, ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή 

των πιο πάνω, 
- να επιβάλλει κυρώσεις (π.χ. σύσταση, προειδοποίηση ή διοικητικό πρόστιµο), αφού 

ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη, για παράβαση των διατάξεων των πιο πάνω, 
- να ζητήσει, για συγκεκριµένες παραβάσεις, από το ∆ικαστήριο την έκδοση προσωρινών 

διαταγµάτων, 
- να υποβάλλει εισηγήσεις προς το ΡΙΚ σχετικά µε την καλύτερη εφαρµογή των προνοιών 

του βασικού Νόµου του ΡΙΚ και 
- να υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συµβούλιο για τον εκσυγχρονισµό του 

παρόντος Νόµου. 
 

(2)    Ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας (ανεξάρτητος αξιωµατούχος του κράτους) 
διεξάγει: 

 
(α)    Ετήσιο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των λογαριασµών του ΡΙΚ, σύµφωνα 

µε τις πρόνοιες του περί ΡΙΚ Νόµου και των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος λογαριασµών) Νόµων. Η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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(β)   Ετήσιο έλεγχο στη βάση της έκθεσης της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που 

του διαβιβάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και στη βάση της αναλυτικής 
κατάστασης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο ΡΙΚ. Ο έλεγχος 
αυτός γίνεται για να διαπιστωθεί κατά πόσο οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που 
έλαβε το ΡΙΚ χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει µε τις πρόνοιες 
του Νόµου. Η ετήσια έκθεση ελέγχου αναφέρει τις όποιες χρηµατοοικονοµικές 
ροές µεταξύ δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων 
δραστηριοτήτων. Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υποβάλλεται στο ΡΙΚ και στον 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

 

(3)    Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του ΡΙΚ διεξάγεται από ιδιώτη 
εγκεκριµένο ελεγκτή ο οποίος ελέγχει την τήρηση κατάλληλων βιβλίων και 
λογαριασµών σχετικά µε τις εργασίες του ΡΙΚ και παραδίδει ανεξάρτητη γνώµη ως 
προς την αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του ΡΙΚ στο τέλος 
κάθε έτους και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών για κάθε 
έτος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις 
απαιτήσεις του περί ΡΙΚ Νόµου Κεφ. 300Α και των περί Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος λογαριασµών) Νόµων. 

 

(4)   Όλες οι διοικητικές αποφάσεις του ΡΙΚ υπόκεινται στον έλεγχο του Ανώτατου 
∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο πιστεύει ότι 
αδικείται ή άλλως πως από αποφάσεις του ΡΙΚ µπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο, το οποίο έχει τη δυνατότητα (µεταξύ άλλων) να ακυρώσει προηγούµενη 
απόφαση του ΡΙΚ. 

 

(5)    Το ΡΙΚ οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και των Κανονισµών 
που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, που στόχο έχουν, µεταξύ άλλων, τη διαφάνεια 
και την ισότιµη αντιµετώπιση των οικονοµικών φορέων. Ιδιαίτερα, το ΡΙΚ οφείλει να 
συµµορφώνεται µε το Νόµο Ν12(Ι)/2006 «Νόµο που προνοεί για το συντονισµό των 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και 
για συναφή θέµατα».  Ως εκ τούτου, ο τοµέας των δηµόσιων συµβάσεων του ΡΙΚ 
υπόκειται σε γενικότερη εποπτεία της «Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων» η 
οποία υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας.  Επιπλέον, οι αποφάσεις του 
ΡΙΚ που αφορούν δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται σε έλεγχο (νοουµένου ότι υπάρχει 
ιεραρχική προσφυγή από παραπονούµενο προσφοροδότη) από την «Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών» (ανεξάρτητη αρχή που συστάθηκε µε νοµοθεσία). 

 

(6)    Το ΡΙΚ µετά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών 
έκθεση η οποία αναφέρεται γενικά στις δραστηριότητες του ΡΙΚ κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους και η οποία περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται 
µε τις διαδικασίες και την πολιτική του ΡΙΚ.  Ο Υπουργός Εσωτερικών µεριµνά όπως 
αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς 
ενηµέρωσή της. 

 
Επίσης σύµφωνα µε το Νόµο, ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να εκδίδει οδηγίες γενικής 
φύσεως οι οποίες είναι αναγκαίες για το γενικό συµφέρον της ∆ηµοκρατίας και το ΡΙΚ 
οφείλει να εφαρµόζει τις οδηγίες. 
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(7)    Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της   

γλωσσικής πολιτικής, µπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, µε οδηγίες του προς το ΡΙΚ να 
καθορίζει, όσον αφορά ορισµένες εκποµπές ή το σύνολο των εκποµπών του ΡΙΚ, 
γενικά ή ειδικά κριτήρια που να διέπουν την ποιότητα της χρησιµοποιούµενης 
γλώσσας και τη συµµόρφωση προς τη γλωσσική πολιτική της ∆ηµοκρατίας. 

 

(8)    Ο ετήσιος προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων του ΡΙΚ µε την έγκρισή του από το 
∆.Σ. του ΡΙΚ κατατίθεται και συζητείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο 
Οικονοµικών.  Κατόπιν τούτου, προωθείται για έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο και 
µετέπειτα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Προτού εγκριθεί από την ολοµέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ετήσιος προϋπολογισµός του ΡΙΚ συζητείται στις 
Αρµόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.  

 

Ενόψει των πιο πάνω µηχανισµών εποπτείας, θεωρούµε ότι στην Κύπρο υπάρχουν αρκετές 
δυνατότητες για τους θιγόµενους τρίτους να ασκήσουν προσφυγή για τυχόν παραβιάσεις/µη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της δηµόσιας υπηρεσίας (και άλλων). 
 
Εκτιµούµε, όµως, ότι υπάρχουν κάποιες νοµικές υποχρεώσεις και µηχανισµοί εποπτείας, που 
σε ένα βαθµό δε βοηθούν στην ευελιξία του ΡΙΚ, ούτε ενδεχοµένως στην ενδυνάµωση της 
ανεξαρτησίας και αυτονοµίας του (π.χ. έλεγχος αποφάσεων από Ανώτατο ∆ικαστήριο, Νοµικό 
πλαίσιο περί προσφορών, τρόπος χρηµατοδότησης κτλ). 

 
 
2.3.3.   Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να περιέχει 

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται πρόσθετη 
πράξη ανάθεσης (δηλ. επιπλέον των γενικών νοµοθετικών διατάξεων) ή επαρκούν οι 
ισχύοντες κανόνες; 

Πιστεύουµε ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι επαρκείς ως προς το νοµικό καθεστώς που µπορεί 
να έχει η ανάθεση δηµόσιας υπηρεσίας (νοµοθετική ρύθµιση, σύµβαση, µε όρους αναφοράς).  
Ωστόσο θα µπορούσε η Ανακοίνωση να είναι πιο λεπτοµερής ως προς το περιεχόµενο της 
ανάθεσης, π.χ. ως προς το εάν η ανάθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τον τρόπο και τις 
παραµέτρους της  χρηµατοδότησης καθώς και τις υπόλοιπες οικονοµικές πτυχές (υποχρέωση 
τήρησης χωριστών λογαριασµών, παρακολούθηση της συµπεριφοράς στη διαφηµιστική 
αγορά). 

 
 
 
2.3.4.  Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να περιέχει 

περαιτέρω διευκρινίσεις ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική η εποπτεία των δηµόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών;  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα πλεονεκτήµατα ή 
τα τυχόν µειονεκτήµατα των αρχών ελέγχου που είναι ανεξάρτητες από την επιχείρηση 
στην οποία έχει γίνει η ανάθεση (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις) σε σχέση µε άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς;  
Θεωρείτε ότι για να είναι αποτελεσµατική η εποπτεία πρέπει να περιλαµβάνει 
µηχανισµούς επιβολής κυρώσεων και, στην περίπτωση αυτή, ποιους;  

Ναι, εκτιµούµε ότι η Ανακοίνωση θα πρέπει να διευκρινίσει το θέµα της εποπτείας έτσι ώστε 
αυτή να καταστεί πιο αποτελεσµατική.  Τα πλεονεκτήµατα των ανεξάρτητων αρχών ελέγχου 
είναι ότι είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν µε αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο τον 
ποιοτικό  έλεγχο  καθόσον δεν  επηρεάζονται από τον ιδιοκτήτη και  παράλληλα  χρηµατοδότη  
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του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθµού, δηλαδή το κράτος. Το µειονέκτηµα είναι ότι, επειδή 
βρίσκονται εκτός της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, δεν εµπλέκονται στη διαδικασία 
χρηµατοδότησης του µέσου και είναι αµφίβολο εάν µπορούν να την επηρεάσουν.  Γι’ αυτό το 
λόγο πιστεύουµε ότι θα πρέπει η Ανακοίνωση να απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένου 
µηχανισµού συµµόρφωσης τόσο του ίδιου του ραδιοτηλεοπτικού µέσου όσο και του κράτους 
µε τις συστάσεις ή αποφάσεις της ελεγκτικής αρχής.  Η µορφή αυτού του µηχανισµού µπορεί 
να ποικίλλει ανάµεσα στα κράτη µέλη, αρκεί η Επιτροπή να ελέγχει στην αξιολόγηση των 
υποθέσεων κατά πόσο αυτός ο µηχανισµός είναι πράγµατι αποτελεσµατικός.  Για 
παράδειγµα, θα µπορούσε µέσω ενός τέτοιου µηχανισµού να υποχρεώνεται το κράτος να 
µεταβάλλει το ποσό της κρατικής αντιστάθµισης ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του ποιοτικού 
ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αντιστάθµιση χρηµατοδοτεί πράγµατι προγράµµατα 
ή δραστηριότητες δηµόσιας υπηρεσίας και όχι λοιπές δραστηριότητες. 

 

2.3.5.  Θα  πρέπει  να  υπάρχουν  ειδικές  διαδικασίες  καταγγελίας  σε εθνικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο των οποίων οι ιδιωτικοί φορείς λειτουργίας θα µπορούν να θέσουν ζητήµατα 
σχετικά µε το επιτρεπτό πεδίο δραστηριοτήτων των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
φορέων; Ποια µορφή θα πρέπει να έχουν;  

            Ναι, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές διαδικασίες καταγγελίας σε εθνικό 
επίπεδο καθώς το επιτρεπτό επίπεδο λειτουργίας επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη λειτουργία των 
ιδιωτικών φορέων.  Η µορφή µπορεί να είναι διαφορετική ανάµεσα στα κράτη µέλη ανάλογα 
µε το νοµικό καθεστώς και το µηχανισµό εποπτείας της κάθε χώρας. 

 
 
2.4.      ∆ιττή χρηµατοδότηση των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών  

 
2.4.1.  Ποιες είναι –κατά τη γνώµη σας – οι αναµενόµενες επιπτώσεις στον ανταγωνισµό των 

χρηµατοδοτούµενων (εν µέρει) από το κράτος συνδροµητικών υπηρεσιών;  

Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούµενες (εν µέρει) από 
το κράτος συνδροµητικές υπηρεσίες. Οι δύο συνδροµητικοί τηλεοπτικοί σταθµοί LTV και 
ΑLPHA όπως και οι συνδροµητικές τηλεοπτικές πλατφόρµες λειτουργούν χωρίς καµιά κρατική 
χρηµατοδότηση. 
  
Όσον αφορά για τις αναµενόµενες, γενικότερα στην Ευρώπη, επιπτώσεις στον ανταγωνισµό 
των χρηµατοδοτούµενων (εν µέρει)  από το κράτος συνδροµητικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις ειδικών, αυτές εκτιµούνται να είναι µικρές έως ασήµαντες. 
 

 
2.4.2. Οι συνδροµητικές υπηρεσίες  θα πρέπει  να θεωρούνται καθαρά εµπορικές 

δραστηριότητες ή υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι 
περιλαµβάνονται στην εντολή δηµόσιας υπηρεσίας; Θεωρείτε, για παράδειγµα, ότι οι 
συνδροµητικές υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην εντολή δηµόσιας υπηρεσίας, θα 
πρέπει να περιορίζονται στις υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στην αγορά;  Ή 
πιστεύετε ότι οι συνδροµητικές υπηρεσίες πρέπει να περιλαµβάνονται στην εντολή 
δηµόσιας υπηρεσίας, υπό ορισµένες προϋποθέσεις;  Αν ναι, παρακαλείσθε να τις 
προσδιορίσετε. Θα πρέπει, για παράδειγµα, στις προϋποθέσεις αυτές να 
περιλαµβάνονται  στοιχεία όπως  ειδικοί στόχοι  δηµόσιας υπηρεσίας,  ειδικές ανάγκες 
των πολιτών, ύπαρξη άλλων ανάλογων προσφορών στην αγορά, αδυναµία κάλυψης 
συγκεκριµένων αναγκών των πολιτών µε βάση τις υπάρχουσες υποχρεώσεις 
δηµόσιας υπηρεσίας ή την υπάρχουσα χρηµατοδότηση;  
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Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θεωρεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις συνδροµητικών υπηρεσιών που 
δυνατόν να περιληφθούν στην εντολή δηµόσιας υπηρεσίας υπό προϋποθέσεις. Οι 
προϋποθέσεις αυτές πιθανόν να περιλαµβάνουν στοιχεία όπως είναι οι ειδικοί στόχοι 
δηµόσιας  υπηρεσίας,  ειδικές  ανάγκες των πολιτών,  ύπαρξη άλλων  ανάλογων  προσφορών 
στην αγορά, αδυναµία κάλυψης συγκεκριµένων αναγκών των πολιτών µε βάση τις 
υπάρχουσες υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας ή την υπάρχουσα χρηµατοδότηση. 

 
 
2.5.      Aπαιτήσεις διαφάνειας 
 
2.5.1. Σε ποιο βαθµό ασκούνται εµπορικές δραστηριότητες από τον ίδιο τον δηµόσιο 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό στη χώρα σας; Υπάρχει διαρθρωτικός ή λειτουργικός 
διαχωρισµός µεταξύ δηµόσιας υπηρεσίας και εµπορικών δραστηριοτήτων; 

 
Στην περίπτωση του ΡΙΚ εφαρµόζεται το «µεικτό σύστηµα» χρηµατοδότησης.  Το ΡΙΚ, πέραν 
της κρατικής χορηγίας, έχει έσοδα από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις και χορηγίες 
καθώς και άλλα έσοδα.  Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς του ΡΙΚ 
για το έτος 2006, τα έσοδα από κρατική χορηγία ανήλθαν στο 79,4% των συνολικών εσόδων, 
τα έσοδα από διαφηµίσεις και χορηγίες στο 15,4% και τα έσοδα από άλλες προσφερόµενες 
υπηρεσίες στο 5,2%. 
 
Το άρθρο 24(Β) του βασικού Νόµου του ΡΙΚ περιέχει διατάξεις σχετικά µε την υποχρεωτική 
τήρηση χωριστών λογαριασµών για την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας από 
τη µία και για τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητές του από την άλλη, ώστε να αντανακλάται 
ορθά η χρηµατοοικονοµική και οργανωτική διάρθρωση του ΡΙΚ και να διασφαλίζει ότι: 

 
(α)   η τήρηση των λογαριασµών είναι σύµφωνη µε την τρέχουσα εµπορική πρακτική και τις 

γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
 

(β)   όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέµονται ορθά εντός των χωριστών 
λογαριασµών µε βάση τις αρχές της αναλυτικής λογιστικής και  

 
(γ)  οι λογιστικές αρχές θα καθορίζονται σαφώς και θα εφαρµόζονται µε συνέπεια και 

αντικειµενικότητα. 
 
 
2.5.2. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη διαρθρωτικού ή λειτουργικού διαχωρισµού των 

εµπορικών δραστηριοτήτων, και γιατί; Ποιες θα ήταν οι θετικές ή οι αρνητικές 
συνέπειες του διαρθρωτικού ή του λειτουργικού διαχωρισµού; 

               Πιστεύουµε ότι ο λογιστικός διαχωρισµός µεταξύ δηµόσιας υπηρεσίας και λοιπών 
δραστηριοτήτων είναι επαρκής για να αποτραπεί η διεπιδότηση µεταξύ των δύο κατηγοριών 
δραστηριοτήτων. Ο διαρθρωτικός και λειτουργικός διαχωρισµός θα δηµιουργούσε πρόσθετο 
οικονοµικό βάρος  στους δηµόσιους φορείς και περιττή αναστάτωση στη λειτουργία τους. 

 
 

2.5.3. Θεωρείτε ότι οι κανόνες για την κατανοµή των δαπανών που ορίζονται στην οδηγία για 
τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, θα µπορούσαν να βελτιωθούν µε βάση την εµπειρία 
που υπάρχει στη χώρα σας;  Αν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρεται τυχόν παραδείγµατα 
καλής πρακτικής.  Ή θεωρείτε ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι επαρκείς; 
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Όσον αφορά την ουσία της Ανακοίνωσης για την κατανοµή των δαπανών, κρίνουµε ότι σε 
γενικές γραµµές είναι ικανοποιητική χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα ήµασταν αντίθετοι σε 
περαιτέρω διευκρινίσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή ή τα υπόλοιπα κράτη 
µέλη.   Θα  ήταν  σκόπιµο  να  εξετάσει  η   Επιτροπή  το  ενδεχόµενο  να  συµπεριλάβει  στην  
Ανακοίνωση την απαίτηση ενός αξιόπιστου µηχανισµού λογιστικού/οικονοµικού ελέγχου του 
δηµόσιου φορέα από µία ανεξάρτητη αρχή.  Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να καταλήγει στη 
συµµόρφωση του δηµόσιου φορέα µε τις υποδείξεις της ελεγκτικής αρχής. 

 
 
2.5.4. Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε στις προηγούµενες ερωτήσεις (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) 

θεωρείτε ότι η αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα 
πρέπει να περιλαµβάνει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις διαφάνειας;  

Όχι εκτός από όσα αναφέρονται στην απάντηση 2.5.3. 
 
 
2.6.    Έλεγχος της αναλογικότητας - Αποκλεισµός της υπεραντιστάθµισης 
 
2.6.1. Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να 

περιλαµβάνει υποχρέωση των κρατών µελών να ορίζουν σαφώς τις παραµέτρους για 
τον καθορισµό του ύψους της αντιστάθµισης;  

               ∆ε διαβλέπουµε κανένα λόγο να µην περιλαµβάνεται η υποχρέωση των κρατών µελών να 
καθορίζουν σαφώς τις παραµέτρους για τον καθορισµό του ύψους της αντιστάθµισης.  Ο 
καθορισµός αυτός θα πρέπει να αποσαφηνίζει τη σχέση µεταξύ της κρατικής αντιστάθµισης 
και των εµπορικών εσόδων που προέρχονται από τη δηµόσια υπηρεσία (πώληση 
προγραµµάτων, διαφηµιστικά έσοδα) και τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλίζεται ότι ο 
δηµόσιος φορέας θα λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια στη διαφηµιστική αγορά.  

 
 
2.6.2. Θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται επί του παρόντος στην ανακοίνωση για 

τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις εξασφαλίζουν επαρκή οικονοµική σταθερότητα για 
τους δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς; Η πιστεύετε ότι οι ισχύοντες 
κανόνες περιορίζουν υπέρµετρα τον πολυετή οικονοµικό προγραµµατισµό των 
δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών;  

∆εν έχουµε ενδείξεις ότι η Ανακοίνωση θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική σταθερότητα των 
δηµόσιων φορέων.  Παρά ταύτα θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί το ζήτηµα της διατήρησης 
πλεονάσµατος  (βλ. απάντηση στην ερώτηση 2.1.2.). 

 
 
 
2.6.3. Υπό ποιες συνθήκες θα ήταν δικαιολογηµένη η εκ µέρους των δηµόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών διατήρηση πλεονάσµατος στο τέλος του οικονοµικού 
έτους; Θεωρείτε ότι οι σχετικές διατάξεις της απόφασης και του πλαισίου για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (πρβλ. παρουσίαση στην αιτιολογική 
έκθεση και ιδίως το όριο του 10% για το ετήσιο πλεόνασµα) θα µπορούσαν να 
περιληφθούν στη νέα ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις;  

Ναι, έχει γίνει σχετική αναφορά στην ερώτηση 2.1.2. 
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2.6.4. Ποιες θα πρέπει να είναι οι εγγυήσεις/τα όρια ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες 

αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού (π.χ. το περιθώριο του 10% θα πρέπει 
να παραµείνει στην ελεύθερη διάθεση των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών 
εντός των ορίων της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας ή πρέπει να διατίθεται για 
προκαθορισµένους σκοπούς/ προγράµµατα;   Θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση από 
τα κράτη µέλη, των οικονοµικών αναγκών των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισµών σε περίπτωση µονίµων πλεονασµάτων); 

Εάν διασφαλίζεται ότι το πλεόνασµα παραµένει στη δηµόσια υπηρεσία και εξυπηρετεί 
συγκεκριµένες ανάγκες της δηµόσιας υπηρεσίας, τότε δεν προκαλείται κατά τη γνώµη µας 
επιπλέον στρέβλωση του ανταγωνισµού από την ήδη υπάρχουσα.   Η επανεκτίµηση των 
αναγκών των φορέων σε περίπτωση µόνιµων πλεονασµάτων είναι σκόπιµη διότι τα µόνιµα 
πλεονάσµατα µπορεί να υποδηλώνουν υπεραντιστάθµιση της δηµόσιας υπηρεσίας. 

 
 
2.6.5. Θεωρείτε ότι οι ισχύοντες κανόνες που περιέχει η ανακοίνωση για τις 

ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα µπορούσαν ενδεχοµένως να λειτουργήσουν ως 
αντικίνητρο για τους δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς όσον αφορά τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους; Αν ναι, πως θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί 
η κατάσταση αυτή; Ποιοι µηχανισµοί υπάρχουν στη χώρα σας που θα µπορούσαν να 
αναφερθούν ως καλό παράδειγµα; 

 
Θεωρούµε ότι οι ισχύοντες κανόνες που περιέχει η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές 
µεταδόσεις δε λειτουργούν ως αντικίνητρο για τους δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισµούς όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. 
 
Όσον αφορά τα κύρια σηµεία που θίγονται από την Επιτροπή προς συζήτηση, αναφέρουµε τα 
εξής: 
 
Συµφωνούµε µε την πολιτική της Επιτροπής που εφαρµόζεται µέσω της σχετικής 
ανακοίνωσης για βελτίωση της διαφάνειας (“transparency”). 
 
Συµφωνούµε, επίσης, µε το τεστ αναλογικότητας που καθορίζεται στην ανακοίνωση και µε τις 
πρόνοιες της ανακοίνωσης για τον τρόπο κατανοµής του κόστους για την παροχή δηµόσιας 
και µη δηµόσιας υπηρεσίας.  ∆ηλαδή, το κόστος θα πρέπει να κατανέµεται βάσει της 
διαφοράς που θα προέκυπτε για το συνολικό κόστος της επιχείρησης µε ή χωρίς τις 
δραστηριότητες που δεν αποτελούν δηµόσια υπηρεσία. 
 
Επίσης, συµφωνούµε µε την αύξηση της νοµικής βεβαιότητας (“legal certainty”) που θα 
εξασφαλίζει και τη µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισµών.  Αυτό  καθίσταται  απαραίτητο,  όχι  µόνο  ως  αναγκαιότητα  για  διαφύλαξη  της 
αυτονοµίας και ανεξαρτησίας του οργανισµού, αλλά και ως µια πρακτική αναγκαιότητα ενόψει 
της ψηφιοποίησης και κατ’ επέκταση της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά και 
των αυξηµένων οικονοµικών αναγκών λόγω του πρόσθετου περιεχοµένου (content) που θα 
προσφέρεται µέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η νέα ψηφιακή εποχή. 

 
Θεωρούµε ότι πρέπει να διατηρηθεί η ευχέρεια της «µεικτής χρηµατοδότησης». Επιπλέον, 
υποστηρίζουµε τη διασφάλιση ενός λογικού πλεονάσµατος, ώστε να µπορεί να χρηµατοδοτεί, 
κυρίως, τα µελλοντικά κεφαλαιουχικά έργα. Η διασφάλιση ενός λογικού πλεονάσµατος  δεν  
ελλοχεύει  κινδύνους για τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, εφόσον η 
ανακοίνωση της Επιτροπής ήδη διαλαµβάνει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες που 
αποτρέπουν ενδεχόµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.  
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2.6.6. Υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις θεωρείτε ότι µπορεί να επιτραπεί στους 
δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς να διατηρούν ένα περιθώριο κέρδους; 

 
Εφόσον για τους υπόλοιπους τοµείς δηµόσιας υπηρεσίας το κοινοτικό πλαίσιο δε θέτει 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός περιθωρίου κέρδους είτε πρόκειται για 
δηµόσιες είτε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι λογικό να ισχύει το ίδιο και στον τοµέα των 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.  

 
 
2.7.    Έλεγχος της αναλογικότητας – Αποκλεισµός των στρεβλώσεων της αγοράς που δεν 

είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας  

2.7.1. Ποιοι µηχανισµοί υπάρχουν στη χώρα σας ώστε να µπορούν οι ιδιωτικοί φορείς 
εκµετάλλευσης να καταγγείλουν ενδεχόµενη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά των 
δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών;  Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν θεωρείτε 
ότι οι µηχανισµοί αυτοί εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσµατικό έλεγχο.  Λαµβάνεται 
υπόψη η µείωση των εσόδων λόγω αποδεδειγµένης αντιανταγωνιστικής 
συµπεριφοράς (π.χ. εφαρµογή χαµηλότερων τιµών), για να διαπιστωθεί αν δόθηκε 
υπεραντιστάθµιση στους δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς;  

∆εν υπάρχει συγκεκριµένος µηχανισµός καταγγελίας πιθανής αντιανταγωνιστικής 
συµπεριφοράς των δηµόσιων φορέων.  Εφόσον όµως η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά 
ισοδυναµεί µε υπεραντιστάθµιση της δηµόσιας υπηρεσίας, οι ιδιωτικοί φορείς µπορούν να 
καταγγείλουν την παράνοµη κρατική ενίσχυση στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ο 
οποίος εάν διαπιστώσει παρανοµία έχει, βάσει των περί Ελέγχου των Κρατικών  Ενισχύσεων 
Νόµων, το δικαίωµα να αποφασίσει την άρση της παρανοµίας ή και ακόµα την επανάκτηση 
της παράνοµα χορηγηθείσας ενίσχυσης.  Ο µηχανισµός αυτός όµως είναι έµµεσος και όχι 
άµεσος έλεγχος της αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς. 

. 
 
2.7.2. Όσον αφορά την ενδεχόµενη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά των δηµόσιων 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών (και ιδίως όσον αφορά τις υπόνοιες χαµηλότερων 
τιµών) θεωρείτε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να 
προβλέπει υποχρέωση των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών να 
συµµορφώνονται µε τους όρους της αγοράς όσον αφορά τις εµπορικές τους 
δραστηριότητες, σύµφωνα µε την πρακτική της Επιτροπής, καθώς και κατάλληλους 
µηχανισµούς ελέγχου;  

Συµφωνούµε ότι η Ανακοίνωση θα πρέπει να προβλέπει την υποχρέωση των δηµόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων να συµµορφώνονται µε τους όρους της αγοράς και τους 
κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου από το κράτος µέλος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο 
εφάπαξ έλεγχος της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση µιας ενίσχυσης δεν επαρκεί.  

. 
 
2.7.3. Θεωρείτε ότι η µέθοδος για την διαπίστωση της εφαρµογής χαµηλότερων τιµών θα 

πρέπει να διευκρινισθεί, ενδεχοµένως µε την εφαρµογή και άλλων πρακτικών 
κριτηρίων αντί της µεθόδου που αναφέρεται σήµερα στην ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις; Παρακαλείσθε να αναφέρετε κριτήρια που εφαρµόζονται 
στη χώρα σας όσον αφορά την τιµολογιακή συµπεριφορά των δηµόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως 
παράδειγµα καλής πρακτικής. 
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Το ζήτηµα της υπεραντιστάθµισης που προκύπτει από την αντιανταγωνιστική συµπεριφορά 
είναι κατά τη γνώµη µας κρίσιµο.  Η νέα Ανακοίνωση θα πρέπει να επεκταθεί σηµαντικά ως 
προς τον εντοπισµό της αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς προτείνοντας πρακτικές µεθόδους 
αντιµετώπισης αυτού του κινδύνου. 

 

2.7.4. Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις θα πρέπει να περιέχει 
διευκρινίσεις όσον αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση για τα δικαιώµατα µετάδοσης 
κορυφαίων αθλητικών εκδηλώσεων; Αν ναι, ποιες περαιτέρω απαιτήσεις θα πρέπει, 
κατά τη γνώµη σας, να περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση και πώς θα αντιµετώπιζαν 
ειδικά τα προβλήµατα ανταγωνισµού που προκύπτουν ενδεχοµένως από την κρατική 
χρηµατοδότηση; Ή πιστεύετε ότι οι ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισµό λόγω της απόκτησης των εν λόγω δικαιωµάτων από τους δηµόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς θα αντιµετωπίζονται επαρκώς µε την εφαρµογή των 
αντιµονοπωλιακών κανόνων;  

 
 
2.8.      Άλλα Θέµατα 
 
 
2.8.1. Θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η αναφορά στις δυσχέρειες των µικρότερων κρατών 

µελών;  
 

Θεωρούµε απαραίτητη την αναφορά στις δυσχέρειες των µικρότερων κρατών. Σχετική 
επιχειρηµατολογία καταγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 2.8.2. πιο κάτω. 

 

 

2.8.2. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι συνήθεις δυσχέρειες των µικρότερων κρατών µελών και 
πώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη; 

 
Ο αριθµός των τηλεθεατών και των ακροατών δεν είναι ανάλογος µε το κόστος παραγωγής 
προγραµµάτων/εκποµπών.  Για παράδειγµα, µια παραγωγή δυνατό να στοιχίζει το ίδιο, 
ανεξάρτητα εάν την παρακολουθήσουν εκατόν χιλιάδες ή ένα εκατοµµύριο τηλεθεατές.  
Συνεπώς, υπάρχουν οικονοµικές δυσχέρειες για τα µικρότερα κράτη µέλη τα οποία έχουν 
µεγαλύτερο ποσοστό πάγιων δαπανών (fixed costs).  
 
 
Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η µορφολογία του εδάφους είναι τέτοια (λοφώδες) που αναγκάζει τη 
διατήρηση συγκριτικά πολύ µεγάλου αριθµού σταθµών και υποσταθµών για να γίνεται εφικτή 
η λήψη από όλο τον πληθυσµό (από κάθε περιοχή).  Επίσης, υπάρχουν πολύ µικρές και 
αποµακρυσµένες κοινότητες µε ελάχιστους κατοίκους και παρόλα ταύτα το ΡΙΚ φροντίζει να 
µεταφέρει το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σήµα και εκεί.  
 
Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από το µέγεθος, υπάρχει υποχρέωση του δηµόσιου 
ραδιοτηλεοπτικού σταθµού για κατάλληλα στελεχωµένη διοικητική δοµή.  Στην Κύπρο υπάρχει 
πρόσθετη  υποχρέωση για εκποµπές στην Τουρκική γλώσσα και άλλες συναφείς νοµικές 
υποχρεώσεις, οι οποίες, από απόψεως οικονοµικών, είναι ασύµφορες. 
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Επίσης, στην πτυχή των εσόδων, δεδοµένου του µικτού συστήµατος χρηµατοδότησης που 
έχει για παράδειγµα το ΡΙΚ, το µικρό µέγεθος της οικονοµίας του κράτους και κατ’ επέκταση 
των διαφηµιζοµένων, αναγκάζει τη διατήρηση των διαφηµιστικών χρεώσεων σε χαµηλότερες 
τιµές σε σχέση µε αυτές µεγαλύτερων κρατών µελών.  Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 
έσοδα των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών των µικρών κρατών. 

 
Συνεπώς, το κόστος της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Κύπρο ανά κάτοικο είναι, 
ceteris paribus, υψηλότερο. 
 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η χρηµατοδότηση των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθµών 
µικρών χωρών πρέπει να διασφαλίζεται και να προέρχεται σε σηµαντικό βαθµό από δηµόσια 
χρηµατοδότηση.  

 
 

3.    ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
3.1.    Εξηγήσετε ποιός θα είναι, κατά τη γνώµη σας, ο αντίκτυπος της ενδεχόµενης 

τροποποίησης των ισχυόντων κανόνων, για παράδειγµα, στην ανάπτυξη καινοτόµων 
υπηρεσιών, και γενικότερα την απασχόληση και την ανάπτυξη στον κλάδο των µέσων 
µαζικής επικοινωνίας, στις επιλογές των καταναλωτών, στην ποιότητα και τη διάθεση 
των υπηρεσιών οπτικοακουστικών και άλλων µέσων επικοινωνίας, στην πολυφωνία 
των µέσων επικοινωνίας και στην πολιτιστική πολυµορφία.  

Ο στόχος της ενδεχόµενης τροποποίησης των ισχυόντων κανόνων θα πρέπει να 
περιλαµβάνει, πρώτο, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη και την αύξηση των 
επιλογών του,  δεύτερο, την πολυφωνία των µέσων και της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας µε 
την αποτροπή δηµιουργίας χάσµατος ανάµεσα σε πολίτες τηλεθεατές που έχουν πρόσβαση 
σε τηλεοπτικές υπηρεσίες και, συνεπώς, πληροφόρηση, και σε αυτούς που δεν έχουν τέτοια 
πρόσβαση, και, τρίτο, την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών οπτικοακουστικών και άλλων 
µέσων. 

 

 
3.2.    Σε ποιο βαθµό αναµένετε ότι από τις παραπάνω ενδεχόµενες πρόσθετες διευκρινίσεις 

θα µπορούσε να προκύψει νέος διοικητικός φόρτος και κόστος συµµόρφωσης;  

Ο διοικητικός φόρτος που θα προκύψει από τυχόν νέες απαιτήσεις της Ανακοίνωσης είναι 
ένας παράγοντας που θα πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζεται στην επιλογή των 
κατάλληλων διαδικασιών αλλά στην περίπτωση αυτή προέχει η νοµική ασφάλεια στην 
εφαρµογή της Ανακοίνωσης.   

 
  
3.3.    Θεωρείτε ότι παραπάνω ενδεχόµενες πρόσθετες διευκρινίσεις θα συµβάλουν στη 

βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου;  

               Ναι. 
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3.4.    Παρακαλείσθε να εξηγήσετε αν θεωρείτε ή όχι ότι οι θετικές συνέπειες των 

ενδεχόµενων πρόσθετων διευκρινίσεων σε όλα τα θέµατα που αναφέρονται στο παρόν 
ερωτηµατολόγιο υπερισχύουν έναντι των αρνητικών επιπτώσεων.  

 
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι προωθούν τους στόχους στο 3.1.  

 
        
             

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
7/3/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ραδιοτηλεοπτ ερωτηµατολογιο απαντ 3 08) 
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