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Σας αποστέλλω τις θέσεις του ΡΙΚ σχετικά με την πιο πάνω Δημόσια Διαβούλευση. 
 
Με την ευκαιρία αυτή το ΡΙΚ θέλει να επαναλάβει ότι συμμετείχε στις δύο Επιτροπές, 
Καθοδηγητική και Τεχνική Επιτροπή και τώρα ανταποκρίνεται στην Δημόσια Διαβούλευση 
για την εξουσιοδότηση ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης επιφυλάσσοντας όλα 
τα δικαιώματα του τα οποία  πηγάζουν από τον περί  Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο. 
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ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΡΙΚ  ΣΤΟ 
EΓΓΡΑΦΟ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ   ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΠΙΓΕΙΑΣ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΑΣ  24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2006 

 
Ε1 Ζητούνται σχόλια σχετικά με τον αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν 
 
Θα πρέπει κατ’ αρχή να χορηγηθούν 2 ραδιοδίκτυα.  Ένα ραδιοδίκτυο για τα προγράμματα 
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και προγράμματα Δημόσιας Ωφέλειας και ένα ραδιοδίκτυο 
σε Εμπορική βάση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη μετάδοση 
των προγραμμάτων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης όπως καθορίζεται στον περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο.  Στην περίπτωση που θα αναπτυχθεί μόνο ένα ραδιοδίκτυο 
πάνω σε εμπορική βάση η μετάδοση των προγραμμάτων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 
θα τεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση αποτυχίας και κακών επενδύσεων του Ιδιωτικού τομέα, 
όπως έχει συμβεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Όταν ελευθερωθούν αρκετές συχνότητες 
θα πρέπει να χορηγηθεί με διαγωνιστική διαδικασία και δεύτερη άδεια για ακόμα ένα 
ραδιοδίκτυο για Εμπορική εκμετάλλευση ούτως ώστε να αναπτυχθεί ο υγιής ανταγωνισμός 
και αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων. 
 
 
Ε2 Ζητούνται σχόλια σχετικά με τη χορήγηση άδειας στο ΡΙΚ με διαδικασία 
 διαπραγμάτευσης.  Αν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση θεωρείτε ότι θα πρέπει 
 να επιβληθούν ειδικοί όροι/υποχρεώσεις στο ΡΙΚ και  αν  ναι,  ποιούς 
 όρους/υποχρεώσεις προτείνετε και γιατί; 
 
Το ΡΙΚ είναι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Κύπρου και είναι ο παροχέας καθολικής 
υπηρεσίας και θα πρέπει να του χορηγηθεί άδεια ραδιοδικτύου με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης.  Το ΡΙΚ έχει ορισθεί δια του άρθρου 16Α του περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, ως ο παροχέας Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Υπηρεσίας η οποία 
ορίζεται στο άρθρο 2 του ιδίου Νόμου.  Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι καθόλα νόμιμη 
και θεμιτή λόγω του ρόλου δημόσιας ωφέλειας τον οποίο εκπληρώνει το ΡΙΚ, ο οποίος το 
καθιστά διακριτό από τους άλλους παροχείς.  
 
Στο θέμα των ειδικών όρων/υποχρεώσεων αυτά καθορίζονται από τον περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμο και δεν επιδέχονται ούτε σχόλια και ούτε εισηγήσεις.  
  
 
E3 Πώς επηρεάζεται το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας ενός ραδιοδικτύου ΕΨΤ και 
 ποιες οι επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του έργου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
To κόστος δημιουργίας και λειτουργίας ενός ραδιοδικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει και την 
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση θα είναι περισσότερο από την δημιουργία 2 ραδιοδικτύων ένα για 
τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και ένα για Εμπορική εκμετάλλευση.  Βασικά το κόστος 
υποδομής του ραδιοδικτύου για εμπορική  εκμετάλλευση θα είναι χαμηλό διότι θα 
χρειαστούν μόνο 10-15 υποσταθμοί τηλεόρασης. 
 
(α) Αν χορηγηθεί ξεχωριστή άδεια στο ΡΙΚ για τη μετάδοση των δικών του 
 προγραμμάτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και η υποχρέωση γεωγραφικής 



 κάλυψης του ραδιοδικτύου που θα λειτουργεί σε εμπορική βάση περιοριστεί στο 75% 
 και δεν επιβληθεί καμμιά υποχρέωση μεταφοράς σήματος στο ραδιοδίκτυο αυτό. 
 
Βασικά θα δημιουργηθούν 2 Ραδιοδίκτυα: 
 
Το Ραδιοδίκτυο για το ΡΙΚ βάσει του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου  θα πρέπει να 
καλύπτει τηλεοπτικά όλες τις οργανωμένες κοινότητες της Κύπρου.  Για να επιτευχθεί αυτό 
θα χρειαστούν γύρω στους 80-90 υποσταθμούς τηλεόρασης. 
 
Το Ραδιοδίκτυο σε Εμπορική Βάση, χωρίς καμμιά υποχρέωση μεταφοράς σήματος και 
καλύπτοντας μόνο το 75% γεωγραφικής κάλυψης της Κύπρου θα χρειαστεί γύρω στους 10-
15 υποσταθμούς τηλεόρασης.  Βασικά η δημιουργία και λειτουργία του ραδιοδικτύου πάνω 
σε εμπορική βάση χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σήματος και με μόνο 75% γεωγραφική 
κάλυψη θα είναι οικονομικότερη και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του δικτύου αυτού.  Η 
βιωσιμότητα θα ενισχυθεί διότι το αρχικό κόστος υποδομής  είναι χαμηλό με τη δημιουργία 
μόνο 10-15 υποσταθμών και το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα  χαμηλότερο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης.  Επίσης το ότι τα προγράμματα του ΡΙΚ δεν θα περιληφθούν 
στο δίκτυο εμπορικής εκμετάλλευσης αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του 
δικτύου διότι τα προγράμματα του ΡΙΚ είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού 
καναλιών που θα εκπέμπει το Ραδιοδίκτυο σε Εμπορική βάση και αλοίμονο αν σ’ αυτή τη 
διαφορά θα κρίνεται η βιωσιμότητα του δικτύου.  Επίσης στα έγγραφα της Δημόσιας 
Διαβούλευσης αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του δικτύου εμπορικής 
εκμετάλλευσης  θα είναι από άλλες υπηρεσίες και όχι από την μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων (παράγραφος 2.1). 
 
(β) Αν δεν χορηγηθεί ξεχωριστή άδεια στο ΡΙΚ, αλλά άδεια για τη λειτουργία ενός μόνο 

ραδιοδικτύου, μέσω του οποίου θα μεταδίδονται και τα προγράμματα της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, με υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης όλων των οργανωμένων 
κοινοτήτων της Κύπρου αναφορικά με όλα τα προγράμματα (δημόσιας και ιδιωτικής 
ραδιοτηλεόρασης) 

 
Το ΡΙΚ βάσει της νομοθεσίας του θα πρέπει να καλύπτει τηλεοπτικά όλη τη Κύπρο.  Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα το ένα ραδιοδίκτυο να δημιουργήσει δίκτυο της τάξεως των 80-90 
υποσταθμών τηλεόρασης με πολύ αυξημένα κόστα σε υποδομή, μηχανήματα λειτουργία και 
συντήρηση,  το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του. 
 
Επίσης στα προγράμματα της ιδιωτικής τηλεόρασης θα πρέπει να επιβληθούν όλοι οι όροι 
και υποχρεώσεις τις οποίες θα έχει και το ΡΙΚ.  
 
(γ) Αν δεν χορηγηθεί ξεχωριστή άδεια στο ΡΙΚ, αλλά άδεια για τη λειτουργία ενός μόνο 

ραδιοδικτύου, μέσω του οποίου θα μεταδίδονται και τα προγράμματα της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης με υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης όλων των οργανωμένων 
κοινοτήτων της Κύπρου αναφορικά με τα προγράμματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 
μόνο, ενώ η υποχρέωση γεωγραφικής κάλυψης αναφορικά με τα προγράμματα 
ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης είναι μόνο 75%. 

 
Το κόστος της δημιουργίας του δικτύου αυτού θα είναι πολύ υψηλό διότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν 80-90 υποσταθμοί τηλεόρασης για την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση από τους 
οποίους μόνο από τους 15 υποσταθμούς θα έχει εισόδημα από την Ιδιωτική τηλεόραση  ο 



διαχειριστής του Ραδιοδικτύου.    Το (γ) είναι το χειρότερο σενάριο από τα τρία διότι θα 
δημιουργηθεί υποδομή και κόστα για την οποία θα πληρώνει μόνο το ΡΙΚ (ο Κύπριος 
φορολογούμενος) την στιγμή την οποία τέτοια υποδομή διαθέτει σήμερα το ΡΙΚ. Το ΡΙΚ δεν 
αντιλαμβάνεται την σκοπιμότητα του σεναρίου αυτού. 
 
Σημείωση: Για τους σκοπούς της ερώτησης αυτής τα ποσοστά γεωγραφικής κάλυψης που 
αναφέρονται αφορούν μόνο τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. 
 
Ε4 Ζητούνται σχόλια σχετικά με: 
 
(α) τα κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν τον καθορισμό των προγραμμάτων και 
 υπηρεσιών που θα αποτελούν την τηλεοπτική υπηρεσία για όλους, και 
 
Tα προγράμματα που αποτελούν την ‘’τηλεοπτική υπηρεσία για όλους’’ είναι σήμερα τα 
προγράμματα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης – ΡΙΚ1, ΡΙΚ2 και ERT SAT όπως 
καθορίζονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο.  Μελλοντικά ίσως συμπεριληφθούν 
προγράμματα όπως Κανάλι της Βουλής, Κανάλι Τουρκοκυπριακών Προγραμμάτων και 
άλλα κοινής ωφελείας  
προγράμματα. 
 
(β) τον τρόπο χρηματοδότησης της παροχής της τηλεοπτικής υπηρεσίας για όλους 
 
Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χρηματοδοτείται άμεσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με έμμεση φορολογία. 
 
Ε5 Ποιές υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος πιστεύετε ότι πρέπει να επιβληθούν στους 
 φορείς  εκμετάλλευσης επίγειων ραδιοδικτύων ψηφιακής τηλεόρασης; 
 
Στο ραδιοδίκτυο Εμπορικής Εκμετάλλευσης θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς 
όλων των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών σταθμών Παγκύπριας εμβέλειας ανοιχτού και κλειστού 
κυκλώματος.  Θα πρέπει επίσης να γίνουν ειδικές διευθετήσεις για την μεταφορά όλων των 
αδειούχων τοπικών αναλογικών Ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν επίγεια 
στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. 
 
Ε6 Συμφωνείτε με την προτεινόμενη χρονική διάρκεια των αδειών; 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί ότι η χρονική διάρκεια για το Ραδιοδίκτυο Εμπορικής Εκμετάλλευσης ότι 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 χρόνια και να ελέγχεται σε τακτά διαστήματα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.  To ΡΙΚ αντιλαμβάνεται ότι η χρονική διάρκεια των 15 χρόνων έγινε μετά από 
τεχνοοικονομική μελέτη και είναι συνυφασμένη με την διάρκεια απόσβεσης των δαπανών 
για να είναι βιώσιμη η λειτουργία του Ραδιοδικτύου.  Μετά την λήξη της αναλογικής 
μετάδοσης (2012) οπότε θα ελευθερωθούν συχνότητες θα πρέπει να γίνει αδειοδότηση και 
δεύτερου ραδιοδικτύου Εμπορικής Εκμετάλλευσης. 
Στο ΡΙΚ όπως και σήμερα δεν έχει επιβληθεί χρονική διάρκεια για χρήση συχνοτήτων. 
 
Ε7 Συμφωνείτε με τα προτεινόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης; 
 



Το ΡΙΚ σύμφωνα με τα προτεινόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης 
(75% της Κυπριακής Δημοκρατία εξαιρουμένων των κατεχομένων περιοχών) για το 
Ραδιοδίκτυο Εμπορικής βάσης. 
 
Όσον αφορά το ραδιοδίκτυο της Δημόσιας  Ραδιοτηλεόρασης (Τηλεοπτική Υπηρεσία για 
όλους) θα είναι βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Νόμου του 2003 δηλαδή να καλύπτει τηλεοπτικά όλες τις οργανωμένες κοινότητες. 
 
Ε8 Συμφωνείτε με το προτεινόμενο υβριδικό μοντέλο μετάδοσης; 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί με το υβριδικό μοντέλο μετάδοσης το οποίο είναι απαραίτητο για την 
επιτυχία της ΕΨΤ όπως έχουν δείξει οι εφαρμογές ΕΨΤ σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 
 
E9 Συμφωνείτε με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις βιωσιμότητας;   Έχετε να εισηγηθείτε 
 οποιεσδήποτε άλλες; 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί με τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας.  Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα 
στους πολίτες για την αγορά των ‘’set top boxes’’ και για την αγορά ψηφιακών 
τηλεόρασεων.  Τα κίνητρα θα είναι απαραίτητα ειδικά αν υιοθετηθούν πρότυπα MPEG-4 
AVC τα οποία σήμερα είναι πολύ ακριβά.   Η ΕΨΤ για να είναι βιώσιμη θα πρέπει  να 
προσφέρει πολλά προγράμματα ελεύθερης μετάδοσης (πολύ περισσότερα από ότι 
προσφέρονται σήμερα στην αναλογική μετάδοση) και αρκετά κωδικοποιημένα νέα 
προγράμματα.  
 
E10 Συμφωνείτε με το προτεινόμενο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού; 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί και θα συμβάλει με όλα τα μέσα που διαθέτει στην επιτυχία της 
εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού. 
 
 
Ερωτήσεις σχετικά με τις Ζώνες Ραδιοσυχνοτήτων 
 
 
E11 Zητούνται σχόλια αναφορικά με τις ραδιοσυχνότητες που προτείνονται να διατεθούν 
 προς εξουσιοδότηση 
 
Οι ραδιοσυχνότητες που προτείνονται να διατεθούν για την ΕΨΤ θα πρέπει να είναι 
‘’καθαρές’’ από παρεμβολές. 
 
 
Ε12 Ζητούνται σχόλια αναφορικά με τα τεχνικά πρότυπα μετάδοσης και τις προδιαγραφές 
 του εξοπλισμού πρόσβασης.  Συμφωνείτε με την υιοθέτηση του προτύπου 
 κωδικοποίησης MPEG  4; 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί με την υιοθέτηση του προτύπου κωδικοποίησης ΜPEG4 όπως έχει 
συμφωνηθεί στην Καθοδηγητική και Τεχνική Επιτροπή της ΕΨΤ.  Στο σημείο αυτό το ΡΙΚ 
παρατηρεί με λύπη του ότι η επίγεια ψηφιακή εκπομπή από την LTV και ΑΛΦΑ έγινε με 
διαφορετικά τεχνικά πρότυπα (MPEG2) από ότι έχουν αποφασίσει οι  Επιτροπές  αν και 



LTV/ΑΛΦΑ εκπροσωπούνται στις Επιτροπές αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
στρέβλωση της αγοράς. 
 
 
E13 Zητούνται σχόλια σχετικά με τα πρότυπα πλατφόρμων διαδραστικής ψηφιακής 
 τηλεόρασης. 
 
Το ΡΙΚ εισηγείται την χρήση ανοικτών προτύπων διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Ερωτήσεις σχετικά με Θέματα Διαδικασίας Εξουσιοδότησης 
 
Ε14 Συμφωνείτε με την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία; 
 
To ΡΙΚ συμφωνεί με την διαδικασία πλειστηριασμού,  σημειώνει ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες έγινε και με διαδικασία ‘’Βeauty Contest’’ και ανάθεσης με πολύ καλά αποτελέσματα. 
 
E15 Zητούνται σχόλια αναφορικά με την μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής επιφύλαξης 

(τιμή εκκίνησης) του πλειστηριασμού. 
 
Ο υπολογισμός της τιμής επιφύλαξης (τιμή εκκίνησης) του πλειστηριασμού πρέπει να 
υπολογισθεί μετά από τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου 
Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. 
 
 
Ε16 Ζητούνται σχόλια αναφορικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητές 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί.  Θα πρέπει επίσης οι αιτητές να δίνουν λεπτομέρειες για τη μετοχική 
διάρθρωση του νομικού προσώπου και για την μόρφωση, γνώση και πείρα σε  
ραδιοτηλεοπτικά θέματα του διοικητικού συμβουλίου.  
 
 
Ε17 Ζητούνται σχόλια αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των αιτητών που θα 

συμμετέχουν στην διαδικασία του πλειστηριασμού. 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί. 
 
Ε18 Ζητούνται σχόλια αναφορικά με τον προτεινόμενο τρόπο καταβολής των τελών 

εξουσιοδοτήσεων χρήσης  ραδιοσυχνοτήτων. 
 
Τα τέλη θα πρέπει να προκαθοριστούν πριν τον πλειστηριασμό ούτως ώστε να είναι σε 
γνώση όλων των εμπλεκομένων. 
 
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους των Εξουσιοδοτήσεων 
 
Ε19 Ζητούνται σχόλια αναφορικά με τη χρονική διάρκεια των εξουσιοδοτήσεων 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί ότι χρονική διάρκεια των εξουσιοδοτημένων πρέπει να είναι συνυφασμένη 
με την διάρκεια απόσβεσης των δαπανών δημιουργία του ραδιοδικτύου για να είναι βιώσιμη 



η λειτουργία του.  Εισηγείται όμως όταν το 2012 (ή και πιο γρήγορα αν είναι δυνατό) 
τερματισθεί η αναλογική μετάδοση όπως γίνει εξουσιοδότηση και δεύτερου ραδιοδικτύου 
πάνω σε Εμπορική βάση για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και καλύτερης εξυπηρέτησης 
των τηλεοπτικών σταθμών και του κοινού γενικά.  Υπάρχουν αρκετές αναλογικές υποδομές 
που πολύ ‘’εύκολα’’ μπορούν να αξιοποιηθούν στη Ψηφιακή Τεχνολογία. 
 
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου κατά την διάρκεια της εξουσιοδότησης.  
Θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες διαχείρισης και ελέγχου. 
 
Ε20 Ζητούνται σχόλια σε σχέση με το πλαίσιο συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων 

παρεμβολών 
 
Το θέμα συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων παρεμβολών είναι όπως και σήμερα 
ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  του Υπουργείο Συγκοινωνιών & Εργων.  
Τα έξοδα συντονισμού του Ραδιοδικτύου θα πρέπει να τα αναλαμβάνει το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών & Εργων ως το αρμόδιο όργανο το οποίο έχει χορηγήσει τις 
ραδιοσυχνότητες. 
 
Ε21 Ζητούνται σχόλια σχετικά με τη συνεγκατάσταση κεραιών και την από κοινού χρήση 

διευκολύνσεων 
 
Το ΡΙΚ πιστεύει ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης αλλά βασική αρχή θα πρέπει να είναι η 
κοστοστρέφεια. 
 
Ε22 Ζητούνται σχόλια σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διάθεση των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.8 
 
Το ΡΙΚ συμφωνεί και πιστεύει ότι είναι απαραίτητο για θέματα συντονισμού και επίλυσης 
παρεμβολών. 
 
Γενικές Ερωτήσεις 
 
Ε23 Σχολιάστε οποιαδήποτε άλλη πτυχή του θέματος (για την οποία δεν ζητούνται 

συγκεκριμένα σχόλια) με τεκμηρίωση των θέσεων σας. 
 
Το ΡΙΚ θέλει να σας πληροφορήσει ότι συμμετείχε στις δύο Επιτροπές, Καθοδηγητική και 
Τεχνική Επιτροπή και τώρα ανταποκρίνεται στην Δημόσια Διαβούλευση για την 
εξουσιοδότηση ραδιοδικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης επιφυλάσσοντας όλα τα 
δικαιώματα του τα οποία  πηγάζουν από τον περί  Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο. 
 
Το ΡΙΚ δια τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Αριθμό 116 (Ι) του 2003, 
άρθρο 16Α (Ι) ορίζεται ως παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 
Δημοκρατία.  Στον εν λόγω νόμο δίνονται ερμηνείες για τη Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία και μετάδοση της και μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
 
‘μετάδοση’  σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή 
χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος 
που προορίζεται για λήψη από το κοινό. 
 



O Νόμος αυτός επιτρέπει στο ΡΙΚ να μεταδώσει το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό του σήμα στο 
κοινό με  καθ’ οιονδήποτε τρόπο άρα και επίγεια ψηφιακά. 
 
Η δημιουργία, η λειτουργία και η συντήρηση του δικού του ραδιοδικτύου από το ΡΙΚ είναι 
προς το συμφέρον του Κύπριου Φορολογούμενου και εξηγώ: 
 
Το ΡΙΚ έχει δικό του αναλογικό δίκτυο εκπομπής (το καλύτερο που υπάρχει στη Κύπρο από 
άποψη κάλυψης και ίσως και ποιότητας) το οποίο έχει πληρώσει ο Κύπριος 
φορολογούμενος.  Η δημιουργία ψηφιακού δικτύου από το ΡΙΚ συνεπάγεται την αγορά μόνο 
πομπών ή και σε αρκετές περιπτώσεις αναβάθμιση πομπών (αρκετοί έχουν αγοραστεί 
digital ready) που θα εγκατασταθούν στους υφιστάμενους υποσταθμούς και εγκαταστάσεις. 
 
Αν το ΡΙΚ δεν δημιουργήσει το δικό του δίκτυο και αναγκαστεί να αγοράσει υπηρεσίες από 
τον ιδιώτη παροχέα δικτύου θα πρέπει να πληρώνει για τουλάχιστον 3-4 προγράμματα 
δηλαδή ένα ολόκληρο multiplexer (ξεχωριστό πομπό, combiner κτλ).  Δηλαδή εκτός τους 
κόστους του πομπού θα επωμισθεί και το μέρος κόστους εγκαταστάσεων, πύργου, 
αντένων, καλωδίων τα οποία σήμερα τα διαθέτει.  Επίσης θα πρέπει να πληρώνει και μέρος 
κέρδους για την Ιδιωτική Επιχείρηση.  Όσον αφορά τα έξοδα λειτουργίας της οποίας το 
βασικό κόστος είναι το προσωπικό (Μηχανικοί) το ΡΙΚ διευκρινίζει ότι το προσωπικό αυτό 
το έχει και θα το έχει έτσι και αλλιώς για τις άλλες του εγκαταστάσεις, ραδιοφώνου (FM, 
Μεσαίων Κυμάτων), μικροκυμματικών ζεύξεων, στούντιος κλπ. 
  
Επίσης θα πρέπει να παραχωρηθεί ξεχωριστή άδεια ραδιοδικτύου στο ΡΙΚ για τους εξής 
βασικούς λόγους:  
 
- Της ιδιάζουσας κατάστασης της ημικατεχόμενης Κύπρου (εισβολή/κατοχή);  λόγοι 

έκτακτης ανάγκης; Συμμετοχή του ΡΙΚ στις υπηρεσίες ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδίαση 
Έκτακτης Ανάγκης) του Υπουργείου Άμυνας. 

 
- Το ΡΙΚ (και κατ’ επέκταση η Πολιτεία) δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εξαρτάται η 

μετάδοση των προγραμμάτων του από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
- Το ΡΙΚ δια νόμου οφείλει να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία.  Συνεπώς 

το ΡΙΚ δεν μπορεί να στηρίζεται σε οποιοδήποτε ιδιώτη για εκπλήρωση αυτής της 
νομικής του υποχρέωσης. 

 
- Γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δεν εναντιώνεται στη 

χορήγηση άδειας στο ΡΙΚ με διαπραγμάτευση. 
 
- Σε περίπτωση πτώχευσης του ιδιώτη διαχειριστή το ΡΙΚ, η Δημόσια Ραδιοτηλεόρση 
 της Κύπρου θα αδυνατεί να ανταποκριθεί. 
 



- Προσφέρεται εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το ραδιοδίκτυο εμπορικής 
εκμετάλλευσης καταρρεύσει. 

 
- Η μελλοντική ανάπτυξη και προσφορά του ΡΙΚ προς το κοινό θα είναι περισσότερη 

και πιο αναβαθμισμένη.  Θα μπορούσε το ΡΙΚ να δημιουργήσει άμεσα κανάλια για 
τους Τουρκοκυπρίους, για τους Τουρίστες, κανάλι προβολής της Κύπρου στο 
εξωτερικό, για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικά τους πολίτες με ειδικές 
ανάγκες (προβλήματα όρασης/ακοής). 

 
- Η Αναλογική τηλεόραση θα τερματιστεί μέχρι το 2012 άρα η μεταφορά στη ψηφιακή 

μορφή  είναι αναπόφευκτη.  Το ΡΙΚ έχει την υφιστάμενη αναλογική υποδομή (ίσως 
την καλύτερη που υπάρχει στη Κύπρο) όπως σταθμούς/υποσταθμούς, πύργους, 
αντένες όπου μπορεί εύκολα και πολύ οικονομικά να κτιστεί το δίκτυο της επίγειας 
ψηφιακής τηλεόρασης και να είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από ιδιωτικά 
συμφέροντα. 

 
- Με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση στο τομέα των μέσων, διασφαλίζεται η δωρεάν 

και καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες των οργανισμών Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης. 

 
- Με τη συνεχή αναδιαμορφούμενη κατανομή της ιδιοκτησίας των ηλεκτρονικών μέσων 
 θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει κάποιο έλεγχο στο ‘’παιγνίδι’’ της 
 ψηφιακής εκπομπής του οπτικοακουστικού υλικού.  Το ΡΙΚ ως Δημόσια 
 Ραδιοτηλεόραση προσφέρεται για το σκοπό αυτό. 
 
- Είναι ένας τρόπος για να αναπτυχθεί η αποστολή και η προσφορά της Δημόσιας 

Ραδιοτηλεόρασης όπως προνοούν και οι όροι εντολής της Ομάδας Ειδικών ΜΜ-S-
PSB που καθορίστηκαν στην 7η Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη στο Κίεβο 10-
13.3.2005. 

 
- Χωρίς τη δική του ΕΨΤ ίσως το ΡΙΚ να εξαφανισθεί από την τηλεθέαση και την 
 προσφορά του.  Ο κ. Christian S. Nissan, Σύμβουλος στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
 χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αν η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν αναπτυχθεί στις νέες 
 ψηφιακές τεχνολογίες τότε αναπόφευκτα θα υποστεί σημαντικά συρρίκνωση η οποία 
 θα είναι μη αναστρέψιμη και θα οδηγήσει σταδιακά στην εξαφάνιση της. 
 
- Το ΡΙΚ είναι  υπόχρεο ως Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και βάσει του περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου  να προσφέρει και να παρέχει σε ελευθέρα 
μετάδοση (free-to-air) Τηλεόραση/Ραδιόφωνο σε όλο το πληθυσμό (ακόμα και σε 
χωριά 2-3 οικογένειες) πράγμα το οποίο δεν εφαρμόζουν οι εμπορικοί σταθμοί. 

 
- Είναι σύμφωνα με το ‘’Declaration on the guarantee of the independence of Public 

Service  Broadcasting’’ από το Committee of Ministers, Council of Europe, March 
2006, Strasbourg.  Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν τα ακόλουθα ‘’Call on member 
states to ensure by legal, political, financial, technical and other means a real editorial 
independence and institutional autonomy of public service broadcasting 
organizations , in a manner which avoids placing these organizations at risk of any 
political or economical interference’’.  Η τυχόν μη παραχώρηση ξεχωριστού 
ανεξάρτητου ραδιοδικτύου στο ΡΙΚ θα θέσει σε κίνδυνο την αυτονομία και 
ανεξαρτησία της  Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου.  


