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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ κ. ΡΟΝΑΣ ΚΑΣΑΠΗ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ -  18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

___________________________________________________________ 

Προσφωνήσεις: 

΄Εντιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. 

 

Σας καλωσορίζω στην σημερινή ημερίδα, μια πολυθεματική ημερίδα την 

οποία συνδιοργανώνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας.  

Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω επίσης τον φίλο Πρόεδρο του ΕΣΡ και 

να τον ευχαριστήσω για τη σημαντική βοήθειά του ιδίου και των 

συνεργατών του όσον αφορά στην οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.  

Η μακρόχρονη συμπόρευση και συνεργασία των δύο Ρυθμιστικών 

Αρχών Κύπρου και Ελλάδας,  η οποία χρονολογείται από το 1998, 

χρονιά ίδρυσης της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, επισφραγίστηκε το 

2013 στην Αθήνα, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και 

συναντίληψης.   

Πέντε χρόνια αργότερα, τον περασμένο Ιούνιο,  είχα τη χαρά και την 

τιμή να συνυπογράψω στη Λευκωσία, μαζί με τον Πρόεδρο κ. 

Κουτρομάνο, το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιό μας, το οποίο 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών, 

καθώς επίσης στην προώθηση και βελτίωση των ρυθμιστικών 

αρμοδιοτήτων που ασκούν στο τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. 
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Η πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας αποτελεί απτή μετουσίωση 

σε πράξη της δέσμευσής των δύο Αρχών, όπως αυτή καταγράφεται στο 

μνημόνιο που έχουμε υπογράψει, για την από κοινού διοργάνωση 

εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, τόσο 

στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. 

Η ημερίδα, εντάσσεται επίσης στις δράσεις και εκδηλώσεις που 

προγραμματίσαμε για το έτος 2018, για τον εορτασμό των 20 χρόνων 

λειτουργίας της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  

Ραδιόφωνο και τηλεόραση, δύο βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που 

λειτουργούν σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον 

το οποίο μετεξελίσσεται ραγδαία, επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως την 

οικονομία, την κοινωνία, τα ήθη, την κουλτούρα και γενικά τη ζωή των 

ανθρώπων.  

Γι’ αυτό τον λόγο, οι συνεργασίες, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας καθώς επίσης και η επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης, όχι μόνο είναι επιβεβλημένες, 

αλλά παροτρύνονται και από την ίδια την Κοινοτική Οδηγία, η οποία 

ρυθμίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  

Το γεγονός αυτό καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο, αν λάβουμε υπόψη, 

μεταξύ άλλων, τις τεράστιες και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που 

παρατηρούνται στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε και ειδικότερα, την 

αναβάθμιση και ενίσχυση των διαδικτυακών οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών οι οποίες ανταγωνίζονται τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 

Το  διαδίκτυο παραμένει ένας χώρος ο οποίος δεν εμπίπτει  -τουλάχιστον 

στο παρόν στάδιο- στη σφαίρα της εποπτείας των ευρωπαϊκών και όχι 

μόνο ρυθμιστικών αρχών, καθιστώντας τον προαναφερόμενο 

ανταγωνισμό αθέμιτο και άνισο.  
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Η συνεργασία μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας, καθίσταται ακόμα 

πιο επιτακτική, καθώς παρατηρείται μια αυξητική τάση στις συνεργασίες 

μεταξύ κυπριακών και ελλαδικών τηλεοπτικών οργανισμών, στις 

τηλεοπτικές συμπαραγωγές μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, καθώς επίσης 

και στην αναμετάδοση προγραμμάτων ελλαδικών τηλεοπτικών 

οργανισμών στην Κύπρο, στα πλαίσια της σύμβασης της διασυνοριακής 

τηλεόρασης.    

Η σημασία και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο 

Ρυθμιστικών Αρχών διαφάνηκε επίσης και επιβεβαιώθηκε τα τελευταία 

τρία χρόνια, κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που 

πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και 

αφορούσε στην τροποποίηση της υφιστάμενης Κοινοτικής Οδηγίας για 

τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων.  

Η σύμπλευση απόψεων, οι συντονισμένες παρεμβάσεις και οι 

τεκμηριωμένες θέσεις που υποβάλλονταν στις μόνιμες αντιπροσωπείες 

Κύπρου και Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Λευκωσία και την 

Αθήνα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής 

οπτικοακουστικής πολιτικής, η οποία αναμένεται, μέχρι το τέλος του 

χρόνου, να αποτυπωθεί μέσα από τις πρόνοιες της νέας, τροποποιημένης 

Οδηγίας. 

Για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τα Μέλη και όλο το προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, που στήριξαν και συνέδραμαν στην υλοποίηση της 

ιδέας για πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας.  

Θέλω επίσης, εκ μέρους του Συμβουλίου της Αρχής, να ευχαριστήσω και 

να συγχαρώ τόσο τον Διευθυντή μας, κ. Νεόφυτο Επαμεινώνδα, ο οποίος 

ανέλαβε προσωπικά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της ημερίδας, όσο 

και τα μέλη της οργανωτικής του ομάδας, την οποία αποτελούσαν οι 

Λειτουργοί, Κορίνα Παπανεάρχου, Λίτσα Λιβέρα, Μαρία Καλλή και η 

Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός Σοφία Χριστοφή, για την εξαιρετική 

εργασία που έχουν επιτελέσει. 
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Την εκτίμηση και τις θερμές μας ευχαριστίες, απευθύνουμε επίσης, στους 

εκλεκτούς μας ομιλητές και τους δύο συντονιστές της ημερίδας, οι οποίοι 

μας τίμησαν με την αποδοχή της συμμετοχής τους. 

Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. 

Εκπροσώπους ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, Προέδρους και 

Λειτουργούς συνεργαζόμενων Αρχών, Υπηρεσιών και άλλων Φορέων, 

δημοσιογράφους, φοιτήτριες και φοιτητές. 

Αναμένουμε όλοι να ακούσουμε τις σημαντικές παρεμβάσεις/ομιλίες, οι 

οποίες είμαι πεπεισμένη πως θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας και θα 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του εποπτικού μας ρόλου. 

Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες της ημερίδας.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 

   

 

 


