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*Σημ.:  To Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ στη συνεδρίασή 
του με ημερομηνία 4 Ιουνίου, 2014 αποφάσισε την εκ 
περιτροπής και ανά τρίμηνο ανάθεση καθηκόντων των 
πιο κάτω στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Ειδήσεων 
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Σούλα Χατζηκυριάκου, Γιάννης Νικολάου,  Πανίκος 

Χατζηπαναγής, Ανδρούλα Γεωργιάδου, Δημήτρης 
Σιδηρόπουλος
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε τα καθήκοντα του στις αρχές Ιανουαρίου του 
2014 μεσούσης της οικονομικής κρίσης και σε μια δύσκολη κατάσταση στην οποία 
είχε περιέλθει το ΡΙΚ.

Παράλληλα οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής μας και οι νέες αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης επέβαλλαν τάχιστα τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού μαζί με τη 
διαφάνεια, που αποτελεί πλέον κοινό τόπο και αίτημα όλων. Οι πολίτες απαιτούν 
σήμερα λογοδοσία και ευθύνη. Θέλουν να ξέρουν που πάει και το τελευταίο σεντ 
που εισφέρουν ως φόρο στο κράτος. Και αυτές τις αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ετάχθη να υπηρετήσει το νέο διοικητικό συμβούλιο.

Όπως όλοι γνωρίζουμε το ΡΙΚ δεν είναι ένα τοπικό ή επαρχιακό κανάλι ή ραδιόφωνο. Είναι η Δημόσια 
Ραδιοτηλεόραση της χώρας και οφείλει να καθορίσει το στίγμα της. Το ΡΙΚ οφείλει να προσφέρει συνεχή, 
ολοκληρωμένη, αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση. Να τηρεί ίσες αποστάσεις από την κυβέρνηση και τα 
κόμματα. Να βρίσκεται σε ανοικτό διάλογο με την κοινωνία.

Για το λόγο αυτό το ΡΙΚ άρχισε τον Ιανουάριο και ολοκλήρωσε το Μάρτιο του 2014, ένα διάλογο με την Πολιτεία 
και την κοινωνία των πολιτών, μια Δημόσια Διαβούλευση για το ρόλο και την αποστολή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 
με θέμα «ΤΟ ΡΙΚ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ». Στη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ακούστηκαν απόψεις και έγιναν 
προτάσεις από την πολιτεία και την κοινωνία για τον εκσυγχρονισμό και το νέο πρόσωπο του ΡΙΚ. Επώνυμοι και 
ανώνυμοι κατέθεσαν τις ιδέες τους για το σκοπό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, τους στόχους, τα προγράμματά 
της, τη διαφήμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την ποιότητα. Τα συμπεράσματα λήφθηκαν 
σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση για ένα καλύτερο και πιο σύγχρονο ΡΙΚ. 

Κατά το 2014 το ΡΙΚ συνέχισε να υπηρετεί με σεβασμό τον τηλεθεατή / ακροατή, διατηρώντας το ρόλο του ως 
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση προτείνοντας ποιότητα, έγκυρη ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία και πλούσιο ξένο 
πρόγραμμα.

Το ΡΙΚ ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, καλύπτοντας  με πλήρη επάρκεια πολύ σημαντικά γεγονότα που 
αφορούν το Κυπριακό και την κρίσιμη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας με σοβαρότατες κοινωνικές διαστάσεις, 
αλλά και διεθνή γεγονότα με τεράστιες προεκτάσεις στις στρατηγικές και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Κατά την υπό ανασκόπηση χρονιά το ΡΙΚ διατήρησε την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του ανάμεσα στο κοινό, ενώ 
σημαντική εξέλιξη υπήρξε η παροχή νέας ενημερωτικής υπηρεσίας προς τον πολίτη, αυτή τη φορά διαδικτυακής, 
με τη δημιουργία της ιστοσελίδας Riknews. 

Μέσα στο 2014 το ΡΙΚ έκανε ένα νέο άλμα στη ψηφιακή εποχή ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος « Ψηφιακός Ηρόδοτος», για τη διάσωση και ανάδειξη του 
οπτικοακουστικού αρχείου ΡΙΚ. Στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο, οι 
συντελεστές παρουσίασαν τη νέα τεχνολογική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε και πρόβαλαν ειδικές παραγωγές για 
το περιεχόμενο 3000 ωρών του οπτικοακουστικού υλικού που ψηφιοποιήθηκε στη διάρκεια του έργου.

Το ΡΙΚ είναι κτήμα της κοινωνίας, λειτουργεί  ως η φωνή και ο λόγος του πολίτη και το πρόγραμμά του προσφέρεται 
σε όλους, εντός και εκτός επικράτειας. Το Δορυφορικό Πρόγραμμα παραμένει σε ψηλή θέση στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων του ΡΙΚ ως η πιο σημαντική γέφυρα επικοινωνίας με τον απανταχού Κυπριακό Ελληνισμό και τους 
Κύπριους της Διασποράς. 

Το ΡΙΚ είναι ανοικτό σε συζητήσεις και βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΑΚΟΥ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΛΙΩΤΗ

Παρά τη σοβαρή μείωση του Προϋπολογισμού και τους περιορισμένους οικονομικούς 
πόρους, το 2014 το ΡΙΚ κατόρθωσε να αυξήσει την παραγωγή τοπικών εκπομπών και να 
ανταποκριθεί στην αποστολή και στους στόχους του ως Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της 
Κύπρου.  

Μέσα στο υπό αναφορά έτος υπήρξε ουσιαστική και αποτελεσματική η συμμετοχή του ΡΙΚ  
σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποδεικνύοντας παράλληλα τη διαχειριστική 
επάρκειά του στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και την άντληση κονδυλίων. 

Τον Νοέμβριο του 2014 το ΡΙΚ ολοκλήρωσε  το Έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-
Κύπρος, «Ψηφιακός Ηρόδοτος». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό  συγχρηματοδοτούμενο 

από την ΕΕ πρόγραμμα, που αφορούσε  την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Αρχείου ΡΙΚ. Το έργο περιλάμβανε το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος Διαχείρισης Αρχείου καθώς και την ψηφιοποίηση 3.000 ωρών οπτικοακουστικού 
υλικού και την ανάδειξή του στο διαδίκτυο. 

Συνάμα η αναγνώριση για άνοιγμα των αρχείων μας στην κοινωνία, σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα λειτουργίας του 
Αρχείου του ΡΙΚ στη βάση της ανάπτυξης των σύγχρονων Δημόσιων Αρχείων, οδήγησαν το 2014 στην απόφαση για έναρξη 
της διαδικασίας ψηφιοποίησης του οπτικοακουστικού υλικού μας. 

Το έτος  2014 υπήρξε κομβικό σημείο  καθώς οι Τεχνικές Υπηρεσίες προχώρησαν στην υλοποίηση του Έργου των Ψηφιακών 
Ροών Τηλεόρασης, (High Definition Multichannel Playout System) ως επίσης και του έργου της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
Αρχείου (Archive Digital Platform). Πρόκειται για  δύο έργα  μείζονος σημασίας καθώς με την υλοποίηση τους οι ροές και των 
τεσσάρων τηλεοπτικών καναλιών του ΡΙΚ,  γίνονται πλέον ψηφιακές, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα των προσφερομένων 
υπηρεσιών στους τηλεθεατές.

Όπως πάντα και το 2014, το ΡΙΚ ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και κάλυψε με αποτελεσματικότητα και 
επαγγελματισμό την επικαιρότητα και όλα τα σημαντικά γεγονότα τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Ανάμεσά τους η άρτια κάλυψη από πλευράς ειδησεογραφίας και τεχνολογίας του σημαντικότερου γεγονότος όσον αφορά το 
κυπριακό, που ήταν η συμφωνία επί κοινού ανακοινωθέντος στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και η επανέναρξη των συνομιλιών. 
Καλύφθηκαν επίσης τα θέματα της οικονομίας και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα μετά τις δραματικές εξελίξεις του 
2013. Πλήρης και τεχνικά άρτια ήταν επίσης η κάλυψη που έδωσε το ΡΙΚ στις Ευρωεκλογές του Μαίου με δελτία ειδήσεων 
και έκτακτες επικαιρικές εκπομπές. 

Πρόσθετα τον Σεπτέμβριο του 2014, το ΡΙΚ πρόσφερε στους πολίτες ακόμα μια πηγή ενημέρωσης, αυτή τη φορά μέσω 
διαδικτύου, θέτοντας σε λειτουργία την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα www.riknews.com.cy  

Παρά τους σημαντικά περιορισμένους οικονομικούς πόρους η τηλεόραση του ΡΙΚ μπόρεσε να αυξήσει και να αναβαθμίσει 
την παραγωγή εγχώριων  εκπομπών και να ανταποκριθεί στην αποστολή και στους στόχους της ως η Δημόσια Τηλεόραση 
της Κύπρου.  Το Δορυφορικό Πρόγραμμα λειτούργησε και αυτή τη χρονιά ως η σημαντικότερη γέφυρα επικοινωνίας με τον 
απανταχού Κυπριακό Ελληνισμό.   

Το 2014 ήταν η επέτειος καταδίκης των 40χρονων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και στο πλαίσιο της 
μεταδόθηκαν αφιερώματα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα του αρχείου του ΡΙΚ καθώς 
και εκδηλώσεις που οργάνωσαν διάφοροι φορείς.

Όλα τα προαναφερθέντα υλοποιήθηκαν με την εφαρμογή ρυθμίσεων για σημαντική περισυλλογή και δραστική εξοικονόμηση 
πόρων  από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ωστόσο με κανένα τρόπο δεν έγιναν εκπτώσεις στην ποσότητα και στην ποιότητα 
της προσφοράς της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Το ΡΙΚ στάθηκε στις επάλξεις με αξιοπιστία, αμεσότητα και αντικειμενικότητα και λειτούργησε πρωταγωνιστικά στον τομέα 
της ενημέρωσης, του πολιτισμού και της ποιοτικής ψυχαγωγίας.
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Επίσης τον Ιούλιο του 2014 επαναλειτούργησε η Βιβλιο-
θήκη του ΡΙΚ, η οποία στεγάζεται στο χώρο του Αρχείου. 

3. Το έτος  2014 υπήρξε κομβικό σημείο  καθώς οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες προχώρησαν στην υλοποίηση του Έργου 
6/2013 – Ψηφιακές Ροές Τηλεόρασης, High Definition 
Multichannel Playout System, ως επίσης και του έργου 
7/2013, Ψηφιακή Πλατφόρμα Αρχείου, Archive Digital 
Platform. Πρόκειται για  δύο έργα  τεράστιας σημασίας κα-
θώς με την εφαρμογή τους  οι ροές και των τεσσάρων τη-
λεοπτικών καναλιών του ΡΙΚ,  γίνονται πλέον ψηφιακές, γε-
γονός που αναβαθμίζει την ποιότητα των προσφερομένων 
υπηρεσιών,  ενώ η ενοποίηση των δύο έργων οδηγεί το 
ΡΙΚ σε ένα νέο tapeless περιβάλλον.  Η εφαρμογή της νέας 
τεχνολογίας δημιούργησε την ανάγκη πολλών προσαρμο-
γών στον τρόπο δουλειάς  καθώς και της αναβάθμισης  
γνώσεων και δεξιοτήτων. Με στόχο την υλοποίηση των 
νέων έργων τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναμικό (85 λει-
τουργοί) όλων των ειδικοτήτων πολλών τμημάτων του ΡΙΚ 
(Τεχνικές Υπηρεσίες, Στήριξη Παραγωγής, Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης, Ραδιοφώνου, Αρχείου και Εμπορικού), εκπαι-
δεύτηκε και παρακολούθησε εργαστήρια υπό την εποπτεία 
του Τμήματος Ραδιοτηλεθαλάμων για την ομαλή και άρτια 
μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

4. Η επαγγελματική και άρτια κάλυψη από πλευράς ειδησε-
ογραφίας και τεχνολογίας του σημαντικότερου γεγονότος 
όσον αφορά το κυπριακό, που ήταν η συμφωνία επί κοινού 
ανακοινωθέντος στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και η επανέ-
ναρξη των συνομιλιών, στην οποία δόθηκε εκτενής και ου-
σιαστική κάλυψη. Καλύφθηκαν επίσης τα θέματα της οικο-
νομίας και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα μετά τις 
δραματικές εξελίξεις του 2013. Πλήρης και τεχνικά άρτια 
ήταν επίσης η κάλυψη που έδωσε το ΡΙΚ στις Ευρωεκλογές 
του Μαίου με δελτία ειδήσεων και έκτακτες επικαιρικές 
εκπομπές. 

Πρόσθετα τον Σεπτέμβριο του 2014, πάρα τις τεχνικές ελ-
λείψεις και με απόσπαση προσωπικού,  το ΡΙΚ πρόσφερε 
στους πολίτες ακόμα μια πηγή ενημέρωσης, αυτή τη φορά 
μέσω διαδικτύου, θέτοντας σε λειτουργία την ιστοσελίδα 
www.riknews.com.cy  

5. Παρά τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους η τη-
λεόραση του ΡΙΚ μπόρεσε να αυξήσει και να αναβαθμίσει 
την παραγωγή εγχώριων  εκπομπών και να ανταποκριθεί 
στην αποστολή και στους στόχους της ως η Δημόσια Τηλε-
όραση της Κύπρου.  Το δυναμικό του Τμήματος Προγραμ-
μάτων Τηλεόρασης εργάστηκε δυναμικά στην παραγωγή, 
σκηνοθεσία και μετάδοση περισσοτέρων από 30 εκπο-
μπών τόσο στο ΡΙΚΕΝΑ όσο και στο ΡΙΚΔΥΟ όπως επίσης 
και στο RIKSAT. Το Δορυφορικό Πρόγραμμα λειτούργησε 

Το  ΡΙΚ εκπλήρωσε μέσα στο 2014 την αποστολή του ως 
η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Κύπρου και εργάστηκε σε 
όλα τα επίπεδα για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμι-
ση της προσφοράς του.
Οι κύριοι άξονες στρατηγικής και στόχοι για το 2014 ήταν:

1. Δυναμική, ουσιαστική και αποτελεσματική ήταν η συμ-
μετοχή του ΡΙΚ σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
αποδεικνύοντας παράλληλα τη διαχειριστική επάρκειά του 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και την άντλη-
ση κονδυλίων. 
Ειδικότερα κατά το 2014 υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
φάση υλοποίησης τα ακόλουθα έργα :

Α. Το έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος», 
Διαρθρωτικά Ταμεία Προγραμματικής Περιόδου 2007-
2013, «Ψηφιακός Ηρόδοτος».

Β. Το έργο «Quo Vadis Europa: 2012 – 2013».

Γ. Το έργο «Reclaiming Europe: 2014». 

Δ. Το έργο «Πρόγραμμα Life +». 

Ε. Το έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύν-
δεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που 
λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία». 

ΣΤ. Στα τέλη του 2014, το ΡΙΚ εφάρμοσε το έργο «Οργά-
νωσης τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής από τρίτες χώ-
ρες.

2. Η αναγνώριση για άνοιγμα των αρχείων μας στην κοι-
νωνία, σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα λειτουργίας του 
Αρχείου του ΡΙΚ στη βάση της ανάπτυξης των σύγχρονων 
Δημόσιων Αρχείων, οδήγησαν το 2014 στην απόφαση για 
έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης του οπτικοακουστι-
κού υλικού μας. 
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Επίσης συνεχίστηκε με επιτυχία, σειρά εκδηλώσεων για 
τους κατεχόμενους δήμους που μεταδόθηκαν απευθείας 
από το ραδιόφωνο.

7.  Η εφαρμογή ρυθμίσεων για σημαντική περισυλλογή και 
εξοικονόμηση πόρων  από τον εγκεκριμένο προϋπολογι-
σμό.

8.  Το 2014 προκηρύχθηκαν προσφορές για παροχή υπη-
ρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ολόκληρο το ασφαλι-
στικό χαρτοφυλάκιο του ΡΙΚ. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία εγγραφής του Ταμείου Συντάξεων του ΡΙΚ στο 
μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών και Συνταξι-
οδοτικών παροχών του Υπουργείο Εργασίας. Συνεχίζοντας 
και το 2014 την καθορισμένη πάγια πολιτική του για όσο 
το δυνατό καλύτερη βελτίωση της επαγγελματικής επάρκει-
ας και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του, 
το ΡΙΚ προχώρησε στην παροχή ευκαιριών σε 140 υπαλ-
λήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκ-
παιδευτικά μαθήματα. ‘Οσον αφορά τον τομέα Ασφάλειας 
και Υγείας, το 2014 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύ-
σεων του προσωπικού και της Επιτροπής Ασφάλειας και 
Υγείας. 

και αυτή τη χρονιά ως η σημαντικότερη γέφυρα επικοινω-
νίας με τον απανταχού Κυπριακό Ελληνισμό.   Το 2014 το 
ΡΙΚ ξαναμπήκε στο χώρο των αγορών ( κυρίως της ελλα-
δικής και της  διεθνούς  αγοράς), κυρίως κατά το δεύτερο 
μισό του χρόνου. Παρόλα αυτά οι αγορές που έγιναν το 
2014 ήταν και πάλι περιορισμένες, λόγω του μειωμένου 
προϋπολογισμού του ξένου προγράμματος.

6.  Καθοριστικός ήταν και φέτος ήταν ο ρόλος του ραδιο-
φώνου του ΡΙΚ (Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πρό-
γραμμα) στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγω-
γία. 

Το 2014 ήταν η επέτειος καταδίκης των 40χρονων από το 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και στο πλαίσιο της 
μεταδόθηκαν αφιερώματα μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα 
του αρχείου του ΡΙΚ καθώς και εκδηλώσεις που οργάνω-
σαν διάφοροι φορείς.
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ΣΤΟΧΟΣ 1
Τα τελευταία πέντε χρόνια το ΡΙΚ ανέπτυξε με επιτυχία τη 
συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποδεικνύοντας παράλληλα τη διαχειριστική επάρκειά του 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και την άντλη-
ση κονδυλίων. Ειδικότερα κατά το 2014 το ΡΙΚ υλοποίησε 
τα πιο κάτω προγράμματα:

Α. «Ψηφιακός Ηρόδοτος»

 Έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 

Διαρθρωτικά Ταμεία Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013
Το έργο άρχισε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθη-
κε τον Νοέμβριο του 2014. Το ΡΙΚ υλοποίησε το σημαντικό 
αυτό συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, που 
αφορούσε  την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Αρχείου ΡΙΚ.

Το έργο περιλάμβανε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου συστήματος Διαχείρισης Αρχείου καθώς και 
την ψηφιοποίηση 3.000 ωρών οπτικοακουστικού υλικού 
και την ανάδειξή του στο διαδίκτυο. 

Ο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» εντασσόταν  στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας 
2007-2013 και είχε  συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 
ευρώ. Το 80% του έργου χρηματοδοτήθηκε  από την ΕΕ και 
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ το υπό-
λοιπο 20% με ιδίους πόρους. Το ΡΙΚ είχε  προϋπολογισμό 
1.100.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες 600.000 αφορούν τους 
εταίρους του ΡΙΚ στο έργο, που ήταν  οι Δημόσιες Βιβλιο-
θήκες Μυτιλήνης και Μήθυμνας και το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου, που ψηφιοποιούν δικά τους αρχεία.

Την περίοδο 2013-14 ετοιμάστηκαν εξαιρετικά απαιτητι-
κές προδιαγραφές διαγωνισμών για τον εξοπλισμό και την 
ψηφιοποίηση φιλμ. Προκηρύχθηκαν και κατακυρώθηκαν 
με την εξασφάλιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών συμ-
βατότητας από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

Η διαδικασία σχεδιασμού του νέου συστήματος με την ανά-
δοχο εταιρία άρχισε από τα τέλη του 2013 και η πλήρης 
ανάπτυξή του, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού 
ολοκληρώθηκε στα  μέσα του 2014.

Ολόκληρο το 2014 ήταν αφιερωμένο στην ανάπτυξη του 
Συστήματος Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Οπτικοακου-
στικού Υλικού (ΜΑΜ – Media Asset Management) του ΡΙΚ 
και την εκπαίδευση του προσωπικού (δημοσιογράφοι, πα-
ραγωγοί, τεχνικοί, μηχανικοί, αρχειοθέτες κ.ο.κ).Το νέο σύ-
στημα θα συμβάλει στην καθοριστική αναβάθμιση των δυνατοτή-
των παραγωγής.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2015 αναμένεται η ολοκλή-
ρωση της οικονομικής διαχείρισης του έργου.

Β. «Quo Vadis Europa: 2012 – 2013»

Έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το 2012 το ΡΙΚ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση σειράς τη-
λεοπτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και την προώθηση της συμμετοχικότητας του πολίτη στα 
ευρωπαϊκά δρώμενα. 

Το έργο έφερε την ονομασία «Quo Vadis Europa?” και χρη-
ματοδοτήθηκε κατά 70% από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 30% με ιδίους πό-
ρους και αφορούσε δαπάνες €148.961. Η συμβολή του 
ΡΙΚ ήταν αντίστοιχη με το 70% των συνολικών δαπανών 
€104.272.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε  ως εταίρος. 

Το έργο υλοποιήθηκε με επιτυχία από τον Νοέμβριο του 
2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2013, με αποκορύφωμα 
την ετοιμασία δέσμης τηλεοπτικών μηνυμάτων για τις ευ-
ρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014. Το έργο ολοκληρώθη-
κε με την αποπληρωμή του τον Μάρτιο του 2014.

Γ. «Reclaiming Europe: 2014»

Έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τo 2013 το ΡΙΚ υπέβαλε νέα πρόταση για την υλοποίηση 
σειράς τηλεοπτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με επίκεντρο τις επικείμενες ευρωπαϊκές 
εκλογές του Μαΐου του 2014.
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Το εταιρικό σχήμα: 
Επικεφαλής Εταίρος (Ανάδοχος Φορέας): ΡΙΚ

Εταίροι: ΚΥΠΕ, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, Green Dot, Fost  Belgium

Ο προϋπολογισμός είναι €2.181.960, και η χρηματοδότη-
ση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Life+ Information and 
Communication είναι €925.845 που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 44,25%.

Η συμβολή του ΡΙΚ με δραστηριότητες (ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά προγράμματα, έρευνες κοινής γνώμης, εκδη-
λώσεις κ.λ.π) σε όλο το έργο, αντιστοιχεί στο 40% του συ-
νολικού προϋπολογισμού, δηλαδή €882.781.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 άρχισε η υλοποίηση 
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς 
και η καθιέρωση ειδικού περιβαλλοντικού προγράμματος 
με την ονομασία «Σπίτι στη Φύση». Στο πλαίσιο του έργου 
υλοποιήθηκαν επίσης σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων, 
ορισμένες από τις οποίες οργανώθηκαν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΡΙΚ.

Ε. Έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης 
με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λει-
τουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο Ε.Ε.

Το 2014 το ΡΙΚ κατόπιν ανταγωνιστικού διαγωνισμού κέρ-
δισε την προσφορά που αφορούσε το διαγωνισμό για την 
Παροχή Υπηρεσιών για τη δημιουργία ταινιών μικρού μή-
κους και τη διοργάνωση τηλεοπτικών συζητήσεων για το 
έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με 
τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουρ-
γούν στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Το ΡΙΚ εφάρμοσε το έργο ως υπεργολάβος του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της παραγωγής 
και μετάδοσης 5 ταινιών μικρού μήκους και την οργάνωση 
συζητήσεων στο στούντιο της εκπομπής «Πρωινή Ενημέρωση».

Το έργο άρχισε να υλοποιείται τον Αύγουστο του 2014 και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου είναι €19.500. Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Ε κατά 
95% και από εθνικούς πόρους κατά 5%. 

Η πρόταση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το Δεκέμβριο του 
2013 και υλοποιήθηκε κατά  την περίοδο Φεβρουαρίου-
Δεκεμβρίου 2014. Εταίρος του ΡΙΚ ήταν  το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν €110.000 και ήταν 
κατά 43% χρηματοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Η αποπληρωμή του έργου αναμένεται να γίνει τους 
πρώτους μήνες του 2015.

Δ. «Πρόγραμμα Life +» 

Έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Το ΡΙΚ υλοποιεί από τον 
Ιούνιο του 2014 (9/6/2014) πρωτοποριακό έργο για τη 
διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας στην Κύπρο την πε-
ρίοδο 2014-2017 (λήγει στις 10/4/2017) με στόχο την 
αντιμετώπιση ενός καίριου περιβαλλοντικού προβλήματος 
που αφορά τη βιώσιμη διαχείριση σκουπιδιών. 

Συγκεκριμένα αφορά την ευαισθητοποίηση για τη μείω-
ση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμά-
των στην Κύπρο, καθώς το νησί μας αντιμετωπίζει σοβαρό-
τατο περιβαλλοντικό πρόβλημα με σχεδόν διπλάσιο όγκο 
σκουπιδιών από το μέσο ευρωπαϊκό όρο ανά κάτοικο.

Το έργο με ακρωνύμιο “Life No Waste” και με σύνθημα τα 
τρία RRR “Rethink” (Reduce, Reuse, Recycle) περιλαμβάνει 
καινοτόμα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, κα-
θώς και άλλες δράσεις με σκοπό να επηρεάσει τη συμπερι-
φορά της κοινής γνώμης και να υποστηρίξει την κυπριακή 
πολιτεία να υλοποιήσει ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την 
ανακύκλωση, μείωση των σκουπιδιών και την επανάχρηση 
για σκοπούς παραγωγής ενέργειας. Το έργο θα διαρκέσει 
τρία περίπου χρόνια και θα ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο 
του 2017.
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ΣΤ. Έργο οργάνωσης τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, 
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ΡΙΚ κέρδισε ανταγωνιστικό διαγωνισμό το Δεκέμβριο του 
2014 για την ανάληψη της ευθύνης ως υπεργολάβος για 
οργάνωση τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής από τρίτες 
χώρες, με στόχο την προαγωγή του αλληλοσεβασμού και 
της γνωριμίας με τους μετανάστες.

Το έργο υπεργολαβίας έχει προϋπολογισμό 110 χιλιάδες 
ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 
2015. 

ΣΤΟΧΟΣ 2

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Ηρόδοτος», ψη-
φιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν 6000 τηλεοπτικά αρχεία, 
στα οποία περιλαμβάνονται ανέκδοτες σκηνές από το πρα-
ξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, ντοκιμαντέρ, 
γνωστές τηλεοπτικές σειρές, κυπριώτικα σκετς, θεατρικά 
έργα, συζητήσεις κ.ά. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και 
ανάρτησης των αρχείων μας σε συγκεκριμένη διαδικτυακή 
Πύλη, συνεχίζεται. Πρόκειται για μεγάλο έργο το οποίο θα 
αλλάξει άρδην τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης του αρ-
χειακού υλικού, τόσο εντός, όσο και εκτός του Ιδρύματος. 
Σε σχέση με το ραδιοφωνικό αρχειακό υλικό, κατά το υπό 
ανασκόπηση έτος συνεχίσθηκε η προσπάθεια ψηφιοποίη-
σης/τεκμηρίωσης. Από το υλικό αυτό, τα οποίο αριθμητικά 
ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.038.429) αρχεία, έχει ήδη 
ψηφιοποιηθεί ποσοστό 17%. 

Τον Ιούλιο του 2014 επαναλειτούργησε η Βιβλιοθήκη του 
ΡΙΚ, η οποία στεγάζεται στο χώρο του Αρχείου. Η Βιβλιοθή-
κη περιλαμβάνει 10.000 συνολικά βιβλία και άλλο έντυπο 
υλικό, τα οποία συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν και διαχω-
ρίστηκαν στη βάση του παγκόσμιου βιβλιοθηκονομικού 
διαχωρισμού (Dewey). Σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατα-
βάλλονται προσπάθειες εγκατάστασης και του βιβλιοθηκο-

νομικού Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ. 
Με την επαναλειτουργία και της Βιβλιοθήκης, η οποία βρί-
σκεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών, 
ευελπιστούμε ότι σύντομα η Υπηρεσία Αρχείου του ΡΙΚ θα 
καταστεί Ερευνητικό Κέντρο Αρχείου. 

ΣΤΟΧΟΣ 3

Σημαντικά έργα που αφορούν τον τεχνολογικό εκσυγχρονι-
σμό του ΡΙΚ, προώθησαν και υλοποίησαν εντός του 2014, 
οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΡΙΚ. 

Α. Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων 
υλοποίησε μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Έργο 4/2013 -Αποκατάσταση και ψηφιοποίηση του φιλμ 
16 mm που αφορά στην περίοδο 1974-1978  (200 ώρες 
οπτικοακουστικού υλικού)

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης και ψηφιοποίησης 
του film 16mm που αφορά την περίοδο 1974-1978 (200 
ώρες). Τα film παραδόθηκαν αποκατεστημένα στην Υπηρε-
σία Αρχείου και φυλάγονται πλέον στο κτίριο του Αρχείου 
του ΡΙΚ στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους χωρίς να 
κινδυνεύουν από περαιτέρω ζημιά. Επίσης τα ψηφιοποιη-
μένα αρχεία παραδόθηκαν σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας 
και άρχισε η εισαγωγή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του 
Αρχείου.

Εργο 6/2013 – Ψηφιακές ροές τηλεόρασης

Ολοκληρώθηκε το έργο 6/2013 των ψηφιακών ροών 
τηλεόρασης για τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια ΡΙΚΕΝΑ, 
ΡΙΚΔΥΟ, ΡΙΚHD και ΡΙΚSAT. Η εκπομπή των τεσσάρων 
τηλεοπτικών καναλιών γίνεται πλέον από ένα ενιαίο χώρο 
με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ενισχυμένες δυνα-
τότητες γραφικών και channel branding. Με την εφαρμογή 
του έργου παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην τεχνική 
ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό τόσο εντός Κύπρου 
όσο και στο δορυφορικό κανάλι του ΡΙΚ. 

Έργο 7/2013 - Ψηφιακή Πλατφόρμα Αρχείου ΡΙΚ

Ολοκληρώθηκε το έργο 7/2013 της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
του Αρχείου στo πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος». 
Σημαντικό κομμάτι του έργου ήταν η ανάπτυξη και εφαρμο-
γή νέων διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας και αρχει-
οθέτησης οπτικοακουστικών αρχείων.          

Το έργο αφορά πρωτοποριακές εφαρμογές σύγκλισης των 
πλέον μοντέρνων τεχνολογιών του broadcasting και του 
ΙΤ οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα βάζοντας όλες 
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Έργο Future network architecture News & Radio Mandatory 
Network project (FNRMN) – Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλε-
όρασης EBU

Υλοποίηση του έργου FNRMN της EBU και το οποίο αφορά 
την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφορικού 
σταθμού που σχετίζεται με την ανταλλαγή ειδήσεων EBU 
News Exchange. 

Το έργο  παρέχει εξοπλισμό, συστήματα, λογισμικό και υπη-
ρεσίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και την ανά-
πτυξη ενός νέου δορυφορικού δικτύου αφιερωμένου στις 
δραστηριότητες του News Exchange. 

Δορυφορικό κανάλι RIKSat

Προκήρυξη διαγωνισμού 10/2013 «Πανευρωπαϊκή Δια-
νομή του Δορυφορικού Προγράμματος  του ΡΙΚ μέσω δο-
ρυφορικής κάλυψης (Eutelsat Hotbird 13° East)». Το έργο 
κατακυρώθηκε στη CYTA με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η σύμβαση η οποία έχει διάρκεια 21 μήνες  
λήγει στις 31/12/2015.

Αγορά μη γραμμικού συστήματος μοντάζ

Έγινε αγορά μη γραμμικού συστήματος μοντάζ (Non Linear 
Editor) Adobe Premiere CC Master Collection. Το NLE  δια-
συνδέεται με το Media Asset Management το οποίο οδηγεί 
την πλατφόρμα παραγωγής και η οποία εγκαταστάθηκε στα 
πλαίσια του έργου του Αρχείου. Το σύστημα μη γραμμικού 
μοντάζ έχει τη δυνατότητα να αντλεί υλικό υπό μορφή files 
από την πλατφόρμα, να το επεξεργάζεται και να στέλνει το 
τελειωμένο πρόγραμμα πίσω στην πλατφόρμα και στις ψη-
φιακές ροές για άμεση μετάδοση. 

Συγχρονισμός εγκαταστάσεων
Έγινε εγκατάσταση καινούργιων Sync Pulse Generators 
(SPGs) και μηχανημάτων διανομής σημάτων συγχρονι-
σμού για όλες τις τεχνικές υποδομές εντός του ΡΙΚ. Το σύ-
στημα κτίστηκε στη φιλοσοφία του Main + Backup SPGs με 
automatic changeover unit και έγιναν οι ανάλογες ρυθμί-
σεις από τους μηχανικούς ώστε όλα τα στούντιο παραγω-
γής να ευθυγραμμιστούν με τις ψηφιακές τηλεοπτικές ροές.
  
Β. Το Τμήμα Μελετών, Εγκαταστάσεων και Πομπών υλοποί-
ησε μεταξύ άλλων τα εξής:

τις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και μετάδοσης 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ένα ενι-
αίο σύστημα. Επιπρόσθετα στο έργο διαφυλάσσονται και 
τεκμηριώνονται τα οπτικοακουστικά αρχεία της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου με σκοπό την επανάκτηση 
τους είτε  για αναμετάδοση είτε για σκοπούς έρευνας και 
επιμόρφωσης τόσο από τους λειτουργούς του ΡΙΚ όσο και 
από το ευρύ κοινό. Στην πλατφόρμα έχει γίνει επίσης πρό-
νοια  για συμπερίληψη στο έργο της βιβλιοθήκης του ΡΙΚ.  

Διασύνδεση με οπτικές ίνες του κεντρικού κτιρίου ΡΙΚ με το 
κτίριο του Αρχείου

Τα κεντρικό κτίριο του ΡΙΚ όπου βρίσκονται οι κεντρικές τε-
χνικές του εγκαταστάσεις διασυνδέθηκε με οπτικές ίνες με 
το κτίριο του Αρχείου όπου εγκαταστάθηκε η ψηφιακή πλατ-
φόρμα του Αρχείου με σκοπό τη γρήγορη και απρόσκοπτη 
ανταλλαγή οπτικοακουστικών αρχείων. Με την  υλοποίηση 
των έργων 6/2013 και 7/2013 και τη διασύνδεση των 
δύο κτιρίων έγινε εφικτή η γρήγορη ανεύρεση και μετάδο-
ση αρχειακού υλικού υπό μορφή file και η άμεση αρχειο-
θέτηση των σύγχρονων προγραμμάτων που παράγει ή/και 
αγοράζει το ΡΙΚ.

Europa League 

Οι Μηχανικοί του Τμήματος είχαν την ευθύνη για τα τεχνικά 
θέματα και την  προσαρμογή των συνεργείων εξωτερικών 
μεταδόσεων για τις ανάγκες του Europa League. Επίσης εί-
χαν την ευθύνη για την  εποπτεία, οργάνωση και διεύθυνση 
του προσωπικού των εμπλεκόμενων τμημάτων για τις ανά-
γκες της διοργάνωσης.  Η παραγωγή των αγώνων έγινε 
με το High Definition Outside Broadcast Van OB5 και η 
Πανευρωπαϊκή Μετάδοση τους με το Satellite News Gathering 
Van του ΡΙΚ.

Έρευνα αγοράς για αντικατάσταση του συστήματος παρα-
γωγής ειδήσεων

Έγινε έρευνα αγοράς για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου 
συστήματος παραγωγής ειδήσεων με μοντέρνο Newsroom 
Computer System. Το καινούργιο σύστημα προβλέπεται να 
διασυνδεθεί με την πλατφόρμα του Αρχείου για ανταλλαγή 
οπτικοακουστικού υλικού, γεγονός που θα εμπλουτίσει το 
περιεχόμενο και θα αυξήσει την ταχύτητα στην ετοιμασία 
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδησεογραφικών  
ρεπορτάζ. Στο Newsroom θα ενσωματωθεί και η Αθλητική 
Υπηρεσία.
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Ευρωεκλογές 2014

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας εκπομπής την ημέρα των 
Ευρωεκλογών έγιναν ζωντανές συνδέσεις από όλα τα ση-
μεία όπου άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Το απόγευ-
μα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν  συνδέσεις από τα 
τέσσερα μεγαλύτερα κοινοβουλευτικά κόμματα και από το 
χώρο της Κρατικής ‘Εκθεσης απ’ όπου έγινε η ανακήρυξη 
των νεοεκλεγέντων ευρωβουλευτών.

Ράλλυ

Στις  19, 20 και 21 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε 
το Διεθνές Ράλλυ στην Κύπρο. Το ΡΙΚ κάλυψε την πρώτη 
υπερ-ειδική διαδρομή στις 19 Σεπτεμβρίου η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και περνούσε τόσο από 
τις ελεύθερες όσο και τις κατεχόμενες περιοχές της πρω-
τεύουσας. Για σκοπούς άρτιας κάλυψης της διαδρομής 
το Τμήμα Πομπών  εγκατέστησε αριθμό μικροκυματικών 
ζεύξεων σε διάφορα σημεία της διαδρομής για μεταφορά 
του σήματος στα αυτοκίνητα παραγωγής (ΟΒ VANS). Μι-
κροκυματικές ζεύξεις εγκαταστάθηκαν επίσης για σκοπούς 
σύνδεσης των δύο ΟΒ που είχαν χρησιμοποιηθεί από την 
παραγωγή στην εκκίνηση αλλά και στον τερματισμό. 

Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου μέσω του διαδικτύου

Αγοράστηκε ειδικός εξοπλισμός από την εταιρεία Net 
Insight μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αποστολή εικόνας 
και ήχου σε ποιότητα broadcasting  μέσω διαδικτύου. Ο εν 
λόγω εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στη βουλή αλλά μπορεί 
να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο ανά το παγκόσμιο 
στο οποίο υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρόκειται για 
μια καινοτόμο τεχνολογία η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 
με πολύ χαμηλό κόστος τις δορυφορικές και επίγειες ζεύξεις 
για σκοπούς συγκομιδής τηλεοπτικού περιεχομένου.

Αναβάθμιση κάλυψης στην Καρπασία

Αναβαθμίστηκε ο πομπός που εκπέμπει από το Παραλίμνι 
προς την Καρπασία από 400W σε 800W.Επίσης έχουν 
προστεθεί τα προγράμματα της ΝΕΡΙΤ, του ΡΙΚΔΥΟ και του 
EURONEWS μέσα στο stream που εκπέμπεται από το συ-
γκεκριμένο πομπό.

Αναβάθμιση πομπών 300w  σε πομπούς-αναμεταδότες

Αναβαθμίστηκαν όλοι οι πομποί Eurotel ισχύος 300W από 
πομπούς σε πομπούς-αναμεταδότες για να μπορούν να λει-
τουργούν και ως αναμεταδότες από το κανάλι 37 σε περί-
πτωση που οι μικροκυματικές ζεύξεις δεν είναι διαθέσιμες.

ΣΤΟΧΟΣ 4

Όπως πάντα και το 2014, το ΡΙΚ ήταν στην πρώτη γραμμή 
της ενημέρωσης και κάλυψε με αποτελεσματικότητα και με 
τον επαγγελματισμό που διακρίνει το προσωπικό του Τμή-
ματος Ειδήσεων και Επικαίρων, την επικαιρότητα και όλα 
τα σημαντικά γεγονότα τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Το σημαντικότερο γεγονός όσον αφορά το Κυπριακό ήταν 
η συμφωνία επί κοινού ανακοινωθέντος στις 11 Φεβρου-
αρίου, που επέτρεψε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στην οποία δόθηκε φυσικά 
εκτενής και πλήρης κάλυψη, όπως επίσης και στις συνο-
μιλίες είτε των διαπραγματευτών είτε των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων που ακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.  Βάσει της συμφωνίας είχαμε τον ίδιο μήνα (27 Φε-
βρουαρίου) τις επισκέψεις των διαπραγματευτών των δύο 
κοινοτήτων σε Άγκυρα και Αθήνα αντίστοιχα, οι οποίες 
καλύφθηκαν με πλήρη ενημέρωση από τους ανταποκριτές 
μας.

Τον προηγούμενο μήνα το Τμήμα κάλυψε με ειδική αποστο-
λή την πολύ σημαντική επίσκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στο Λονδίνο και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν 
και αφορούσαν μεταξύ άλλων και τις βρετανικές βάσεις 
στην Κύπρο. 
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Ιράκ και στη Συρία καθώς και το ξέσπασμα της επιδημίας 
του θανατηφόρου ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική αποτέ-
λεσαν συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πρώτο θέμα 
των δελτίων ειδήσεων.  Εξαιρετικό πολιτιστικό γεγονός, 
στο οποίο δόθηκε ευρεία κάλυψη, ήταν οι ανασκαφές στον 
Τύμβο της Αμφίπολης. 

Στη διάρκεια του 2014, το Τμήμα κάλυψε με ειδικές απο-
στολές 14 επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 
εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των συνόδων κορυφής 
της ΕΕ και δύο επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στο 
εξωτερικό, ενώ συμμετείχε με συντάκτες του σε σεμινάρια 
στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στην Ουάσιγκτον και 
στη Μυτιλήνη.

Ειδικότερα μέσα στο 2014 το ΡΙΚ κάλυψε με Συνεργεία 
Εξωτερικών Μεταδόσεων   Τηλεόρασης (ΣΕΜΤ), 69 εκδη-
λώσεις οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά ή οπτικογραφήθη-
καν.  Αριθμός καλύψεων, που αποτελεί το μεγαλύτερο των 
τελευταίων χρόνων. Οι κυριότερες από αυτές ήταν οι συνε-
δριάσεις της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων των συζητή-
σεων για τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς, παρελάσεις, 
καρναβάλια, και άλλα πολιτικά, πολιτιστικά και αθλητικά 
γεγονότα. Σημαντικές και φέτος από άποψη εμπειριών και 
απόδοσης κρίνονται οι καλύψεις με το ΣΕΜΤ υψηλής ευκρί-
νειας του σταθμού μας, των ποδοσφαιρικών αγώνων στα 
πλαίσια των θεσμών CHAMPIONS και  EUROPA LEAGUE, 
των αγώνων της Εθνικής Κύπρου και της υπερ-ειδικής δια-
δρομής του CYPRUS RALLY.  

Τον Μάιο αφυπηρέτησε ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επι-
καίρων Γιάννης Καρεκλάς, την αναπλήρωση του οποίου 
ανέλαβαν – με απόφαση του Δ.Σ. του ΡΙΚ – εκ περιτροπής 
ανά τρίμηνο οι αρχαιότεροι στην ιεραρχία, αρχισυντάκτρια 
Σούλα Χατζηκυριάκου και Υπεύθυνοι Σύνταξης Γιάννης 
Νικολάου, Πανίκος Χατζηπαναγής και Ανδρούλα Γεωργιάδου.
Τον Νοέμβριο αφυπηρέτησε ο Υπεύθυνος Σύνταξης και για 
χρόνια επικεφαλής του Αθλητικού Τμήματος Δώρος Νικολάου.   

Από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Κύπρο κατά το μήνα 
Φεβρουάριο, ήταν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΔΗΚΟ, 
όπου είχαμε αλλαγή ηγεσίας με τον Νικόλα Παπαδόπουλο 
να εκλέγεται στην προεδρία. Ακολούθησαν η αποχώρη-
ση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση με την παραίτηση των 
υπουργών του και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, γε-
γονότα που καλύφθηκαν πλήρως, έγκυρα και έγκαιρα από 
τα δελτία ειδήσεων και με έκτακτη επικαιρότητα.

Τα θέματα της οικονομίας και η αναδιάρθρωση του τρα-
πεζικού τομέα κυριάρχησαν και αυτό τον  χρόνο, μετά τις 
δραματικές εξελίξεις του 2013, στα οποία δόθηκε μεγάλη 
έμφαση από το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων. Αναφέ-
ρουμε ενδεικτικά την παραίτηση του Διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη και το διορισμό της Χρυ-
στάλλας Γιωρκάτζη στη θέση αυτή, καθώς και την έναρξη 
των συζητήσεων για αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών 
οργανισμών, που οδήγησε σε απεργίες και επεισόδια στη 
Βουλή. Επίσης αναφέρουμε την αναδιάρθρωση του Συνερ-
γατισμού, την επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στα τεστ 
αντοχής και την εκλογή Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου.

Ο αιφνίδιος τραγικός θάνατος του υπουργού Άμυνας 
Τάσου Μητσόπουλου, η παύση του Αρχηγού της Αστυνο-
μίας, το σκάνδαλο της Focous με την χρηματοδότηση κομ-
μάτων,  η δίκη για το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς με κατα-
δίκες, η τέλεση της Ακολουθίας του Επιταφίου για πρώτη 
φορά στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό στην κατεχόμενη μεσαι-
ωνική Αμμόχωστο (με απευθείας μετάδοση), η επίσκεψη 
του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζο Μπάιτεν και οι Ευρω-
εκλογές του Μαϊου ήταν μερικά από τα σημαντικότερα γε-
γονότα που καλύφθηκαν από τα Δελτία Ειδήσεων πλήρως 
κι εκτενώς καθώς και με έκτακτες επικαιρικές εκπομπές.

Το Τμήμα Στήριξης Παραγωγής συνέβαλε στην επιτυχημέ-
νη κάλυψη των Ευρωεκλογών και στην κάλυψη των συνε-
δρίων των πολιτικών κομμάτων καθώς και στην παραγωγή 
σειράς προγραμμάτων που αφορούσαν τις Δημοσκοπήσεις 
και τις Ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο 
του ΡΙΚ.

Ανάλογη έμφαση δόθηκε σε εξαιρετικά σημαντικά γεγονό-
τα στο διεθνή χώρο, όπως οι αιματηρές διαδηλώσεις στην 
Ουκρανία που οδήγησαν στην ανατροπή του καθεστώτος, 
στο δημοψήφισμα και προσάρτηση της Κριμαίας από τη 
Ρωσία και στον εμφύλιο πόλεμο που συνεχίζεται. 

Τόσο το Ουκρανικό όσο και ο νέες πολυήμερες και  πο-
λύνεκρες συγκρούσεις Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της 
Γάζας, οι δυναμικές αιματηρές διαδηλώσεις στην πλατεία 
Ταξίμ κατά της κυβέρνησης Έρντογαν, αλλά και η εμφάνι-
ση της τρομοκρατικής Οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στο 
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Κατά το 2014 συνεχίστηκε επίσης η μετάδοση των ενημε-
ρωτικών προγραμμάτων, «Επωνύμως» και «Προεκτάσεις» 
καθώς επίσης και έκτακτα επικαιρικά προγράμματα για τις 
Eυρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014. Το ΡΙΚ μετέδωσε 
επίσης όλα τα συνέδρια των κομμάτων και τις δημοσιογρα-
φικές τους διασκέψεις.

Το ΡΙΚ, έχοντας ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του 
δικοινοτικού πνεύματος και της συνύπαρξης, συνέχισε τη 
μετάδοση των δύο δικοινοτικών εκπομπών «ΒΙΖ/ΕΜΕΙΣ» 
και «Κάτω από τον ίδιο ουρανό». Επίσης κατά το 2014 με-
ταδόθηκαν οι εκπομπές «ΠΑΡΕΒ» και «Διαδρομές Μαρω-
νιτών» που αφορούν τις κοινότητες των Αρμενίων και των 
Μαρωνιτών. 

Στον τομέα του πολιτισμού μεταδόθηκαν ντοκιμαντέρ τα 
οποία ερευνούν και ρίχνουν φως στα σκοτεινά μονοπάτια 
της κοινωνίας μας, παρουσιάζουν θέματα που απασχολούν 
τον σύγχρονο άνθρωπο, και ασχολούνται με γεγονότα και 
ανθρώπους που κέντρισαν το ενδιαφέρον της κυπριακής 
κοινωνίας και πολιτισμού. 

Κατά το 2014 συνεχίστηκε η μετάδοση, κάθε Σαββατοκυ-
ρίακο, της ταξιδιωτικής εκπομπής «Χωρίς Αποσκευές». Η 
εκπομπή ξεναγεί τον τηλεθεατή σε διάφορα μέρη της Κύ-
πρου και παρουσιάζει επιλογές για εξορμήσεις και εκδρο-
μές. 

Συνεχίστηκε επίσης η μετάδοση της εκπομπής «ΤΕΤ Α ΤΕΤ» 
που  παρουσιάζει εφ’ όλης της ύλης συνεντεύξεις με σημα-
ντικούς ανθρώπους του ελληνικού πολιτισμού, της τέχνης, 
της show-biz και της κοινωνίας.  

Συνεχίστηκε επίσης η καθημερινή εκπομπή «Μαζί στο ΡΙΚ», 
με κοινωνικά, οικονομικά και άλλα θέματα που απασχο-
λούν τον Κύπριο πολίτη.

Η προσφορά του ΡΙΚ στον πολιτισμό συνεχίστηκε και κατά 
το 2014 με την καθημερινή εκπομπή «Εντέχνως» με θέμα-
τα που αφορούν τα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας συνεχίστηκε 
η επιτυχημένη νεανική εκπομπή «Είμαστε εδώ» με θέματα 
που αφορούν τους νέους. Από τον Οκτώβρη του 2014 ξε-
κίνησε η νέα εκπομπή λόγου σε συνεργασία με τον Οργα-
νισμό Νεολαίας με τίτλο «Είμαστε Εδώ Συζητώντας» με εις 
βάθος συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τον Κύπριο 
νέο. 

Η αναβαθμισμένη παιδική σειρά «Χώρα του Γιατί» συνέχι-
σε για όγδοη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της απαντώ-
ντας στα ΓΙΑΤΙ των παιδιών. 

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, με την μη πλή-
ρωση των κενών θέσεων, το Τμήμα κάλυψε με επαγγελμα-
τισμό, ευσυνειδησία και με επάρκεια όλα τα σοβαρά γεγο-
νότα του έτους διατηρώντας την αξιοπιστία του ΡΙΚ όσον 
αφορά την ενημέρωση σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, παρά τις τεχνικές ελλείψεις και με απόσπα-
ση προσωπικού από το ΡΔΕ και το ΤΔΕ, το Τμήμα Ειδήσεων 
και Επικαίρων, πρόσθεσε το Σεπτέμβριο του 2014 άλλη 
μια πηγή ενημέρωσης για το κοινό, την ιστοσελίδα www.
riknews.com.cy για την άμεση διαδικτυακή πληροφόρηση, 
αποδεικνύοντας ότι προσβλέπει στο μέλλον με αξιώσεις 
και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στον χώρο των 
ΜΜΕ.

ΣΤΟΧΟΣ 5

Κατά το 2014, το ΡΙΚ συνέχισε να επιτελεί με επιτυχία τους 
στόχους του υπηρετώντας με συνέπεια το τρίπτυχο της 
αντικειμενικής ενημέρωσης, του πολιτισμού και της ποιοτι-
κής ψυχαγωγίας. Παρά τους περιορισμένους οικονομικούς 
πόρους το ΡΙΚ μπόρεσε να αυξήσει την παραγωγή τοπικών 
εκπομπών και να ανταποκριθεί στην αποστολή και στους 
στόχους του ως η Δημόσια Τηλεόραση της Κύπρου.  
Το Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης εργάστηκε δυναμικά 
στην παραγωγή, σκηνοθεσία και μετάδοση περισσοτέρων 
από 30 εκπομπών τόσο στο ΡΙΚΕΝΑ όσο και στο ΡΙΚΔΥΟ 
όπως επίσης και στο δορυφορικό πρόγραμμα RIKSAT.

Το Δορυφορικό Πρόγραμμα υπήρξε η σημαντικότερη γέφυ-
ρα επικοινωνίας με τον απανταχού Κυπριακό Ελληνισμό. 
Εκτός από τις παράλληλες μεταδόσεις όλων των τοπικών 
εκπομπών, η εκπομπή «Η Κύπρος Κοντά σας», ασχολήθη-
κε με θέματα που αφορούν τους ομογενείς, με ανοιχτές 
γραμμές προς και από τους απόδημους Κυπρίους. Αποτέ-
λεσε αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας, αλλά και εργαλείο 
επαφής και πρόσβασης, για ομογενείς και φίλους της Κύ-
πρου παγκοσμίως. Κατά το 2014, συνεχίστηκε η μετάδοση 
της εκπομπής «Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ» με πρωταγωνιστές τους 
απόδημους Κυπρίους. Η εκπομπή λειτουργεί ως γέφυρα 
επικοινωνίας και πλατφόρμα πάνω στην οποία προβάλλο-
νται η ζωή και η δράση, οι πρωτοβουλίες και η καθημερινό-
τητα των αποδήμων μας. 

Στον τομέα της ενημέρωσης το ΡΙΚ συνέχισε τη μετάδοση 
της πρωινής εκπομπής, «Πρώτη Ενημέρωση». Η εκπομπή 
η οποία μεταδίδει τα πρώτα νέα της ημέρας, ζωντανές συν-
δέσεις και ανταποκρίσεις, τα πρωτοσέλιδα του πρωινού 
Τύπου, και ζωντανές συζητήσεις για θέματα της επικαιρότη-
τας παραμένει στην πρώτη γραμμή της αντικειμενικής ενη-
μέρωσης της πρωινής ζώνης. Ακολουθεί η εκπομπή «Από 
Μέρα σε Μέρα», με 3.30 ώρες ενημέρωση.
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Ελλαδική και διεθνής αγορά

Το 2014 το ΡΙΚ ξαναμπήκε στο χώρο των αγορών ( της ελ-
λαδικής και της διεθνούς  αγοράς), κυρίως κατά το δεύτε-
ρο μισό του χρόνου. Παρόλα αυτά οι αγορές που έγιναν το 
2014 ήταν και πάλι περιορισμένες, λόγω του μειωμένου 
προϋπολογισμού του ξένου προγράμματος.

Όσον αφορά στην ελλαδική αγορά, συνεχίσθηκε η μετάδο-
ση προγραμμάτων  του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ  από το 
ΡΙΚ  όπως  « Ο κόσμος ανάποδα» και «Στην Πράξη». 

Από τη διεθνή αγορά υπογράφηκαν νέες συνεργασίες με 
την ITV και τη NATIONAL GEOGRAPHIC, για πρώτη φορά με 
την αμερικανική εταιρία HBO, και με την εταιρία PLANETA 
από την οποία το ΡΙΚ εξασφάλισε σειρές κινουμένων σχε-
δίων μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.

Επίσης υπογράφηκε συμφωνία με την κυπριακή εταιρία 
διανομής MESIMVRIA, η οποία εκπροσωπεί την VILLAGE 
ROADSHOW (ταινίες) και την DISCOVERY (ντοκιμαντέρ)  
μεταξύ άλλων. 

Τέλος το ΡΙΚ υπέγραψε συμφωνία με την ελλαδική εταιρία 
ODEON από την οποία εξασφάλισε ξένες κινηματογραφι-
κές ταινίες και  ελληνικές ταινίες του σύγχρονου εμπορικού 
ελληνικού κινηματογράφου. 

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2014, η πρωι-
νή παιδική ζώνη του ΡΙΚΔΥΟ επεκτάθηκε σε καθημερινή 
βάση και πέρα από τη μετάδοση της κατά  τη διάρκεια των 
σχολικών διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων, των 
καλοκαιρινών σχολικών διακοπών . 

Στον τομέα της ψυχαγωγίας  η μέρα αρχίζει με την εκπομπή 
«Καλή σας Μέρα». Η προσφορά του ΡΙΚ προς τον Κύπριο 
τηλεθεατή για ποιοτική ψυχαγωγία, συνεχίστηκε για άλλη 
μια χρονιά με τη σειρά εποχής «Πέτρινο Ποτάμι». 

Το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «Παίζουμε Κυπριακά» συνέχι-
σε κατά το 2014  όπως και η καθημερινή σειρά μαγειρικής 
«Καυτές Πιπεριές». 

Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς άρχισε η καθημερινή προ-
βολή από Δευτέρα ως Παρασκευή, του νέου κυπριακού 
τηλεπαιχνιδιού «Πόσα ξέρεις». Μέσα από τις ερωτήσεις, ο 
τηλεθεατής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει  τη σημασία λέξε-
ων της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία και την ετυμολογία 
τους, παροιμίες και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας, 
αλλά και εκφράσεις από τα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. 

Παράλληλα, το ΡΙΚ αναβίωσε, για άλλη μια χρονιά,  τα κυ-
πριώτικα σκετς που μεταδίδονται κάθε Σαββατοκυρίακο 
και από τον Οκτώβριο του 2014 καθημερινά, δίνοντας την 
ευκαιρία σε Κύπριους συγγραφείς και ηθοποιούς να προ-
βάλουν το δημιουργικό τους ταλέντο. 

Στον τομέα των αθλητικών διοργανώσεων το 2014 ήταν 
μια πολύ σημαντική χρονιά για τις αθλητικές μεταδόσεις 
του ΡΙΚ, αφού μέσα από το ΡΙΚΔΥΟ και το ΡΙΚHD δόθηκε 
η ευκαιρία στους Κύπριους τηλεθεατές να απολαύσουν τις 
κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο και πλού-
σιες συγκινήσεις με κυπριακό ενδιαφέρον. 

Η διοργάνωση που ξεχώρισε ήταν αναμφίβολα το Παγκό-
σμιο Κύπελλο ΦΙΦΑ που έγινε στη Βραζιλία. Το ΡΙΚ μετέ-
δωσε όλους τους αγώνες ζωντανά και σε εικόνα υψηλής 
ευκρίνειας διατηρώντας το υψηλό επίπεδο παραγωγής που 
αναμένεται από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Η άλλη μεγά-
λη διεθνής διοργάνωση της χρονιάς, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες στο Σότσι, προβλήθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο 
μετά τους Ολυμπιακούς του 1992.

Το 2014 ξεκίνησαν και οι μεταδόσεις όλων των αγώνων 
της Εθνικής Κύπρου στο ποδόσφαιρο για τα προκριματικά 
του Euro 2016 ενώ προβλήθηκαν και όλοι οι αγώνες του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ για το Europa League. 

Το ΡΙΚ κάλυψε επίσης εκτεταμένα τις προσπάθειες των 
αθλητών μας στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλα-
σκώβης ενώ συνεχίστηκαν οι μεταδόσεις από τις μεγάλες 
διοργανώσεις Στίβου, Κολύμβησης, Γυμναστικής και Καλ-
λιτεχνικού Πατινάζ.

Πέρα από τις ζωντανές μεταδόσεις το 2014 άρχισε και η 
προβολή της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής ποδοσφαιρικής εκ-
πομπής «ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ».
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Στο επίκεντρο ειδικών αλλά και άλλων εκπομπών ήταν αφι-
ερώματα στην κατεχόμενη γη μας με στόχο την ενδυνάμω-
ση και διατήρηση της  μνήμης των κατεχομένων.

Ξεχωριστή σημασία δόθηκε επίσης στο θέμα της ειρηνικής 
συνύπαρξης και στην αποδοχή της διαφορετικότητας στο 
πλαίσιο πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Με το ίδιο πνεύμα 
συνεχίσθηκαν και κατά το 2014 οι εκπομπές για τις Θρη-
σκευτικές Ομάδες του τόπου Αρμένιους, Μαρωνίτες και 
Λατίνους και την πολυπληθή ομάδα των Ποντίων που ζουν 
εδώ.      

Τα παιδιά και οι νέοι βρίσκονταν στο επίκεντρο πολλών 
εκπομπών. Οργανώθηκαν ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώ-
σεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με θέμα 
το νερό, την οδική ασφάλεια , τη μέρα του παιδιού, τα δι-
καιώματα του παιδιού, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
και άλλα.

Με εκπομπές αλλά και άμεσες μεταδόσεις εκδηλώσεων 
διαφόρων φορέων, το Πρώτο Πρόγραμμα έδωσε, όπως 
και άλλα χρόνια, το παρόν του στον τομέα του πολιτισμού.  
Μετέδωσε ζωντανά και φέτος τις διαλέξεις του Ζηνώνειου 
Πανεπιστημίου στη Λάρνακα που είναι συνεργασία του Δή-
μου Λάρνακας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Πολιτιστι-
κής Κίνησης Λάρνακας και του ΡΙΚ.

Προκηρύχθηκαν και φέτος οι Διαγωνισμοί Συγγραφής 
Κυπριώτικου Σκετς και Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου. 
Συνεχίσθηκε επίσης η μετάδοση ειδικών εκπομπών προς 
τους απόδημους Κυπρίους και η  αποστολή εκπομπών προς 
ελληνόφωνους Ραδιοσταθμούς σε όλο τον κόσμο.

Κατά το 2014, δόθηκε η δέουσα προσοχή στις μουσικές 
εκδηλώσεις με Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες στους 
τομείς της Κλασικής, της Δημοτικής και της 
Λαϊκής Μουσικής. 
       
Μέσω του Δεύτερου Προγράμματος, που αποτελεί το ξενό-
γλωσσο πρόγραμμα, συνεχίστηκε η μετάδοση προγραμμά-
των στην τουρκική, την αγγλική και την αρμενική γλώσσα. 
       
Το  Τρίτο Πρόγραμμα κατέχει επάξια για 25 χρόνια τον τίτ-
λο  του «Πρωταγωνιστή των ερτζιανών». Πέραν όμως από 
τη ντόπια επιτυχία του Τρίτου, η πανευρωπαϊκή του εμβέ-
λεια και η αναμετάδοση  του από ελληνόφωνους ραδιο-
φωνικούς σταθμούς σ΄όλο τον κόσμο μέσω Διαδικτύου, 
το καθιέρωσε γιατί άνοιξε δρόμους επικοινωνίας με τους 
απόδημους Κύπριους και Ελληνες. 

Παράλληλα το Τρίτο συνέχισε την εθνική, θρησκευτική, κοι-
νωνική, πολιτιστική και ψυχαγωγική προσφορά του, προ-
σαρμόζοντας κατάλληλα τον προγραμματισμό του.

Επίσης  το ΡΙΚ  συνέχισε τη μετάδοση της Πρωτοχρονιάτι-
κης Συναυλίας της Βιέννης , καθώς και άλλες δύο ετήσιες 
συναυλίες  της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. 

Ενδεικτικά, μερικές από τις σειρές που ξεχωρίζουν εί-
ναι NEWSROOM, PACIFIC, GOOD WIFE(4ΟΣ κύκλος), DR 
BLAKE MYSTERIES, CROSSING LINES.
 
Από τις ξένες ταινίες ξεχωρίζουν οι : GATHERING STORM, 
FIREWALL, ANALYZE THIS, ANALYZE THAT, OLIVER 
TWIST, 27 DRESSES, FAMILY MAN, BROTHERS BLOOM, 
RASPUTIN, LIFE SUPPORT, PROOF, P.S. I LOVE YOU.
Από τις ελληνικές ταινίες αναφέρουμε τις ακόλουθες : 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ , ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ, ΜΟΛΙΣ 
ΧΩΡΙΣΑ, Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ΟΥ, ΣΟΥΛΑ ΕΛΑ ΞΑΝΑ, I LOVE 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

ΣΤΟΧΟΣ 6

Κατά το 2014 το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ, Πρώτο, Δεύτερο, Τρί-
το και Τέταρτο Πρόγραμμα, πέτυχε να ανταποκριθεί στους 
στόχους που έθεσε και που εδράζονται στο  τρίπτυχο Ενη-
μέρωση-Πολιτισμός-Ψυχαγωγία.

Το Πρώτο Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε  στους γενικότερους 
στόχους, που  τέθηκαν για το σύνολο των  ραδιοφωνικών 
εκπομπών, τόσο Λόγου  όσο και Μουσικής. Το 2014, ήταν 
η επέτειος καταδίκης των 40χρονων από το πραξικόπημα 
και την τουρκική εισβολή. Στο πλαίσιο της επετείου μετα-
δόθηκαν αφιερώματα μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα του 
αρχείου μας καθώς και εκδηλώσεις που οργάνωσαν διά-
φοροι φορείς.

Επίσης το 2014, συνεχίστηκε με επιτυχία, σειρά εκδηλώ-
σεων για τους κατεχόμενους δήμους στο κτίριο του Αρχεί-
ου του ΡΙΚ και σε απευθείας μετάδοση από το ραδιόφωνο.

Το Πρώτο Πρόγραμμα οργάνωσε δύο μεγάλες φιλανθρω-
πικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών 
του ΡΙΚ με στόχο να βοηθηθούν άτομα που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος 
στην προσφορά βοήθειας.  Οργανώθηκε επίσης παρουσί-
αση των εκπομπών του Πρώτου Προγράμματος και γνωρι-
μία με τους ακροατές μας.
Στον ειδησεογραφικό τομέα καλύφθηκαν τα θέματα της 
τρέχουσας επικαιρότητας, τοπικά και διεθνή, με έμφαση 
στα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά.

Μεταδόθηκαν επίσης απευθείας οι συνεδρίες της ολομέ-
λειας της Βουλής, οι ειδικές Συνεδρίες του Σώματος και η 
συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015.
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μελέτης, ετοιμάστηκε μια λεπτομερής έκθεση συμμόρφω-
σης του ΡΙΚ προς τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας.  

ΣΤΟΧΟΣ 8

Προκηρύχθηκαν προσφορές για παροχή υπηρεσιών ασφα-
λιστικής κάλυψης για ολόκληρο το ασφαλιστικό χαρτοφυ-
λάκιο του ΡΙΚ. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία 
εγγραφής του Ταμείου Συντάξεων του ΡΙΚ στο μητρώο του 
Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών 
παροχών του υπουργείου Εργασίας αφού προηγηθεί η 
έγκριση από τη Βουλή των ενοποιημένων κανονισμών που 
έχουν ετοιμαστεί από το ΡΙΚ.

Οσον αφορά την επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπι-
κού, το 2014 το ΡΙΚ προχώρησε στην παροχή ευκαιριών 
σε 140 υπαλλήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμι-
νάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα. Μερικά από αυτά είναι η 
συνέχεια στην εκπαίδευση για το διευθυντικό προσωπικό 
με θέμα «The leadership programme» με εκπαιδευτές της 
EBU, η εκπαίδευση με θέμα «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού» και η εκπαίδευση με θέμα «Ικανότητες Διεξαγω-
γής Αξιολογήσεων Απόδοσης Προσωπικού».

Συνεχίζοντας την προσπάθεια του για αναβάθμιση σε θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας, το ΡΙΚ διοργάνωσε σεμινάρια 
με θέμα « Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας».

Οσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις έχει αρχίσει αποι-
κοδόμηση αποθηκών αμιάντου οι οποίες είχαν χαρακτηρι-
στεί επικίνδυνες από εξειδικευμένη μελέτη. Οι εργασίες 
ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και ανα-
βάθμισης των συνθηκών εργασίας,  συνεχίζονται και εξε-
λίσσονται σε ικανοποιητικό επίπεδο με απώτερο στόχο το 
2015, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να προχωρήσουν  
και σε άλλους χώρους.

Οσον αφορά τον τομέα Ασφάλειας και Υγείας, κατά το 
2014 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων του προ-
σωπικού και της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας.

Το Τέταρτο Πρόγραμμα είναι το κατ΄ εξοχήν μουσικό. Μονα-
δική ενημερωτική εκπομπή που μεταδίδεται από το Τέταρτο 
Πρόγραμμα είναι η καθημερινή ωριαία περίπου σύνδεση 
με την τηλεόραση του ΡΙΚ για τη μετάδοση του κεντρικού 
τηλεοπτικού δελτίου.

ΣΤΟΧΟΣ 7

Με απαιτήσεις ιδιαίτερα αυξημένες και σε περίοδο οικο-
νομικής λιτότητας, το ΡΙΚ εφάρμοσε κατά το 2014 πολύ 
αυστηρά μέτρα για εξοικονόμηση πόρων με αυξημένη πα-
ράλληλα παραγωγικότητα. Συγκεκριμένα λήφθηκαν δρα-
στικά μέτρα μείωσης των δαπανών σε σχέση με τον κα-
ταρτισμό της ρότας, τις υπερωρίες και την αξιοποίηση της 
δυνατότητας μίσθωσης υπηρεσιών. Οι υπερωρίες σχεδόν 
μηδενίστηκαν.

Παράλληλα παρά τη μείωση του προϋπολογισμού του 
2014 αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η προσφορά και παρα-
γωγή προγραμμάτων ιδιαίτερα από την τηλεόραση.

Στη διάρκεια του 2014, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
έχοντας ως κύριο στόχο να προσθέσει αξία στο ΡΙΚ και να 
συμβάλει στην εκπλήρωση των εποπτικών υποχρεώσεων 
της Διοίκησης και Διεύθυνσης της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 
διεξήγαγε οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους, κα-
θώς και ελέγχους συμμόρφωσης και υπέβαλε σχετικές 
εκθέσεις με διαπιστώσεις και εισηγήσεις. 

Επιπρόσθετα, μέσα από τον πολυσχιδή ρόλο του και αντα-
ποκρινόμενο στις παρακλήσεις της διεύθυνσης και στελε-
χών του ΡΙΚ, παρείχε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, συμβολαίων 
συνεργασίας, διεξαγωγής διαγωνισμών και συμβουλές για 
τη βελτίωση των θεσμών και διαδικασιών που διέπουν τις 
λειτουργίες του ΡΙΚ. 

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετείχε ως παρατηρη-
τής, σε διάφορες υπηρεσιακές επιτροπές, όπως Επιτροπή 
Προσφορών, Συμβούλιο Διευθύνσεως, καθώς και σε ad-hoc 
επιτροπές για θέματα στρατηγικής σημασίας για το ΡΙΚ. 
Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το Τμήμα, ήταν το 
θέμα του Προϋπολογισμού, της επίτευξης εξοικονομήσεων 
και της αναθεώρησης κανονισμών.

Μερικά από τα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το 
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΡΙΚ και την Επιτροπή 
Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2014, ήταν 
η μελέτη των εισηγήσεων τoυ Γενικού Ελεγκτή της Δημο-
κρατίας, των ενεργειών που έγιναν ή που πρέπει να γίνουν 
από το ΡΙΚ για υλοποίηση των εισηγήσεων, καθώς και των 
αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση τους. Στο τέλος της 
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3.  Η αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση και ο 
ανασχηματισμός της.

4.  Οι ευρωεκλογές του Μαϊου.

5.  Η  πρώτη επίσκεψη Αμερικανού αντιπροέδρου 
στην Κύπρο.

6.  Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά στην σκιά των τουρκικών προκλήσεων στην 
κυπριακή ΑΟΖ. 

7.  Διεθνώς, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία, οι 
νέες αιματηρές συγκρούσεις Ισραήλ-Χαμάς στη 
Λωρίδα της Γάζας, η εμφάνιση της νέας τρομοκρατι-
κής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. 

Όπως πάντα και το 2014 το ΡΙΚ ήταν στην πρώ-
τη γραμμή της ενημέρωσης, καλύπτοντας  με πλήρη 
επάρκεια και με τον επαγγελματισμό, που διακρίνει το 
προσωπικό του Τμήματος Ειδήσεων και Επικαίρων, 
πολύ σημαντικά γεγονότα που αφορούν το Κυπριακό 
και την κρίσιμη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 
με σοβαρότατες κοινωνικές διαστάσεις, αλλά και διε-
θνή γεγονότα με τεράστιες προεκτάσεις στις στρατηγι-
κές και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Κατά την υπό ανασκόπηση χρονιά το Τμήμα Ειδήσεων 
και Επικαίρων διατήρησε την αξιοπιστία και την εγκυ-
ρότητά του ανάμεσα στο κοινό, πετυχαίνοντας υψη-
λούς στόχους τηλεθέασης και ακροαματικότητας των 
δελτίων ειδήσεων και των επικαιρικών εκπομπών 
του. Σημαντική εξέλιξη υπήρξε η παροχή νέας υπηρε-
σίας ενημέρωσης προς το κοινό με τη δημιουργία της 
Ιστοσελίδας Riknews. 

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο το Τμήμα συνέβησαν εσω-
τερικές αλλαγές, με την αφυπηρέτηση του Διευθυντή 
Ειδήσεων Γιάννη Καρεκλά και την αποχώρηση της 
Αιμιλίας Κενεβέζου ως  παρουσιάστριας του κεντρι-
κού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, η οποία αντικατα-
στάθηκε από την Βίβιαν Κανάρη.    

Το 2014 ήταν χρονιά σημαντικών εξελίξεων και γε-
γονότων τόσο στην Κύπρο όσο και στον κόσμο, που 
αποτέλεσαν τεράστια πρόκληση για το Τμήμα Ειδήσε-
ων και Επικαίρων.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν:

1.  H συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου που επέτρεψε 
στο Κυπριακό να βγει από τη στασιμότητα και να επα-
ναρχίσουν οι διακοινοτικές συνομιλίες αλλά και η ανα-
στολή τους μετά την έκδοση της τουρκικής ΝΑVTEX 
για σεισμικές έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ. 

2.  Oι συνέπειες των αποφάσεων του προηγούμενου 
χρόνου που οδήγησαν στην κατάρρευση του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος της Κύπρου και η εφαρμογή 
του μνημονίου σε όλες τις διαστάσεις του, με απεργίες, 
διαμαρτυρίες και έντονες κοινοβουλευτικές διεργασίες. 
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Η Ιστοσελίδα «Riknews» βγήκε στον αέρα τον Σεπτέμ-
βριο, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στη διαδικτυακή 
ενημέρωση του κοινού, η οποία αποτελεί αναπόφευκτα 
την πιο διαδεδομένη μορφή ενημέρωσης του παρό-
ντος και του μέλλοντος.  

Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ενημερωτικά προ-
γράμματα του ΡΙΚ συνιστούν τον πλέον αποτελεσμα-
τικό φορέα ενημέρωσης της κυπριακής ομογένειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά το επισκόπηση έτος σημειώθηκε μείωση του 
προσωπικού του Τμήματος Ειδήσεων και Επικαίρων 
είτε λόγω αφυπηρέτησης συναδέλφων, είτε λόγω μα-
κράς περιόδου απουσίας, ασθένειας ή κύησης.

Την ίδια στιγμή, παρά τις τεχνικές ελλείψεις και τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται και από την μόνιμη 
απόσπαση τεσσάρων συντακτών από το ΡΔΕ και το 
ΤΔΕ, το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων πρόσθεσε τον 
Σεπτέμβριο του 2014 άλλη μια πηγή ενημέρωσης για 
το κοινό, την Ιστοσελίδα Riknews, για την άμεση διαδι-
κτυακή πληροφόρηση, αποδεικνύοντας ότι προσβλέ-
πει στο μέλλον με αξιώσεις και ότι συμβαδίζει με τις 
ανάγκες και τις νέες τεχνολογίες στον χώρο των ΜΜΕ.

Τον Μάιο αφυπηρέτησε ο Διευθυντής Ειδήσεων και 
Επικαίρων Γιάννης Καρεκλάς, την αναπλήρωση του 
οποίου ανέλαβαν – με απόφαση του Δ.Σ. του ΡΙΚ – εκ 
περιτροπής ανά τρίμηνο οι αρχαιότεροι στην ιεραρχία, 
αρχισυντάκτρια Σούλα Χατζηκυριάκου και Υπεύθυνοι 
Σύνταξης Γιάννης Νικολάου, Πανίκος Χατζηπαναγής 
και Ανδρούλα Γεωργιάδου.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, με την μη 
πλήρωση των κενών θέσεων, αλλά και με την περαι-
τέρω μείωση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ με σοβα-
ρές συνέπειες στην επιθυμητή κάλυψη γεγονότων, το 
Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων κάλυψε με επαγγελμα-
τισμό, ευσυνειδησία και με επάρκεια όλα τα σοβαρά 
γεγονότα του έτους, διατηρώντας την αξιοπιστία του 
ΡΙΚ όσον αφορά την ενημέρωση σε υψηλά επίπεδα.

Η αξιοπιστία του ΡΙΚ όσον αφορά την ενημέρωση δια-
τηρήθηκε και ως συνέπεια της πιστής εφαρμογής των 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Το Κεντρικό Τηλεοπτικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ 
παρέμεινε και το 2014 η πλέον αξιόπιστη πηγή ενη-
μέρωσης, ενώ με τις αλλαγές στο σκηνικό και την 
παρουσίαση, που προωθήθηκαν προς το τέλος του 
έτους, πέρασε σταθερά στην πρώτη θέση με βάση τις 
μετρήσεις – έρευνες τηλεθέασης.

Αποδεδειγμένα εξάλλου, η συντριπτική πλειοψηφία 
του κοινού επιλέγει την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για 
ενημέρωση, όταν διαδραματίζονται σοβαρά γεγονότα 
είτε αφορούν την Κύπρο είτε άλλες χώρες.

Η τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή «Από Μέρα σε 
Μέρα», που μεταδίδεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 
τις 15.00, έχει εμπεδωθεί στην κυπριακή κοινωνία 
ως η πληρέστερη ενημερωτική εκπομπή, τόσο από 
άποψη χρονικής διάρκειας όσο και από άποψη ποικιλί-
ας περιεχομένου και αναλυτικής παρουσίασης θέσε-
ων όλων των εμπλεκομένων σε κάθε ζήτημα φορέων 
και οργανωμένων συνόλων. Από τον Σεπτέμβριο του 
2014, η εκπομπή απέκτησε δύο σταθερούς παρου-
σιαστές-δημοσιογράφους, τον Πάρη Ποταμίτη και την 
Κατερίνα Μηλιώτη.

Τα ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων του Πρώτου και του 
Τρίτου Προγράμματος καθώς και οι ενημερωτικές 
εκπομπές του Τρίτου κατέχουν κυρίαρχη θέση στις 
προτιμήσεις των ακροατών σύμφωνα με τις μετρήσεις 
ακροαματικότητας. Από τον Σεπτέμβριο εφαρμόστηκε 
δικτύωση των δελτίων ειδήσεων των δύο Προγραμ-
μάτων και στην διάρκεια της ημέρας – από τις 10 το 
πρωί, όταν τελειώνει το «Πρωινό Δρομολόγιο» - στην 
προσπάθεια να καλυφθούν κενά λόγω αφυπηρετή-
σεων και απόσπασης συντακτών στην Ιστοσελίδα. 
Στόχος παραμένει η βελτίωση του περιεχομένου των 
δελτίων ειδήσεων, ώστε να καλύπτονται όλα τα ση-
μαντικά θέματα της επικαιρότητας έγκαιρα και έγκυρα, 
αλλά και να αποφεύγονται λάθη ουσίας και γλωσσικά.  

Το Τρίτο Πρόγραμμα,  με τις τρεις ενημερωτικές ζώ-
νες, «Πρωινό Δρομολόγιο», «Ο Κόσμος στη Μία» και 
«Κοντά στα Γεγονότα», παραμένει στην κορυφή των 
μετρήσεων και συνιστά την βασική πηγή ενημέρωσης 
του κοινού και σημείο αναφοράς για άλλα ΜΜΕ.
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με την παραίτηση των Υπουργών του και ο ανασχη-
ματισμός της κυβέρνησης, γεγονότα που καλύφθηκαν 
πλήρως, έγκυρα και έγκαιρα από τα δελτία ειδήσεων 
και με έκτακτη επικαιρότητα.

4.  Τα θέματα της οικονομίας και η αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού τομέα κυριάρχησαν και αυτό τον  χρόνο, 
μετά τις δραματικές εξελίξεις του 2013, στα οποία δό-
θηκε μεγάλη έμφαση και σφαιρική κάλυψη τόσο στα 
Δελτία Ειδήσεων, Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου, όσο 
και στις επικαιρικές εκπομπές του Τμήματος, αλλά και 
με έκτακτη επικαιρότητα. Υπήρξε στενή παρακολού-
θηση με διερευνητικά ρεπορτάζ και πληροφορίες για 
τις επαφές των κλιμακίων της τρόικας στην Κύπρο, τις 
απαιτήσεις της και τις αντιδράσεις.   

5.  Συναφή θέματα προς την οικονομία ήταν και οι κα-
κές σχέσεις Προεδρικού – Κεντρικής Τράπεζας και ο 
σάλος που προκλήθηκε από το συμβόλαιο της 
Αλβαρες  & Μάρσιαλ, που οδήγησαν στην παραίτηση 
του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη 
και στον διορισμό της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη στην 
θέση αυτή. Μέσα στον ίδιο χρόνο  προέκυψαν προ-
βλήματα και στις σχέσεις της κυρίας Γιωρκάτζη τόσο 
με το Προεδρικό όσο και την Βουλή, λόγω αλλαγών 
στο συμβόλαιό της, που οδήγησαν σε μακρά συζήτη-
ση περί σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης, η έναρξη 
των συζητήσεων για αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών 
οργανισμών, που οδήγησε σε απεργίες και επεισόδια 
στη Βουλή, η αναδιάρθρωση του Συνεργατισμού, η 
επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στα τεστ αντοχής 
και η εκλογή Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου.

6.  Ο αιφνίδιος τραγικός θάνατος του Υπουργού Άμυνας 
Τάσου Μητσόπουλου, η παύση του Αρχηγού της Αστυ-
νομίας, το σκάνδαλο της Focous με την χρηματοδότηση 
κομμάτων,  η δίκη για το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς με 
καταδίκες, το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΣΑΠΑ που 
οδήγησε στην παραίτηση του Δημάρχου Σάββα Βέργα 
και τη σύλληψή του, η καταδίκη του πρώην Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου 
σε φυλάκιση, η τέλεση της Ακολουθίας του Επιταφί-
ου για πρώτη φορά στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό στην 
κατεχόμενη μεσαιωνική Αμμόχωστο (με απευθείας 
μετάδοση), η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου 
Τζο Μπάιτεν και οι ευρωεκλογές του Μαϊου ήταν μερι-
κά από τα σημαντικότερα γεγονότα που καλύφθηκαν 
από τα Δελτία Ειδήσεων πλήρως και εκτενώς καθώς 

αρχών και στόχων του, ως της Δημόσιας Ραδιοτηλε-
όρασης της Κύπρου, για αντικειμενική, αμερόληπτη, 
ισότιμη και υπεύθυνη προβολή των θεμάτων και όλων 
των θέσεων και απόψεων. 

ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων κάλυψε με πλήρη 
επάρκεια, αντικειμενικότητα και σοβαρότητα τα θέμα-
τα της τοπικής επικαιρότητας. 

1.  Το σημαντικότερο γεγονός όσον αφορά το Κυπρια-
κό ήταν η συμφωνία επί κοινού ανακοινωθέντος στις 
11 Φεβρουαρίου, που επέτρεψε την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στην 
οποία δόθηκε φυσικά εκτενής και πλήρης κάλυψη, 
ό π ω ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  σ τ ι ς  σ υ ν ο μ ι λ ί ε ς  ε ί τ ε  τ ω ν 
διαπραγματευτών είτε των ηγετών των δύο κοινοτή-
των που ακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  
Β ά σ ε ι  τ η ς  σ υ μ φ ω ν ί α ς  ε ί χ α μ ε  τ ο ν  ί δ ι ο  μ ή ν α 
(27 Φεβρουαρίου) τις επισκέψεις των διαπραγματευ-
τών των δύο κοινοτήτων σε Άγκυρα και Αθήνα αντί-
στοιχα οι οποίες καλύφθηκαν με πλήρη ενημέρωση 
από τους ανταποκριτές μας.

2.  Τον προηγούμενο μήνα το Τμήμα κάλυψε με ειδική 
αποστολή την πολύ σημαντική επίσκεψη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στο Λονδίνο και τις συμφωνίες που 
υπεγράφησαν και αφορούσαν μεταξύ άλλων και τις 
βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. 

3.  Από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Κύπρο κατά 
τον μήνα Φεβρουάριο ήταν οι εσωκομματικές εκλογές 
στο ΔΗΚΟ, όπου είχαμε αλλαγή ηγεσίας με τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο να εκλέγεται στην προεδρία. Ακολού-
θησαν η αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση 
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σεις Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι δυνα-
μικές αιματηρές διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ κατά 
της κυβέρνησης Έρντογαν, αλλά και η εμφάνιση της 
τρομοκρατικής Οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στο 
Ιράκ και στη Συρία καθώς και το ξέσπασμα της επιδη-
μίας του θανατηφόρου ιού  Έμπολα στη Δυτική 
Αφρική αποτέλεσαν συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους πρώτο θέμα των Δελτίων Ειδήσεων.  Εξαιρετι-
κό πολιτιστικό γεγονός, στο οποίο δόθηκε ευρεία κά-
λυψη, ήταν οι ανασκαφές στον Τύμβο της Αμφίπολης. 

Στην διάρκεια του 2014, το Τμήμα κάλυψε με ειδικές 
αποστολές 14 επισκέψεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων και 
των συνόδων κορυφής της ΕΕ και δύο επισκέψεις του 
Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό, ενώ συμμετεί-
χε με συντάκτες του σε σεμινάρια στις Βρυξέλλες, στο 
Στρασβούργο, στην Ουάσιγκτον και στη Μυτιλήνη.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δελτία/Εκπομπές

ΡΙΚ ΕΝΑ

Από το ΡΙΚ ΕΝΑ μεταδίδονται καθημερινά 5 Δελτία 
Ειδήσεων.

•  Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων που μεταδίδεται στις 
20.00, διάρκειας 50-55 λεπτών από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή και μίας ώρας κατά τα Σαββατοκύριακα.

•  Δύο δελτία ειδήσεων διάρκειας 10 και 20 λεπτών 
αντίστοιχα στις 12 και στις 14.00 στο πλαίσιο της 
εκπομπής «Από Μέρα σε Μέρα».

και από τις επικαιρικές εκπομπές ραδιοφώνου και τη-
λεόρασης. Πολλά από τα θέματα αυτά καλύφθηκαν και 
με έκτακτη επικαιρότητα και με απευθείας μετάδοση 
την ώρα που συνέβαιναν τα γεγονότα.

7.  Σε απευθείας μετάδοση το ΡΙΚ κάλυψε την ομιλία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

8.  Αρχές Οκτωβρίου η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε 
ναυτική οδηγία με την οποία δέσμευε περιοχές στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου για σει-
σμικές έρευνες, σε αντιπερισπασμό για τις έρευνες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλλοντας το Μπαρμπαρός. 
Ως αντίδραση στη νέα αυτή εισβολή της Τουρκίας, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέστειλε την συμμετοχή 
της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις 
για το Κυπριακό. Όλες οι σχετικές εξελίξεις καλύφθη-
καν εκτενώς και επαρκώς από τα Δελτία Ειδήσεων και 
τις επικαιρικές εκπομπές.

9.  Το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων κάλυψε με απευ-
θείας μεταδόσεις τις επαφές και δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά κατά 
την επίσκεψή του τον Νοέμβριο στην Κύπρο. 

10.  Εκτενής κάλυψη δόθηκε και στην τριμερή συνά-
ντηση Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου για προώθηση 
συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

11.  Η διάγνωση του προβλήματος στην μιτροειδή 
βαλβίδα της καρδιάς του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Νίκου Αναστασιάδη και η εγχείρηση διόρθωσής της, 
στην οποία υποβλήθηκε στη Νέα Υόρκη, έτυχε πλή-
ρους κάλυψης με συνδέσεις, τηλεφωνικές επικοινω-
νίες με τους γιατρούς και ρεπορτάζ του ανταποκριτή 
μας.    

Ανάλογη έμφαση δόθηκε σε εξαιρετικά σημαντικά γε-
γονότα στο διεθνή χώρο, όπως οι αιματηρές διαδηλώ-
σεις στην Ουκρανία που οδήγησαν στην ανατροπή της 
κυβέρνησης και στην έναρξη του εμφυλίου πολέμου. 
Οι φιλορώσοι αυτονομιστές διενήργησαν δημοψήφι-
σμα για την τύχη της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε 
από τη Ρωσία. Η Δύση επέβαλε σοβαρές οικονομικές 
κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Τόσο το Ουκρανικό 
όσο και ο νέες πολυήμερες και  πολύνεκρες συγκρού-
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το Δεύτερο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ 
μεταδίδονται καθημερινά τρία δελτία ειδήσεων στην 
τουρκική γλώσσα (7.30 πμ, 13.15 μμ και 16.45 μμ).

Μεταδίδονται επίσης τρία δελτία ειδήσεων στην αγγλι-
κή γλώσσα (13.30, 20.00 και 22.00 σε επανάληψη). 
Το δελτίο των 20.00 είναι το ίδιο με το τηλεοπτικό που 
μεταδίδεται από το ΡΙΚ ΔΥΟ στις 18.50

Ένα δελτίο ειδήσεων στην αρμενική γλώσσα μεταδί-
δεται καθημερινά στις 17.15.

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ παραμένει 
η πιο ουσιώδης ραδιοφωνική υπηρεσία στο ΡΙΚ για 
πλήρη ενημέρωση με τις τρεις καθημερινές ενημερω-
τικές εκπομπές του.  

Μεταδίδονται 24 δελτία ειδήσεων ανά ώρα, από τις 
έξι το πρωί έως τα μεσάνυχτα (σε δικτύωση με το 
Πρώτο Πρόγραμμα, εκτός από τα δελτία που μεταδί-
δονται στο πλαίσιο του Πρωινού Δρομολογίου, 6.00-
10.00 και τα δελτία 13.00, 14.00 και 18.00). Από τη 
1.00 μέχρι τις 5.00 τα δελτία μεταδίδονται σε επανά-
ληψη, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, οπότε 
λαμβάνεται πρόνοια για ζωντανά δελτία από την νυ-
χτερινή ή αυγινή βάρδια του ΡΔΕ του Πρώτου Προ-
γράμματος. 

Η εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο», Δευτέρα με 
Σάββατο από τις 6.00-10.00, με δελτία ειδήσεων, 
συζητήσεις, αναλύσεις, ανταποκρίσεις, παραμένει η 
δημοφιλέστερη ενημερωτική εκπομπή στην Κύπρο.

Ακολουθεί στις 13.00 – 14.00 (Δευτέρα με Παρα-
σκευή) η ενημερωτική εκπομπή «Ο Κόσμος στη Μία», 
η οποία προσφέρει στον Κύπριο ακροατή πλήρη και 
σφαιρική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα έως την 
ώρα εκείνη στην Κύπρο και διεθνώς, με ρεπορτάζ, 
απευθείας συνδέσεις και ανταποκρίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο μεταδίδεται Δευτέρα με Παρασκευή 
και η ωριαία επίσης εκπομπή «Κοντά στα Γεγονότα» 
από τις 18.00 – 19.00.

•  Δύο σύντομα δελτία ειδήσεων, διάρκειας 10 λε-
πτών, στις 18.00 και στις 23.30

•  Δευτέρα με Παρασκευή μεταδίδεται από τις 12 μέ-
χρι τις 15.00 η ενημερωτική εκπομπή «Από Μέρα σε 
Μέρα», με δύο δελτία ειδήσεων, με φιλοξενουμένους 
και συζητήσεις επί θεμάτων της τοπικής και διεθνούς 
επικαιρότητας και απευθείας συνδέσεις. Επί σοβαρών 
θεμάτων ή σημαντικών επισκέψεων ξένων αξιωμα-
τούχων και όποτε κριθεί αναγκαίο, η εκπομπή είτε 
αρχίζει ενωρίτερα είτε επιμηκύνεται, καλύπτοντας 
απευθείας με συνδέσεις τα ζητήματα αυτά.

•  Πολύωρες έκτακτες επικαιρικές εκπομπές μεταδό-
θηκαν και στη διάρκεια του 2014 επί σοβαρών και 
σημαντικών γεγονότων (ευρωεκλογές, επίσκεψη του 
Αμερικανού Αντιπροέδρου, επίσκεψη του  Έλληνα 
Πρωθυπουργού κ.α.).

ΡΙΚ ΔΥΟ

Από το ΡΙΚ ΔΥΟ μεταδίδονται καθημερινά δύο δελτία 
ειδήσεων: Στην τουρκική στις 20.00 και στην αγγλική 
στις 19.50

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Δελτία/Εκπομπές

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ μετα-
δίδονται καθημερινά 18 Δελτία Ειδήσεων από τις έξι 
το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το ΡΔΕ του Πρώτου Προγράμματος παραμένει η πλέον 
ζωτική ενημερωτική υπηρεσία του ΡΙΚ και πηγή ειδή-
σεων για όλες τις άλλες ενημερωτικές εκπομπές. Η 
αφυπηρέτηση του Υπευθύνου Σύνταξης Δώρου 
Νικολάου και η μόνιμη απόσπαση τριών συντακτριών 
στην Ιστοσελίδα αντιμετωπίστηκαν με την ανάθεση 
καθηκόντων υπευθύνου σύνταξης σε συντάκτες/συ-
νεργάτες αορίστου χρόνου και τη μόνιμη ή περιοδική 
απόσπαση συντακτών του Τρίτου Προγράμματος 
Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης. Αυτό κατέστη δυνατό 
και με τη δικτύωση των δελτίων ειδήσεων Πρώτου και 
Τρίτου Προγράμματος από τις 10 το πρωί.
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ελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ΝΕΡΙΤ και ΣΚΑΙ. 
Με τους σταθμούς αυτούς υπάρχει στενή συνεργασία, 
αφού το ΡΙΚ τους παρέχει διευκολύνσεις για κάλυψη 
γεγονότων στην Κύπρο. Το ίδιο συμβαίνει και με χώ-
ρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφωνίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Γενικά, το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων, παρά τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε, πρόσφερε στον 
Κύπριο πολίτη πλήρη, έγκαιρη και αντικειμενική ενη-
μέρωση με τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδι-
κτυακές υπηρεσίες του, διασφαλίζοντας την ακριβοδί-
καιη μεταχείριση όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Θεωρώντας ότι το 2014 ήταν μια επιτυχής χρονιά 
όσον αφορά την προσφορά ενημέρωσης, η διεύθυνση 
και το προσωπικό του Τμήματος Ειδήσεων και Επικαίρων, 
συνεχίζουν να θέτουν φιλόδοξους στόχους και κατα-
βάλλουν συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης του περι-
εχομένου και της ποιότητας της ενημέρωσης από τη 
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τέταρτο Πρόγραμμα συνδέεται καθημερινά στις 
20.00 με το ΡΙΚ ΕΝΑ για μετάδοση του Κεντρικού 
Δελτίου Ειδήσεων.

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Το Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων διαθέτει ανταπο-
κριτές και γραφεία με εξοπλισμό για απευθείας με-
ταδόσεις σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, 
ενώ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τουρκοκύπριου κινη-
ματογραφιστή για κάλυψη γεγονότων στα κατεχόμενα. 
Επίσης διαθέτει ανταποκριτές σε Αθήνα, Βρυξέλλες, 
Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη, Μόσχα, 
Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο και Στρασβούργο.

Στενή επίσης είναι η συνεργασία με τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο, τα γραφεία Τύπου των πολιτικών κομ-
μάτων, της Ελληνικής Πρεσβείας, της Αστυνομίας, το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τα Υπουργεία και 
άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, την Εκκλησία και άλ-
λους οργανωμένους φορείς.

Ως πηγές για τις εξωτερικές ειδήσεις  χρησιμοποι-
ούνται τα πρακτορεία Ρώυτερ και APTN, το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων καθώς και πλείστες αναγνωρι-
σμένες και έγκυρες ιστοσελίδες. Το ΡΙΚ είναι επίσης 
συνδρομητής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
και συμμετέχει στο Δ.Σ του με την αρχισυντάκτριά του.

Για τις τηλεοπτικές διεθνείς ειδήσεις, το Τμήμα συμ-
μετέχει στις ανταλλαγές ειδήσεων της EBU και αξιο-
ποιεί επίσης υλικό από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων 
και ιστοσελίδες όπως το Twitter, καθώς και από τους 
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Στον  ειδησεογραφικό τομέα καλύφθηκαν τα θέματα 
της τρέχουσας επικαιρότητας, τοπικά και διεθνή, με 
έμφαση στα  σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν  τη 
χρονιά.

Μέσα  από τις ενημερωτικές εκπομπές παρουσιάσθηκαν 
σε έκταση και αναλύθηκαν πολλά θέματα τόσο γε-
νικού όσο και ειδικού  ενδιαφέροντος που άπτονται 
όλου του φάσματος της ζωής του τόπου, όπως: ευρω-
παϊκά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, ιατρικά, 
πολιτιστικά, θρησκευτικά, περιβαλλοντικά.

Μεταδόθηκαν  επίσης απευθείας οι συνεδρίες της  
ολομέλειας της Βουλής, οι ειδικές  Συνεδρίες του Σώ-
ματος και  η συζήτηση για τον Κρατικό  Προϋπολογισμό 
του 2015.

Στο επίκεντρο  ειδικών αλλά και άλλων εκπομπών 
ήταν αφιερώματα στην κατεχόμενη γη μας  με αναφο-
ρά στην ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα του 
προσφυγικού  κόσμου. Στόχος η ενδυνάμωση και  
διατήρηση της  μνήμης των κατεχομένων.

Ξεχωριστή σημασία δόθηκε επίσης στο θέμα της  
ειρηνικής συνύπαρξης και στην αποδοχή  της διαφορε-
τικότητας στο πλαίσιο  πολυπολιτισμικών εκπομπών.

Κατά  το 2014 το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ, Πρώτο, Δεύ-
τερο, Τρίτο και Τέταρτο, πέτυχε να ανταποκριθεί στους 
στόχους που  έθεσε και που εδράζονται στο  τρίπτυχο 
Ενημέρωση – Πολιτισμός – Ψυχαγωγία .
 
ΠΡΩΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Προγράμματα Λόγου

 
Το Πρώτο  Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε  στους  γενι-
κότερους στόχους, που  τέθηκαν  για το σύνολο των  
ραδιοφωνικών εκπομπών, τόσο Λόγου  όσο και  Μου-
σικής.

Το 2014, ήταν η επέτειος των 40χρονων από το πρα-
ξικόπημα  και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.  Με 
αφορμή τις μαύρες επετείους  μεταδόθηκαν αφιερώ-
ματα μέσα από  ιστορικά ντοκουμέντα του αρχείου  
μας, καθώς και εκδηλώσεις που  οργάνωσαν διάφο-
ροι φορείς.

Επίσης  το 2014, συνεχίστηκε με επιτυχία, σειρά  
εκδηλώσεων για τους κατεχόμενους δήμους στο κτί-
ριο του Αρχείου του  Ρ.Ι.Κ και σε μετάδοση από το ραδιό-
φωνο.

Έμφαση  δόθηκε επίσης στην άμεση μετάδοση συζη-
τήσεων που οργάνωσαν πανεπιστημιακοί  και άλλοι 
φορείς με θέματα ξεχωριστού ενδιαφέροντος.

Το Πρώτο  Πρόγραμμα οργάνωσε επίσης δύο μεγάλες  
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την 
ομάδα εθελοντών του  ΡΙΚ με στόχο να βοηθηθούν 
άτομα  που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος στην προσφορά 
βοήθειας.  Οργανώθηκε επίσης παρουσίαση των 
εκπομπών του  Πρώτου Προγράμματος και γνωριμία 
με τους ακροατές μας.
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Πραγματοποιήθηκε  επίσης παρουσίαση νέων ταλέντων 
στην εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».

Με εκπομπές αλλά και άμεσες μεταδόσεις εκδηλώσεων 
διαφόρων φορέων,  το Πρώτο Πρόγραμμα  έδωσε, 
όπως και άλλα χρόνια, το παρόν  του στον τομέα του 
πολιτισμού. Μεταδώσαμε ζωντανά και φέτος  τις δια-
λέξεις του Ζηνώνειου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα, 
που είναι συνεργασία του Δήμου Λάρνακας, του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, της Πολιτιστικής Κίνησης 
Λάρνακας και του ΡΙΚ. 

Επίσης  συνεχίστηκε η ωριαία βραδινή πολιτιστική  
εκπομπή «Βιβλιοθεραπεία» καθώς επίσης και το 
γυναικείο ραδιοπεριοδικό με τίτλο «Μελωδικές 
Ραδιοσελίδες».

Προκηρύχθηκαν επίσης και φέτος οι διαγωνισμοί  
Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς και Ραδιοφωνικού 
Θεατρικού Έργου.  Δύο θεσμοί που σημειώνουν 
μεγάλη επιτυχία.

Συνεχίστηκε επίσης η μετάδοση ειδικών εκπομπών 
προς τους απόδημους Κυπρίους και  η αποστολή 
εκπομπών προς τους ελληνόφωνους ραδιοσταθμούς 
σε όλο τον κόσμο.
   
Κλασσική μουσική

 
Κατά  το 2014, δόθηκε η δέουσα προσοχή στις μου-
σικές εκδηλώσεις με δικούς μας αλλά και ξένους καλ-
λιτέχνες. Συνεχίσαμε την μετάδοση προγραμμάτων με 
έργα από συναυλίες του ευρωπαϊκού χώρου που μας 
αποστέλλονται  μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ραδιοφωνίας (Ε.Β.U.) Στο πλαίσιο της εκπομπής 
“Η Ώρα της “Oπερας’’ μεταδόθηκαν 15 ολοκληρωμένα 
μελοδράματα με κείμενα.

Αυτή τη χρονιά καθιερώθηκε η εκπομπή  «Ανθρώπων 
Δράσεις». Με το ίδιο πνεύμα συνεχίσθηκαν και κατά  
το 2014 οι εκπομπές για τις θρησκευτικές ομάδες του  
τόπου  -Μαρωνίτες και Λατίνους-και την πολυπληθή 
ομάδα των Ποντίων που ζουν εδώ. Στόχος, η ενημέ-
ρωση για τα όσα συμβαίνουν στις  Κοινότητες τους, 
αλλά και η δική μας επαφή με τα δικά τους πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά.

Τα παιδιά και οι νέοι, οι προβληματισμοί τους, οι ανη-
συχίες και οι έγνοιες, η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία  
ήταν το επίκεντρο πολλών προγραμμάτων. 

Οργανώθηκαν ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με θέμα τo 
νερό, την οδική ασφάλεια, την μέρα του παιδιού, τα 
δικαιώματα του παιδιού, την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου.

Σε μεγαλύτερη ακόμη έκταση καλύφθηκαν μέσα από  
πέντε ειδικές  εκπομπές θέματα που  αφορούν τα παι-
διά Δημοτικού, Γυμνασίου  και Λυκείου, αλλά και τους 
νέους  και τους εθνοφρουρούς. Ξεχωριστό  βάρος 
δόθηκε  στα θέματα Ιστορίας, διατήρησης της μνήμης 
των κατεχομένων,  γνωριμίας με τα ήθη και έθιμα  του 
τόπου, καλλιέργειας περιβαλλοντικής  συνείδησης.
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Να αναφέρουμε επίσης το εβδομαδιαίο πρόγραμμα  
“Περί Κύπρου’’, το οποίο περιλαμβάνει θέματα παρα-
δοσιακής μουσικής, διαλεκτικής  ποίησης, λαογραφίας 
και άλλα πολλά  που αφορούν στην πολιτιστική  μας 
κληρονομιά. 

Όπως  κάθε χρόνο έτσι και κατά το 2014 δόθηκε 
ιδιαίτερη σημασία σε επετειακές, θρησκευτικές και 
άλλες εκπομπές.       

Παρακολουθήσαμε την επικαιρότητα και καλύψαμε με 
προγράμματα ή αναφορές διεθνή γεγονότα: Συναυλίες, 
θανάτους καλλιτεχνών, επετείους, Γιουροβίζιον, 
φεστιβάλ κ.α.
 
Ξένη Μουσική 
 
Στόχος  μας στο χώρο της ξένης μουσικής ήταν και 
κατά το 2014, η κάλυψη όλων των ειδών, όπως ποπ, 
ροκ,  ραπ και νεωτέρων τάσεων καθώς και μία εβδο-
μαδιαία εκπομπή για το «Τοπ Τουέντυ». Μεταδώσαμε 
επίσης συναυλίες τζαζ από τον ευρωπαϊκό χώρο, οι 
οποίες μας αποστέλλονται μέσω της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης Ραδιοφώνου EBU.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 
Το Δεύτερο  Πρόγραμμα, είναι το ξενόγλωσσο πρό-
γραμμα. Μεταδίδει σε τρείς γλώσσες:  τουρκικά, 
αρμενικά, αγγλικά.  Οι προσπάθειες  και οι στόχοι 
επικεντρώθηκαν  στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενη-
μέρωση  και ψυχαγωγία τόσο των Τουρκοκυπρίων  
συμπατριωτών μας, όσο και των  ξένων που επισκέ-
φθηκαν ή έχουν  τη μόνιμη διαμονή τους στο νησί μας,  
έτσι ώστε το ΡΙΚ  να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας, 
στο πλαίσιο  της αποστολής του ως ο φορέας της  
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Οι ακροατές μας ενημερώνονταν ανελλιπώς  για νέες 
ηχογραφήσεις μέσα από την  δεκαπενθήμερη εκπομπή 
“Πρόσφατες εκδόσεις δίσκων Κλασσικής Μουσικής’’, 
η οποία εναλλασσόταν με τη ‘’Μουσική  Ανθολογία’’.

Θα ήταν παράλειψη ακόμα να μην αναφέρουμε την 
πολύ επιτυχημένη καθημερινή ημίωρη εκπομπή 
“Μουσικά Πρωϊνά’’.

Επίσης  καλύψαμε με ειδικά προγράμματα και  αφιε-
ρώματα, επίκαιρα γεγονότα,  καθώς  και όλες τις εθνι-
κές και θρησκευτικές επετείους.     
 

Ελληνική Μουσική  (Δημοτική, Λαϊκή, Ελαφρά κ.α.)

 
‘Οσον αφορά στον τομέα της ελληνικής μουσικής, 
στόχος μας υπήρξε πάντα η ενθάρρυνση και προώθηση 
των Κυπρίων καλλιτεχνών καθώς και η παρουσίαση 
Ελλήνων δημιουργών.  Γι’ αυτό έγινε συστηματική πα-
ρουσίαση νέων καλλιτεχνών και της δουλειάς τους  
καθώς και η φιλοξενία τους μέσα από διάφορες 
ζωντανές εκπομπές του Πρώτου Προγράμματος, 
όπως “Το CD μου κύκλους κάνει’ ’  ,   ‘ ’Μουσικό 
Απομεσήμερο’’ και “Κύπριοι Δημιουργοί”.

Συνεχίστηκε και φέτος η εκπομπή «Ηχόχρωμα  Ελληνικό», 
με αναφορά στο δημοτικό τραγούδι. 
  
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Γαλλοφωνίας που 
διοργανώθηκε από το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο 
στην Κύπρο, η εκπομπή «Το CD μου κύκλους κάνει» 
αφιέρωσε ολόκληρο το Μάρτιο στο Γαλλόφωνο 
Τραγούδι (και όχι μόνο).
Εξ’ άλλου  στο πρόγραμμα «Οταν κλείνει η αυλαία» 
παρουσιάστηκε η ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτε-
χνών του θεάτρου και του κινηματογράφου.
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Oldies ( Πέμπτη 22.00-24.00), Τετάρτη και Πέμπτη 
στις 18.00-20.00 το μουσικό  πολιτιστικό μαγκαζίνο 
“Τhe first Evening Show”. Κάθε Τρίτη 22.00-24.00 
“Τhe Ultimate love Collection”, Σάββατο 21.00-24.00 
“Saturday Music Box”, Kυριακή 18.00-21.00 το “Top 
40” και 21.00-24.00 “The Future Entertainment 
Show”. Tέλος, κάθε Δευτέρα (22.00-24.00) συνεχί-
στηκε η μετάδοση του προγράμματος κλασσικής μου-
σικής “Classical Paths”.

ΤΡΙΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 
Το  Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ κατέχει επάξια για 25 
χρόνια τον τίτλο  του «Πρωταγωνιστή των ερτζιανών». 

Ο επιτυχημένος τρόπος λειτουργίας του, σε δομή, 
παρουσίαση και περιεχόμενο, παραμένει βασικά ο 
ίδιος, με αλλαγές όμως που να συνάδουν με τις 
σύγχρονες εξελίξεις και ανάγκες, έτσι που η γενική 
εικόνα του ΤΡΙΤΟΥ να παρουσιάζεται ανανεωμένη.
 
Όπως είναι  γνωστό, ένα εκλεκτό επιτελείο  δημοσιο-
γράφων και μουσικών παραγωγών  εργάζεται πάνω 
σε εικοσιτετράωρη βάση, προσφέροντας άμεση πλη-
ροφόρηση  και ψυχαγωγία για τον ΄Ελληνα ακροατή 
στην Κύπρο και το εξωτερικό.          
 
Πέρα όμως από τη ντόπια επιτυχία του Τρίτου, η 
πανευρωπαϊκή του εμβέλεια και  η αναμετάδοση  του 
από ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σ΄ό-
λο τον κόσμο μέσω Διαδικτύου,  το καθιέρωσε ως το 
«Ραδιόφωνο του Ελληνισμού», γιατί άνοιξε δρόμους 
επικοινωνίας με τους απόδημους Κύπριους και 
Ελλαδίτες σ΄όλο τον κόσμο. Ακόμη και μέσω της 
ιστοσελίδας του ΡΙΚ ‘’riknews.com.cy’’ και SMS (μήνυ-
μα-2033) ο καθένας μπορεί να στείλει το μήνυμα του.

Για τη διατήρηση  της επικοινωνίας με το σύνοικο στοι-
χείο, το Β’ Πρόγραμμα του ΡΙΚ είχε επί καθημερινής 
βάσης εντεκάωρο πρόγραμμα στην τουρκική και 
ωριαίο πρόγραμμα στην αρμενική.

Tα τουρκικά προγράμματα (06.00-17.00) περιλαμβά-
νουν μουσικά, πολιτιστικά, ενημερωτικά και αθλητικά 
προγράμματα.  Αναφέρουμε ενδεικτικά τις εκπομπές 
Kalimerhaba, Gune dogru.

Επί καθημερινής  βάσεως μεταδίδεται δελτίο ειδήσεων 
(3 φορές ημερησίως) καθώς και επισκόπηση του 
ελληνοκυπριακού Τύπου.

Εντός των  τουρκικών προγραμμάτων, από Δευτέρα  
έως Παρασκευή, είχαμε μετάδοση της  εκπομπής 
P.M.Classics (13.45-16.00) με ανακοινώσεις στην 
τουρκική και αγγλική.

Κάθε  Κυριακή είχαμε το πρόγραμμα Pazarin Gertirkleri 
το οποίο μεταδιδόταν σε τρείς γλώσσες:  τουρκικά, 
ελληνικά, αγγλικά και ενίοτε αρμενικά. 

Tα αρμενικά προγράμματα (17.00-18.00) περιλαμ-
βάνουν ένα δελτίο ειδήσεων, καθώς και εκπομπές για 
την υγεία, τη γυναίκα, τη λογοτεχνία καθώς και εκπομπή 
Radiomagazino που είναι ένα ραδιοφωνικό μωσαϊκό 
θεμάτων.

Όλες  οι εκπομπές διανθίζονται πάντοτε με αρμενική 
μουσική.

Οι αγγλόφωνες εκπομπές του Δεύτερου Προγράμματος 
(18.00-24.00) συνεχίστηκαν και κατά το 2014 ως 
ακολούθως: 

Συνοπτικά:  Καθημερινά είχαμε τρία δελτία ειδήσεων: 
στις 13.30, στις 20.00 και στις 22.00 (επανάληψη  
του δελτίου των 20.00).  Από το Νοέμβρη του 2014 
μεταδίδεται πλέον  ένα μόνο δελτίο ειδήσεων στις 
20.00.
Με  αφορμή τα 60χρονα Ραδιοφώνου άρχισε να 
μεταδίδεται από το 2013, η εκπομπή  “From the Vault” 
(Δευτέρα 20.10-22.00) η οποία και συνεχίστηκε και 
κατά το 2014.  Άλλες μουσικές εκπομπές ήταν:
“The Ship of Fouls” 20.10-22.00 (3 φορές την εβδο-
μάδα), “Rock Show (Παρασκευή 20.10-22.00) “The 
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Στο πλαίσιο  των εκπομπών  - «Ραντεβού στον Αέρα», 
«Κυριακάτικα Παρέα», «Του 3ου Τα Μπερδέματα», 
«Στη γειτονιά των Αγγέλων», «Κορώνα Γράμματα»  
φιλοξενήθηκαν δημοφιλείς καλλιτέχνες.
 
Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι μεταμεσονύχτιες εκπομπές 
του Τρίτου Προγράμματος οι οποίες έχουν ψυχαγωγικό 
αλλά και κοινωνικό  χαρακτήρα.  Από τα μεσάνυχτα 
μέχρι  τις έξι το πρωϊ ακροατές στην Κύπρο, στο εξω-
τερικό αλλά και στα κατεχόμενα  επικοινωνούν στον 
αέρα για να ανταλλάξουν μηνύματα, να συνομιλήσουν 
με τους παραγωγούς, να διαβάσουν ποιήματα ή να 
συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν.
 
Κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα από τις 11 μέχρι 
τις 12 το βράδυ, η Αθηνά Βιολάρη μέσα σπό την 
εκπομπή «Γέφυρα επικοινωνίας», συνδεόταν με τον 
ελληνόφωνο σταθμό στη Νέα Υόρκη «Ακτίνα FM» με 
την Έλενα Μαρουλέττη για ανταλλαγή μηνυμάτων και 
αλληλοενημέρωσης τόσο για εκδηλώσεις όσο και για 
θέματα που αφορούν την Κύπρο και τον απανταχού 
ελληνισμό.
 
Σημειώνουμε επίσης το ρόλο που διαδραματίζει  το 
Τρίτο στον τομέα της ενημέρωσης των φίλων του πο-
δοσφαίρου  με τις απευθείας μεταδόσεις σχεδόν κάθε 
Σάββατο, Κυριακή και άλλες  μέρες, όλων των ποδο-
σφαιρικών συναντήσεων  που γίνονται στην Κύπρο 
και των  αγώνων των εθνικών μας ομάδων.
 
Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του Τρίτου Προγράμματος 
και τη χρονιά που μας πέρασε στις πολιτιστικές, κοι-
νωνικές, εθνικές  και μουσικές δραστηριότητες του  
τόπου, φιλοξενώντας στα προγράμματα  εκπροσώ-
πους και φορείς των δήμων  και κοινοτήτων. Κίνητρο 
όλων των  εκδηλώσεων ήταν κυρίως η διατήρηση  της 
παραδοσιακής  κληρονομιάς,  η γνωριμία με τις 
κυπριακές ρίζες  και τις ομορφιές της Κύπρου και  
πάνω απ’ όλα η διατήρηση της  φλόγας της επανένω-
σης της πατρίδας μας.
  

Εξάλλου λόγω των ξεχωριστών εκπομπών του, το 
Τρίτο  έχει και ξενόγλωσσους ακροατές, οι οποίοι 
ακούοντας τα προγράμματα  του μαθαίνουν ή βελτιώ-
νουν τα ελληνικά τους.
 
Παράλληλα το Τρίτο συνέχισε την εθνική, θρησκευτική, 
κοινωνική, πολιτιστική και ψυχαγωγική προσφορά 
του, προσαρμόζοντας κατάλληλα  τον προγραμματισμό 
ανάλογα με την  περίπτωση. 

Για παράδειγμα, στις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου, 
1ης Απριλίου, 28ης Οκτωβρίου όπως και  στις μαύ-
ρες επετείους της 15ης/20ης Ιουλίου  και 8ης, 14ης, 
15ης Αυγούστου μεταδόθηκαν  ειδικές εκπομπές. 
Επίσης με επίκαιρα προγράμματα, εξωτερικές μεταδό-
σεις και  συνδέσεις με τον απόδημο ελληνισμό-μέσω 
ραδιοσταθμών του εξωτερικού - καλύφθηκαν τα 
Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα  και το 
Πάσχα.
 

Να σημειωθεί επίσης ότι μέσα από τις κοινωνικές και 
επιμορφωτικές  μας εκπομπές -όπως “Συν Αθηνά», 
«Αποδήμων Γραμμή» καλύπτονται πολλά θέματα που 
απασχολούν τη σημερινή κοινωνία όπως θρησκευτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ιατρικά, πολι-
τιστικά κ.α., δίνοντας έτσι στους ακροατές μας την 
ευκαιρία να προβληματιστούν και να πάρουν απαντή-
σεις στα ερωτήματά τους.
 
Επίσης σε ειδικές μουσικές εκπομπές του Τρίτου π.χ 
«Ραντεβού στον αέρα», «Στη γειτονιά των αγγέλων», 
«Κορώνα Γράμματα», «Δρόμοι Νυχτερινοί», «Νύχτα 
Βελούδο» έγινε έρευνα και ανάλυση των εξελίξεων 
της ελληνικής και της ξένης δισκογραφίας.
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Κατά το 2014, το Τρίτο Πρόγραμμα οργάνωσε με επιτυχία 
δύο κρουαζιέρες ως ακολούθως:

1. Ιούλιος 2014 Διοργάνωση κρουαζιέρας του ΡΙΚ με 
ζωντανά προγράμματα και εκδηλώσεις, τόσο εν πλω, 
όσο και στα νησιά Μύκονο, Σύρο, Πάρο και Σητεία 
Κρήτης.
 
2.  Σεπτέμβριος 2014 Διοργάνωση δεύτερης κρου-
αζιέρας του ΡΙΚ με ζωντανά προγράμματα και εκδη-
λώσεις, τόσο εν πλω, όσο και στα νησιά και άλλους 
τόπους που επισκεφθήκαμε Ρόδο, Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολη, Λήμνο και Σύμη.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 
Το Τέταρτο  Πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι το κατεξοχήν 
μουσικό κανάλι του  σταθμού μας. Μεταδίδει μόνο 
τρεις  ζωντανές εκπομπές το 24ωρο, (οι άλλες  είναι 
προγραμματισμός τραγουδιών στον server) από 
ικανότατους παραγωγούς. 

Τον τελευταίο  χρόνο δεν έχουμε μετρήσεις αφού το 
Τέταρτο Πρόγραμμα δεν συμμετέχει στην έρευνα 
δημοσκόπησης.  Με επιτυχία επίσης  μεταδίδει καθη-
μερινά σε άμεση μετάδοση στις 20.00 το κεντρικό 
τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, το Τέταρτο 
διοργάνωσε μασκέ πάρτυ στο “Μurphy’s” στη Λευκωσία.   

Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014, το Τέταρτο Πρόγραμμα  
διοργάνωσε beach πάρτυ στο “Lighthouse” στη Λεμεσό.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2014

 
Αναβαθμισμένη και πλούσια σε εκδηλώσεις ήταν η  
συμβολή του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών 
Προγραμμάτων στην προβολή  της δημόσιας εικόνας 
του ΡΙΚ  και κατά το 2014. 

Με ανθρωποκεντρικό  χαρακτήρα και στοχεύοντας 
πάντοτε  στην ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς  
και πολιτιστικούς φορείς, με δήμους και κοινότητες, με 
δημιουργούς και  νέους καλλιτέχνες, με το Υπουργείο  
Παιδείας και Πολιτισμού και τα Μουσικά  μας Σχολεία, 
με σύγχρονα αλλά και  παραδοσιακά συγκροτήματα, 
με θεατρικά εργαστήρια και Σχολές Καλών και  Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών, αλλά και με ένα  μεγάλο αριθμό 
φίλων και συνεργατών του ΡΙΚ, καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε νέες καινοτόμες εκδηλώσεις αλλά 
και να αναβαθμίσουμε υφιστάμενες.

Λειτουργήσαμε και φέτος δημιουργώντας πολυπο-
λιτισμικές εκδηλώσεις και προσφέροντας κίνητρα  
και πλατφόρμα έκφρασης και προβολής των νέων  
καλλιτεχνών μας.  Εξίσου σημαντική και η ανάπτυξη 
σχέσεων με δήμους και πολιτιστικούς  φορείς των 
ελληνικών νησιών και  η από κοινού διοργάνωση πα-
ραδοσιακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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Το ΡΙΚ  μετέδωσε επίσης όλα τα συνέδρια των  κομμάτων 
και τις δημοσιογραφικές  τους διασκέψεις.
 
Το ΡΙΚ, έχοντας  ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη 
του δικοινοτικού πνεύματος και  της συνύπαρξης 
συνέχισε τη μετάδοση των δύο δικοινοτικών εκπο-
μπών «ΒΙΖ/ΕΜΕΙΣ» και «Κάτω από τον ίδιο ουρανό». 
Επίσης, κατά το 2014 μεταδόθηκαν οι εκπομπές 
«ΠΑΡΕΒ» και «Διαδρομές Μαρωνιτών» που αφορούν 
τις κοινότητες των Αρμενίων και των Μαρωνιτών.
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 
Κατά το 2014, μεταδόθηκαν ντοκιμαντέρ τα οποία  
ερευνούν και ρίχνουν φως στα σκοτεινά μονοπάτια 
της κοινωνίας μας, παρουσιάζουν θέματα που απα-
σχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και ασχολούνται με 
γεγονότα και ανθρώπους που κέντρισαν το ενδιαφέρον 
της κυπριακής κοινωνίας και πολιτισμού.
 

Το Δορυφορικό πρόγραμμα του ΡΙΚ παρέμεινε η ση-
μαντικότερη γέφυρα επικοινωνίας με τον απανταχού 
κυπριακό ελληνισμό. Εκτός από τις παράλληλες με-
ταδόσεις όλων των τοπικών εκπομπών, η εκπομπή 
«Κύπρος Κοντά σας», ασχολήθηκε με θέματα που 
αφορούν τους ομογενείς, με ανοιχτές γραμμές προς 

Κατά το 2014, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
συνέχισε να επιτελεί με επιτυχία τους στόχους του 
υπηρετώντας με συνέπεια το τρίπτυχο της αντικειμε-
νικής ενημέρωσης, του  πολιτισμού και της ποιοτικής  
ψυχαγωγίας. Παρά τους περιορισμένους οικονομι-
κούς πόρους το ΡΙΚ μπόρεσε  να αυξήσει την παρα-
γωγή τοπικών  εκπομπών και να ανταποκριθεί στην 
αποστολή και στους στόχους του  ως η Δημόσια 
Ραδιοτηλεόρασης  της Κύπρου. 
 

Το δυναμικό του Τμήματος Προγραμμάτων Τηλεόρασης 
εργάστηκε δυναμικά στην παραγωγή, σκηνοθεσία και 
μετάδοση περισσοτέρων από 30 εκπομπών τόσο στο 
ΡΙΚΕΝΑ όσο  και στο ΡΙΚΔΥΟ όπως επίσης και  στο 
RIKSAT, το Δορυφορικό Πρόγραμμα το οποίο παρα-
μένει σε υψηλή θέση στη λίστα προτεραιοτήτων της 
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ως η σημαντικότερη γέ-
φυρα επικοινωνίας με τον απανταχού κυπριακό ελλη-
νισμό.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 
Η εκπομπή  «Πρώτη Ενημέρωση» με τα πρώτα νέα  
της ημέρας, ζωντανές συνδέσεις και  ανταποκρίσεις, 
τα πρωτοσέλιδα του  πρωινού Τύπου, και ζωντανές 
συζητήσεις για θέματα της επικαιρότητας  παραμένει 
στην πρώτη γραμμή της  αντικειμενικής ενημέρωσης 
της πρωινής  ζώνης. Ακολούθως παίρνει σκυτάλη  το 
«Από Μέρα σε Μέρα», με 3.30 ώρες ενημέρωση.
 
Συνέχισαν κατά το 2014, τα ενημερωτικά προγράμ-
ματα, «Επωνύμως» και «Προεκτάσεις» καθώς  επίσης 
και έκτακτα επικαιρικά προγράμματα  για τις Eυρωεκλογές 
της 25ης Μαΐου, 2014.
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Προβλήθηκε  επίσης στη διάρκεια της χρονιάς  η ανα-
βαθμισμένη παιδική σειρά «Χώρα του Γιατί», η οποία 
συνέχισε για όγδοη χρονιά την επιτυχημένη πορεία 
της απαντώντας στα ΓΙΑΤΙ των παιδιών.
 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

 
Η πρωινή ποιοτική ψυχαγωγία και ενημέρωση ξεκινά 
με την επιτυχημένη εκπομπή «Καλή  σας Μέρα».

Η προσφορά του ΡΙΚ προς τον Κύπριο τηλεθεατή  για 
ποιοτική ψυχαγωγία, συνεχίστηκε  για άλλη μια χρονιά 
με τη σειρά  εποχής «Πέτρινο Ποτάμι». Η σειρά δια-
δραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 
20ου. Τότε που η Κύπρος έβγαινε δειλά από την κα-
ταδυνάστευση των Τούρκων κατακτητών και έμπαινε 
κάτω από ένα πιο εξευγενισμένο ζυγό αλλά εξ ίσου 
άδικο και σκληρό. 
 

Το επιτυχημένο  τηλεπαιχνίδι «Παίζουμε Κυπριακά»  
συνέχισε κατά το 2014 όπως και η καθημερινή σειρά 
μαγειρικής «Καυτές Πιπεριές».
 

Τον Οκτώβρη  του 2014 ξεκίνησε το νέο κυπριακό 
τηλεπαιχνίδι «Πόσα ξέρεις» που μεταδίδεται καθημερινά, 
Δευτέρα – Παρασκευή. Μέσα από τις ερωτήσεις, ο 

και από τους απόδημους Κυπρίους και αποτέλεσε 
αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας, αλλά και εργαλείο 
επαφής και πρόσβασης, για ομογενείς και φίλους της 
Κύπρου παγκοσμίως. Κατά το 2014, συνεχίστηκε η 
μετάδοση της εκπομπής «Η Παροικία μας», με πρω-
ταγωνιστές τους απόδημους Κυπρίους. «Η Παροικία 
μας» λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και πλατφόρμα 
πάνω στην οποία προβάλλονται οι δραστηριότητες 
των αποδήμων μας.
 
Συνεχίστηκε επίσης η μετάδοση, κάθε Σαββατοκυρίακο, 
της ταξιδιωτικής εκπομπής «Χωρίς Αποσκευές», με  
νεανική και φρέσκια διάθεση. Η εκπομπή ξεναγεί τον 
τηλεθεατή σε διάφορα μέρη της Κύπρου και παρουσιάζει 
επιλογές για εξορμήσεις και εκδρομές.
 
Συνεχίστηκε επίσης η μετάδοση της εκπομπής «ΤΕΤ Α 
ΤΕΤ» που  παρουσιάζει εφ’ όλης της ύλης συνεντεύξεις 
με πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού πο-
λιτισμού, της τέχνης, της show-biz και της κοινωνίας. 

Το 2014 εξακολούθησε να μεταδίδεται η καθημερινή 
εκπομπή  «Μαζί στο ΡΙΚ», με κοινωνικά, οικονομικά 
και άλλα θέματα που απασχολούν τον  Κύπριο πολίτη.
 
Η προσφορά του ΡΙΚ στον πολιτισμό συνεχίστηκε  και 
κατά το 2014 με την καθημερινή εκπομπή «Εντέχνως» 
με θέματα που  αφορούν τα πολιτιστικά δρώμενα  της 
Κύπρου.
 

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας συνεχί-
στηκε  επίσης η μετάδοση της   εκπομπής «Είμαστε 
εδώ» με θέματα που αφορούν  τους νέους. Από τον 
Οκτώβρη του 2014 ξεκίνησε η νέα εκπομπή λόγου  
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας με τίτλο 
«Είμαστε Εδώ Συζητώντας»  με εις βάθος συζητήσεις 
για θέματα που απασχολούν τον Κύπριο νέο.
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Επίσης  το ΡΙΚ  συνέχισε τη μετάδοση  της Πρωτοχρο-
νιάτικης συναυλίας της Βιέννης καθώς και άλλες δύο 
ετήσιες συναυλίες  της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της 
Βιέννης.
 
Ενδεικτικά, μερικές από τις σειρές που ξεχωρίζουν 
είναι NEWSROOM, PACIFIC, GOOD WIFE(4ος κύκλος), 
DR BLAKE MYSTERIES, CROSSING LINES.
 

Από τις ξένες ταινίες  ξεχωρίζουν : GATHERING 
STORM, FIREWALL, ANALYZE THIS, ANALYZE 
THAT, OLIVER TWIST, 27 DRESSES, FAMILY MAN, 
BROTHERS BLOOM, RASPUTIN, LIFE SUPPORT, 
PROOF, P.S. I LOVE YOU.
 
Από τις ελληνικές  ταινίες αναφέρουμε τις ακόλουθες: 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ , ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ, 
ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ, Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ΟΥ, ΣΟΥΛΑ ΕΛΑ 
ΞΑΝΑ, I LOVE ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 

τηλεθεατής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει  τη σημασία 
λέξεων της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία και την 
ετυμολογία τους, παροιμίες και εκφράσεις της καθη-
μερινής γλώσσας, αλλά ακόμα και εκφράσεις από τα 
Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά.
 
Παράλληλα, το ΡΙΚ αναβίωσε, για άλλη μια  χρονιά,  τα 
γνωστά μας Κυπριώτικα Σκετς κάθε Σαββατοκυρίακο 
από τον Οκτώβριο του 2014, καθημερινά δίνοντας 
την ευκαιρία σε Κύπριους συγγραφείς και Κύπριους 
ηθοποιούς να δείξουν το δημιουργικό τους ταλέντο.
 
ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΓΟΡΑ

 
Το 2014 το ΡΙΚ ξαναμπήκε στο χώρο των αγορών   
(ελλαδικής και  διεθνούς αγοράς) κυρίως κατά το δεύ-
τερο μισό του 2014.
 
Παρόλα αυτά οι αγορές που έγιναν το 2014 ήταν και 
για άλλη μια χρονιά  περιορισμένες  λόγω του μειωμένου 
προϋπολογισμού του ξένου προγράμματος.

Όσον αφορά στην ελλαδική αγορά, συνεχίσθηκε η 
μετάδοση προγραμμάτων  του τηλεοπτικού σταθμού 
ΣΚΑΙ  από το ΡΙΚ  όπως  « Ο κόσμος ανάποδα» και 
«Στην Πράξη» .
 
Από τη διεθνή αγορά υπογράφηκαν νέες συνεργασίες 
με την ITV, NATIONAL GEOGRAPHIC, για πρώτη φορά 
με την αμερικανική εταιρία HBO και με την εταιρία 
PLANETA, από την οποία το ΡΙΚ εξασφάλισε σειρές 
κινουμένων σχεδίων μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.
 
Επίσης υπογράφτηκε συμφωνία με την κυπρια-
κή εταιρία διανομής MESIMVRIA, η οποία εκπρο-
σωπεί την VILLAGE ROADSHOW (ταινίες) και την 
DISCOVERY(ντοκιμαντέρ)  μεταξύ άλλων.
 
Τέλος το ΡΙΚ υπέγραψε συμφωνία με την ελλαδική 
εταιρία ODEON από την οποία εξασφάλισε ξένες 
κινηματογραφικές ταινίες και  ελληνικές ταινίες του 
σύγχρονου εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου.
 
Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2014 η πρωινή 
παιδική ζώνη του ΡΙΚΔΥΟ επεκτάθηκε σε καθημερινή 
βάση και πέρα από τη μετάδοση της κατά  τη διάρκεια 
των σχολικών διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων  
και των καλοκαιρινών σχολικών διακοπών .
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Το ΡΙΚ  κάλυψε επίσης εκτεταμένα τις προσπάθειες  
των αθλητών μας στους Κοινοπολιτειακούς  Αγώνες 
της Γλασκώβης ενώ συνεχίστηκαν οι μεταδόσεις από 
τις μεγάλες  διοργανώσεις Στίβου, Κολύμβησης, 
Γυμναστικής  και Καλλιτεχνικού Πατινάζ.
 

Πέρα  από  τις ζωντανές μεταδόσεις το 2014 ξεκίνησε 
και η μετάδοση της εβδομαδιαίας ποδοσφαιρικής 
εκπομπής « Γκολ και  Θέαμα» η οποία φιλοδοξεί να 
καθιερωθεί στην κυπριακή τηλεόραση.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2014

 
Το 2014 ήταν μια  πολύ σημαντική χρονιά για τις  αθλη-
τικές μεταδόσεις του ΡΙΚ  αφού μέσα από το ΡΙΚΔΥΟ 
και το ΡΙΚHD έδωσε την ευκαιρία στους Κύπριους 
τηλεθεατές να απολαύσουν τις κορυφαίες αθλητικές 
διοργανώσεις στον κόσμο και πλούσιες συγκινήσεις 
με κυπριακό ενδιαφέρον.
 

Η διοργάνωση που ξεχώρισε ήταν αναμφίβολα το 
Παγκόσμιο  Κύπελλο ΦΙΦΑ που έγινε στη  Βραζιλία. 
Το ΡΙΚ μετέδωσε όλους  τους αγώνες ζωντανά και 
σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας διατηρώντας το υψηλό  
επίπεδο παραγωγής που αναμένεται από τη Δημόσια 
Ραδιοτηλεόραση.
 

Η άλλη μεγάλη διεθνής διοργάνωση της χρονιάς, οι 
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο  Σότσι, προβλήθηκαν 
για πρώτη  φορά στην Κύπρο μετά τους Ολυμπιακούς  
του 1992.
 
Το 2014 ξεκίνησαν  και οι μεταδόσεις όλων των αγώ-
νων της Εθνικής Κύπρου στο ποδόσφαιρο για τα 
προκριματικά του Euro 2016 ενώ προβλήθηκαν και 
όλοι οι αγώνες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ για το Europa League.
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συντηρείται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Αποστολή της Υπηρεσίας το 2014 ήταν τόσο η εξυ-
πηρέτηση των εσωτερικών αναγκών του Ιδρύματος, 
όσο και η εκτός ΡΙΚ, διάχυση του πολιτισμικού μας 
προϊόντος.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Στο Αρχείο του ΡΙΚ, το οποίο διοικητικά ανήκει απευθείας 
στη Γενική Διεύθυνση, απασχολούνταν κατά το υπό 
επισκόπηση έτος, οκτώ συνολικά άτομα, εκ των οποίων οι 
επτά είναι συνεργάτες αορίστου χρόνου και το ένα, το 
οποίο προΐσταται της Υπηρεσίας, είναι μόνιμος υπάλ-
ληλος. Για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών, 
απασχολήθηκαν στο Αρχείο και άνεργοι επιστήμονες 
στο πλαίσιο των σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τη διαχείριση του ραδιοφωνικού αρχείου, το οποίο 
αριθμητικά ξεπερνά το ένα εκατομμύριο τεκμήρια 
(1.038.429) είχαν κατά τη διάρκεια του 2014 τρεις 
λειτουργοί, οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο 
των ραδιοφωνικών παραγωγών λόγου, όσο και των 
μουσικών παραγωγών και των τεσσάρων ραδιοφω-
νικών καναλιών του ΡΙΚ. Έχουν επίσης την ευθύνη για 
την εύρυθμη λειτουργία της Δισκοθήκης του Αρχείου 
και τον εμπλουτισμό της με τις νέες κυκλοφορίες  
δίσκων. Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, 
καταχωρήθηκαν συνολικά 1233 νέα τραγούδια. Όλα 
τα νέα τραγούδια καταχωρούνται στο σύστημα Dalet 
και τεκμηριώνονται. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Αρχείο του ΡΙΚ αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος 
όχι μόνο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αλλά 
και της ίδιας της ιστορίας του τόπου. Το αρχειακό μας 
υλικό, πολλές φορές μοναδικό, περιλαμβάνει την 
πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Κύπρου, πολύ πριν 
από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 
παλαιότερο, δικής μας παραγωγής ντοκουμέντο του 
Αρχείου, είναι ηχητικό, καταγράφηκε το 1953 και 
αφορά τα εγκαίνια της Κυπριακής Υπηρεσίας Ραδιοφώνου. 

Στο Αρχείο του ΡΙΚ φυλάσσονται επίσης πολλά άλλα 
ντοκουμέντα από τις σημαντικότερες στιγμές της 
νεώτερης ιστορίας της Κύπρου, όπως η τελετή ανακή-
ρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρώτη συνεδρία 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, η ενθρόνιση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τα τραγικά γεγονότα του 
1974, η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε  κ. ά. Στο τηλεο-
πτικό Αρχείο περιλαμβάνονται επίσης σκηνές από διε-
θνή πολιτικά γεγονότα, όπως αυτά καταγράφηκαν στο 
πέρασμα των χρόνων από ξένα Πρακτορεία Ειδήσεων 
και μεταδόθηκαν από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού 
μας. Στο αρχειακό υλικό περιέχονται και άλλα θέματα 
από το χώρο της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Τεχνο-
λογίας, της Επιστήμης, του Αθλητισμού κλπ.    

Η Υπηρεσία Αρχείου στεγάζεται στο νέο κτίριο του 
Αρχείου του ΡΙΚ, περιλαμβάνει το Αρχείο Τηλεόρασης, 
το Αρχείο Ραδιοφώνου (λόγος και μουσική) και τη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

Ολόκληρο το αρχειακό υλικό, το οποίο αποτελεί μέρος 
των δημοσίων αρχείων του Κράτους, φυλάσσεται και 
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Το υλικό της περιόδου 1974 αφορά φιλμ (200 ώρες), 
το οποίο συντηρείτο στο Αρχείο του ΡΙΚ, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα προβολής του. 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και ανάρτησης των 
αρχείων μας σε συγκεκριμένη διαδικτυακή Πύλη, συ-
νεχίζεται. Πρόκειται για μεγάλο έργο το οποίο θα αλ-
λάξει άρδην τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης του 
αρχειακού υλικού, τόσο εντός, όσο και εκτός του Ιδρύ-
ματος. Το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο απομένει 
να ψηφιοποιηθεί ξεπερνά τις 20000 ώρες.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Τον Ιούλιο του 2014 επαναλειτούργησε η Βιβλιοθήκη 
του ΡΙΚ, της οποίας η λειτουργία είχε διακοπεί από το 
2008. Στη νέα, αναβαθμισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία 
στεγάζεται στο χώρο του Αρχείου, συγκεντρώθηκε 
όλο το παλιό υλικό το οποίο τα τελευταία χρόνια βρι-
σκόταν διάσπαρτο σε διάφορους χώρους του ΡΙΚ, με 
υπαρκτό τον κίνδυνο καταστροφής του. Στο υλικό αυτό 
περιέχονται μεταξύ άλλων αξιόλογες εκδόσεις βιβλίων, 
τόμοι παλαιών εφημερίδων- μεταξύ των οποίων και 
πολλά τεύχη της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας, 
παλιές δεμένες σειρές του γνωστού εσωτερικού εντύ-
που του ΡΙΚ «Ραδιοπρόγραμμα» παλιές και νεώτερες 
φωτογραφίες, και άλλα έγγραφα τα οποία αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου.  

Η επανασύσταση και επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης, 
ήταν το αποτέλεσμα οκτάμηνου έργου υπό την ευθύνη 
της Υπηρεσίας Αρχείου, το οποίο ανελήφθη με από-
φαση του Δ.Σ του ΡΙΚ. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 
10.000 συνολικά βιβλία και άλλο έντυπο υλικό, τα 
οποία συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν και διαχωρίστηκαν 
στη βάση του παγκόσμιου βιβλιοθηκονομικού διαχω-

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  

Το τηλεοπτικό αρχείο, το οποίο αποτελείται από 
22000 ώρες αρχειακού υλικού, εξαιρουμένου του 
φιλμ, διαχειρίστηκαν το 2014 τέσσερις λειτουργοί, η 
πλειοψηφία των οποίων εργάζεται με το σύστημα βάρδιας. 
Στόχος η εξυπηρέτηση του συνόλου των προγραμμά-
των τηλεόρασης, καθώς και των τηλεοπτικών δελτίων 
ειδήσεων. Βασική εργασία στο τηλεοπτικό αρχείο 
αποτέλεσε και η καθημερινή τεκμηρίωση του δελτίου 
ειδήσεων των 20.00. 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το 2014 αποτέλεσε έτος σταθμό για την Υπηρεσία 
Αρχείου, δεδομένης της έναρξης της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του τηλεοπτικού μας 
υλικού. Η διαδικασία στο ραδιοφωνικό αρχείο, άρχι-
σε ενωρίτερα, αλλά συνεχίσθηκε με εντατικότερους 
ρυθμούς κατά τη διάρκεια του έτους. Το ποσοστό του 
ψηφιοποιημένου υλικού στο ραδιόφωνο, ανήλθε στο 
17%. 

Η απόφαση για έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης 
του οπτικοακουστικού υλικού το 2014, ήταν το αποτέ-
λεσμα της αναγνώρισης για άνοιγμα των αρχείων μας 
στην κοινωνία, σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα 
λειτουργίας του Αρχείου του ΡΙΚ στη βάση της ανά-
πτυξης των σύγχρονων Δημόσιων Αρχείων. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Ηρόδοτος», 
επιλέγηκαν, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν 
6000 τηλεοπτικά αρχεία συνολικής διάρκειας 3000 
ωρών στα οποία περιλαμβάνονται ανέκδοτες σκηνές 
από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 
1974, ντοκιμαντέρ, γνωστές τηλεοπτικές σειρές, κυ-
πριώτικα σκετς, θεατρικά έργα, συζητήσεις κ.ά. 



Ραδιοφωνικά προγράμματα από το ιστορικό Αρχείο 
του ΡΙΚ, αναρτώνται εξάλλου τεκμηριωμένα στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο πεδίο «Αρχείο»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Η Υπηρεσία Αρχείου διατήρησε το 2014 τακτική συ-
νεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τους 
οποίους υπάρχουν κοινοί στόχοι. Ως τέτοιοι αναφέρο-
νται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Κρατικό 
Αρχείο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το ΑΠΚΥ, 
ο Σύνδεσμος Βιβλιοθηκονόμων Κύπρου κ..α. Σε σχέ-
ση με το Κρατικό Αρχείο να αναφέρουμε ότι στόχος 
είναι η κήρυξη του Αρχείου του ΡΙΚ ως άλλου χώρου 
φύλαξης δημόσιου αρχειακού υλικού. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η έναρξη το 2014 της δυνατότητας γνωριμίας του 
κοινού μας με το αρχειακό υλικό του ΡΙΚ, οδήγησε 
όπως ήταν φυσικό σε αναβάθμιση του ενδιαφέροντος 
προς τα αρχεία μας. 

Κυβερνητικοί Φορείς, Δήμοι, κατεχόμενα Σωματεία, 
ερευνητές και φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, 
εκπαιδευτικοί και άλλοι οργανωμένοι φορείς, αλλά 
και το ευρύ κοινό απευθύνονται σε τακτική βάση στην 
Υπηρεσία μας, με στόχο την πρόσβαση στο αρχειακό 
μας υλικό και την γνωριμία εν γένει με την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Κύπρου. 

ρισμού (Dewey). Σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
καταβάλλονται προσπάθειες εγκατάστασης και του 
βιβλιοθηκονομικού Συστήματος Αυτοματισμού 
Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ.

Ξεχωριστή θέση στη Βιβλιοθήκη του ΡΙΚ κατέχει η 
κατηγορία «Το Σπίτι της Κύπρου», το οποίο περιλαμβάνει 
φωτογραφικό, ηχητικό και έντυπο υλικό που αφο-
ρά την Κύπρο και το οποίο εξασφαλίσθηκε από την 
Αθήνα. Στο υλικό περιλαμβάνονται και χειρόγραφα 
σημειώματα σπουδαίων συγγραφέων (π.χ Σεφέρης), 
καθώς και ομιλίες με θέμα το Κυπριακό, από την τουρ-
κική εισβολή μέχρι σήμερα Με την επαναλειτουργία 
και της Βιβλιοθήκης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση 
εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών, ευελπιστούμε 
ότι σύντομα η Υπηρεσία Αρχείου του ΡΙΚ θα καταστεί 
Ερευνητικό Κέντρο Αρχείου. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η εφαρμογή της Πολιτικής Χρέωσης Αρχειακού Υλικού, 
η οποία εγκαινιάσθηκε το 2013 με απόφαση του Δ.Σ. 
και σε συνεργασία με την Έφορο Κρατικού Αρχείου, 
συνεχίσθηκε και κατά το 2014. 

Από την εφαρμογή της συγκεκριμένης Πολιτικής, το 
ΡΙΚ είχε, κατά το υπό ανασκόπηση έτος, έσοδα 4000 
ευρώ. Το Ίδρυμα, παρέχει στους ενδιαφερόμενους και 
εναλλακτικούς τρόπους για δωρεάν εξασφάλιση του 
ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος 
του αρχειακού μας υλικού αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του ΡΙΚ, με σκοπό την εύκολη πρόσβασή του στο 
κοινό. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται όλα τα ραδιοφωνικά 
προγράμματα λόγου, μεγάλο μέρος των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων καθώς και τα δελτία ειδήσεων των 
14.00, 18.00 και 20.00.
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Ο «Ψηφιακός  Ηρόδοτος» εντασσόταν στο πλαίσιο της 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Δ ι α σ υ ν ο ρ ι α κ ή ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς 
Κύπρου – Ελλάδας 2007 – 2013 και είχε συνολικό 
προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ. Το 80% του έργου 
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ το υπόλοιπο 20% με 
ιδίους πόρους. Το ΡΙΚ είχε προϋπολογισμό 1.100.000 
ευρώ. Οι υπόλοιπες 600.000 αφορούν τους εταίρους 
του ΡΙΚ στο έργο, που ήταν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
Μυτιλήνης και Μήθυμνας της Λέσβου και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, που ψηφιοποιούν δικά τους αρχεία.
 
Την περίοδο 2013-2014 ετοιμάστηκαν εξαιρετικά 
απαιτητικές προδιαγραφές διαγωνισμών για τον εξο-
πλισμό και την ψηφιοποίηση φιλμ. Προκηρύχθηκαν και 
κατακυρώθηκαν με την εξασφάλιση των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών συμβατότητας από το Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας.
 

Η διαδικασία σχεδιασμού του νέου συστήματος με την 
ανάδοχο εταιρία άρχισε από  τα τέλη του 2013 και η 
πλήρης ανάπτυξή του, με την εγκατάσταση σύγχρονου 
εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2014.

Όλο το έτος 2014 ήταν αφιερωμένο στην ανάπτυξη 
του Συστήματος Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης 
Οπτικοακουστικού Υλικού (ΜΑΜ – Media Asset 
Management) του ΡΙΚ και την εκπαίδευση του προσω-
πικού (δημοσιογράφοι, παραγωγοί, τεχνικοί, μηχανι-
κοί, αρχειοθέτες κοκ)
 
Το νέο σύστημα θα βοηθήσει το ΡΙΚ να αναβαθμίσει 
τις δυνατότητες παραγωγής προγραμμάτων.
 
Κατά τους πρώτους μήνες του 2015 αναμένεται η 
ολοκλήρωση της οικονομικής διαχείρισης του έργου.
 

Τα τελευταία  5 χρόνια το ΡΙΚ ανέπτυξε με επιτυχία 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποδεικνύοντας παράλληλα τη διαχειριστική 
επάρκειά του στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών 
και την άντληση κονδυλίων. Ειδικότερα κατά το 2014 
το ΡΙΚ υλοποίησε τα πιο κάτω προγράμματα:
 

Ψηφιακός Ηρόδοτος

 Έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδα – Κύπρος

 
Διαρθρωτικά Ταμεία Προγραμματικής Περιόδου 

2007 - 2013

 
Το έργο άρχισε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκλη-
ρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014.
 
Το ΡΙΚ  υλοποίησε το σημαντικό αυτό συγχρηματοδο-
τούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα , που αφορούσε την 
ψηφιοποίηση και ανάδειξη του Αρχείου ΡΙΚ.

Το έργο περιλάμβανε  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
ενός σύγχρονου συστήματος Διαχείρισης Αρχείου, 
και την ψηφιοποίηση 3.000 ωρών οπτικοακουστικού 
υλικού και την ανάδειξή του στο διαδίκτυο.
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Reclaiming Europe 2014

Έργο που χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 
To 2013 το ΡΙΚ υπέβαλε νέα πρόταση για την υλοποί-
ηση σειράς τηλεοπτικών προγραμμάτων και δραστη-
ριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επίκεντρο τις επικείμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2014.
 

Η πρόταση  εγκρίθηκε για χρηματοδότηση  τον Δεκέμβριο 
του 2013 και  υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 
Φεβρουαρίου - Δεκεμβρίου 2014.
 
Εταίρος του  ΡΙΚ ήταν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν €110.000 και 
ήταν κατά 43% χρηματοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Πρόγραμμα Life +

 
Έργο που χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 
Το ΡΙΚ υλοποιεί από τον Ιούνιο του 2014 (9/6/14) 
πρωτοποριακό έργο για τη διενέργεια ενημερωτικής 
εκστρατείας στην Κύπρο την περίοδο 2014-2017 
(λήγει στις 10/4/17) με στόχο την αντιμετώπιση ενός 
καίριου περιβαλλοντικού προβλήματος που αφορά τη 
βιώσιμη διαχείριση σκουπιδιών. Συγκεκριμένα αφο-
ρά την ευαισθητοποίηση για τη μείωση, επαναχρησι-
μοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων στην 
Κύπρο, καθώς το νησί μας αντιμετωπίζει σοβαρότατο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα με σχεδόν διπλάσιο όγκο 
σκουπιδιών από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ανά κάτοικο.

Quo Vadis Europa 2012 - 2013

 
Έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 
Το 2012 το ΡΙΚ  εξασφάλισε τη χρηματοδότηση σει-
ράς τηλεοπτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  την προώθηση της συμμετοχικότητας 
του πολίτη στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
 
Το έργο έφερε την ονομασία «Quo Vadis Europa?” και 
χρηματοδοτήθηκε κατά 70% από τη Διεύθυνση 
Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 30% 
με ιδίους πόρους και αφορούσε δαπάνες €148.961.
 

Το ΡΙΚ υλοποίησε προγράμματα αντίστοιχα με το 70% 
των συνολικών δαπανών (€104.272).
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε ως εταίρος.
 
Το έργο υλοποιήθηκε  με επιτυχία από τον Νοέμβριο 
του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2013, με αποκο-
ρύφωμα την ετοιμασία δέσμης τηλεοπτικών μηνυμάτων 
για τις  ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014.
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Έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με 
τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν 

στην Κυπριακή Δημοκρατία»

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο Ε.Ε

 
 
Το 2014 το ΡΙΚ κατόπιν ανταγωνιστικού διαγωνισμού 
κέρδισε την προσφορά που αφορούσε το διαγωνισμό 
για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Δημιουργία ταινιών 
μικρού μήκους και τη διοργάνωση τηλεοπτικών 
συζητήσεων για το Έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία 
Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο 
στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία».
 
Το ΡΙΚ  εφάρμοσε το έργο ως υπεργολάβος του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
της παραγωγής και μετάδοσης 5 ταινιών μικρού μήκους 
και την οργάνωση συζητήσεων στο στούντιο της εκπο-
μπής «Πρωινή Ενημέρωση.»
 
Το έργο άρχισε να υλοποιείται τον Αύγουστο του 
2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 
του 2015.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €19.500.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο Ε.Ε κατά 95% και από εθνικούς 
πόρους κατά 5%.
 
Έργο οργάνωσης τηλεοπτικής  εκπομπής μαγειρικής, 
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 
Το ΡΙΚ  κέρδισε ανταγωνιστικό διαγωνισμό τον 
Δεκέμβριο του 2014 για την ανάληψη της ευθύνης ως 
υπεργολάβος για οργάνωση τηλεοπτικής εκπομπής 
μαγειρικής από τρίτες χώρες, με στόχο την προαγωγή 
του αλληλοσεβασμού και της γνωριμίας με τους μετα-
νάστες.
 
Το έργο υπεργολαβίας έχει προϋπολογισμό 110 χιλιάδες 
ευρώ και  αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον  Ιούνιο 
του 2015.

Το έργο με ακρωνύμιο “Life No Waste”, και με σύνθημα τα 
τρία RRR “Rethink” (Reduce,  Reuse,  Recycle) 
περιλαμβάνει καινοτόμα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
προγράμματα, καθώς και άλλες δράσεις με σκοπό να 
επηρεάσει τη συμπεριφορά της κοινής γνώμης και να 
υποστηρίξει την κυπριακή πολιτεία να υλοποιήσει 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την ανακύκλωση, μείωση 
των σκουπιδιών και την επανάχρηση για σκοπούς 
παραγωγής ενέργειας.
 
Θα διαρκέσει  για τρία περίπου χρόνια έως τον  
Απρίλιο του 2017.
 
Το εταιρικό σχήμα 
Επικεφαλής  Εταίρος (Ανάδοχος Φορέας): ΡΙΚ
Εταίροι: ΚΥΠΕ, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό  
Ινστιτούτο, Green Dot, Fost  Belgium
 
Ο προϋπολογισμός είναι €2.181.960, και η χρη-
ματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Life+ 
Information and Communication είναι €925.845 που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 44,25%.
 
Η συμβολή  του ΡΙΚ με δραστηριότητες (ραδιοφωνικά  
και τηλεοπτικά προγράμματα, έρευνες  κοινής γνώμης, 
εκδηλώσεις κτλ) σε όλο  το έργο αντιστοιχεί στο 40% 
του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή €882.781.
 
Κατά το β’ εξάμηνο του 2014 άρχισε η υλοποίηση  
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών  εκπομπών καθώς 
και η καθιέρωση  ειδικού περιβαλλοντικού προγράμματος 
με την ονομασία «Σπίτι στη Φύση».
 
Στο πλαίσιο  του έργου υλοποιήθηκαν επίσης σειρά  
δημοσίων διαβουλεύσεων, ορισμένες  από τις οποίες 
οργανώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΡΙΚ.
 
Ετοιμάστηκε επίσης ένας μεγάλος διαγωνισμός  έρευνας 
κοινής γνώμης που προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2015.
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Στη  διάσκεψη που δόθηκε στην αίθουσα διασκέψεων 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» του Αρχείου του ΡΙΚ, 
σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ.  Γρηγόρης Μαλιώτης και 
ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ  Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Στέλιος Στυλιανού.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης η Αρχισυντάκτρια του 
ΡΙΚ κα Σούλα Χατζήκυριακου, παρουσίασε τη συμμε-
τοχή των δημοσιογράφων του ΡΙΚ στο έργο καθώς 
επίσης ανέφερε ότι με την πλατφόρμα το ΡΙΚ έδωσε 
φωνή στον πολίτη, άνοιξε ορίζοντες για κάτι καινούργιο 
και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος.

Στη συνέχεια οι ερευνητικές συνεργάτιδες του ΤΕΠΑΚ, 
Δρ. Λία Σπυρίδου και κα Βένια Παπά, παρουσίασαν 
την πλατφόρμα και τα αποτελέσματά της στους παρευ-
ρισκόμενους.
 
20 Οκτωβρίου, 2014
Παρουσίαση προγραμμάτων ΡΙΚ για τη  
νέα περίοδο 2014 - 2015

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, 
στην αίθουσα διασκέψεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» 
του Αρχείου του ΡΙΚ, η παρουσίαση των τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών προγραμμάτων του ΡΙΚ, της νέας 
περιόδου 2014-2015. 

Σκοπός της διάσκεψης ήταν η ενημέρωση και παρου-
σίαση των προγραμμάτων της Νέας Τηλεοπτικής 
Περιόδου  2014–2015 στους εκπροσώπους των 
Μ.Μ.Ε. καθώς και στους διαφημιστές / διαφημιζόμενους.

Κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων, ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Γιώργος Τσαλακός 
ανέφερε ότι το ΡΙΚ θα συνεχίσει να υπηρετεί  και φέτος 
με σεβασμό τον τηλεθεατή / ακροατή, διατηρώντας το 
ρόλο του ως Δημόσια Ραδιοτηλεόραση προτείνοντας 
ποιότητα, έγκυρη ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία 
και πλούσιο ξένο πρόγραμμα.

Στο νέο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα της τηλεόρα-
σης του ΡΙΚ, αναφέρθηκε εκτενώς ο Αν. Γενικός
Διευθυντής και Αν.  Διευθυντής Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης κ. Γρηγόρης Μαλιώτης, σημειώνοντας ότι 
παρά τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους,  το 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και κατά το 
2014 το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων  
συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του   σε πολλά 
επίπεδα  εντός και εκτός του ΡΙΚ.  Συμμετείχε ενεργά 
στις εργασίες και δραστηριότητες του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου και κατόρθωσε να ανταποκριθεί 
επάξια στις υποχρεώσεις και την αποστολή του. 
Συνέχισε επίσης τις επαφές με περιφερειακούς και 
διεθνείς οργανισμούς στους οποίους το ΡΙΚ είναι μέλος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων διαδρα-
μάτισε ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή διοργάνωση 
διαφόρων δημοσιογραφικών και άλλων διασκέψεων  
που οργάνωσε το ΡΙΚ, για σκοπούς ενημέρωσης των 
εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.   για τα προγράμματά του, 
ως επίσης και για  άλλα θέματα, χαρακτηριστικές ήταν:  

10 Μαρτίου, 2014
ΡΙΚ και ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τη  δημοσιογραφική  

πλατφόρμα «We Report Cyprus»

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, το ΡΙΚ και το ΤΕΠΑΚ 
διοργάνωσαν δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία  
παρουσίασαν την πλατφόρμα συμμετοχικής δημοσιο-
γραφίας «We Report Cyprus» 
(www.wereportcyprus.org).  

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία 
με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το Κέντρο 
Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας με χρηματοδότηση 
του κράτους.  
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Απάντησε επίσης σε πολλά τηλεφωνήματα και χειρί-
στηκε αποτελεσματικά την υπηρεσία που τέθηκε σε 
λειτουργία μέσα από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ όπου 
πολίτες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό, εξέφραζαν επικρίσεις, παράπονα, σχόλια, 
παρατηρήσεις ή υπέβαλλαν εισηγήσεις. Το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων απάντησε σε χιλιάδες εισηγήσεις 
και σχόλια σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.  
Είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με  διάφορα 
Κυβερνητικά Γραφεία και Οργανισμούς για εργασίες 
που αφορούσαν το ΡΙΚ.

Επισκέψεις - Ξεναγήσεις στο ΡΙΚ

Το Τμήμα ανέλαβε τη ξενάγηση  πολλών ομάδων  
φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και  
μαθητών  Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ.

Εφοδίασε πολλούς φοιτητές με διαφωτιστικό υλικό 
για το ΡΙΚ, την ιστορία και  την προσφορά του.  Το υλικό 
χρησιμοποιήθηκε για τις μελέτες τους στα Κολλέγια 
και τα Πανεπιστήμια της  Κύπρου και του εξωτερικού.                                                                                          

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ … ΓΕΓΟΝΟΤΑ …

Μια άλλη σημαντική πτυχή της προσφοράς του 
Τμήματος ήταν η επιτυχής συμμετοχή  του στη 
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και γεγονότων 
που διοργανώθηκαν από το ΡΙΚ, ανάμεσα στα οποία 
και τα ακόλουθα:  

ΡΙΚ κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή τοπικών 
εκπομπών και να ανταποκριθεί στην αποστολή και 
τους στόχους του.

Το Τμήμα  ενημέρωνε συστηματικά τον Τύπο για όλα 
τα γεγονότα, τις εκδηλώσεις και  τις δραστηριότητες 
που διοργάνωνε το  ΡΙΚ, είτε αυτά είχαν σχέση με τα 
προγράμματά του, είτε είχαν κοινωνικό ή πολιτιστικό 
χαρακτήρα αποστέλλοντας   ανακοινώσεις, δελτία 
Τύπου, ενημερωτικά δελτία,  καθώς και  φωτογραφικό 
υλικό. Το υλικό αυτό αποστέλλετο για καταχώρηση και 
στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ.

Άλλες σημαντικές λειτουργίες  του Τμήματος ήταν οι 
ακόλουθες:

• Εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων των Μ.Μ.Ε. σε 
θέματα προγραμμάτων, καθώς  και παροχή διευκο-
λύνσεων για διάφορα άλλα θέματα.

• Προώθηση για δημοσίευση στον εγχώριο Τύπο  
όλων των  Αγγελιών / Προσφορών.                                                                                    

• Παρακολούθηση του καθημερινού εγχώριου Τύπου 
για δημοσιεύματα  που αφορούσαν   το ΡΙΚ.
       
Εκδόσεις

Το Τμήμα  είχε την ευθύνη  του συντονισμού  και  την 
επιμέλεια για κυκλοφορία σε CD της Ετήσιας ‘Εκθεσης  
για το έτος  2013 καθώς  επίσης  και για την έκδοση 
διαφόρων άλλων εντύπων του ΡΙΚ.

Επίσης το Τμήμα σε συνεργασία με όλα τα τμήματα  
συνέχισε την ετοιμασία και έκδοση της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας  με τίτλο «Εν ΡΙΚ ΤΥΠΟΣ», η οποία είναι 
ποικίλης ύλης, καταπιάνεται με τα νέα του ΡΙΚ και 
απευθύνεται  στο προσωπικό. 

Η εφημερίδα  διανέμεται ηλεκτρονικά  στο προσωπικό 
του ΡΙΚ. 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων συνέχισε 
και αυτή τη χρονιά να  δίνει και να αποστέλλει υλικό 
και πληροφορίες για την Ιστορία του ΡΙΚ. 
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Η εκδήλωση, που ήταν πρωτοβουλία του Τμήματος 
Ραδιοφώνου, ήταν  η τρίτη από σειρά εκδηλώσεων 
αφιερωμένων στους κατεχόμενους Δήμους και Κοι-
νότητες,  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διασκέψεων 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» στο κτίριο του Αρχείου του 
ΡΙΚ,  σε  συνεργασία με το Δήμο Κυθρέας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρε-
τισμούς από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΡΙΚ, κ. Γιώργο Τσαλακό, τον οποίο διάβασε  ο 
Αντιπρόεδρος κ. ΄Αντης Τρυφωνίδης, από την Α.Μ.  
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ τον οποίο 
διάβασε ο Επίσκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγόριος  και  το  
Δήμαρχο Κυθρέας δρα Πέτρο Καρεκλά.  

Ακολούθησε προβολή ντοκιμαντέρ για την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Κυθρέας.  Στη συνέχεια έγινε  
παρουσίαση σύντομου τηλεοπτικού αφιερώματος με 
τίτλο «Ακολουθώντας τα βήματα του Κυθρεώτη ποιητή 
Νίκου Ορφανίδη».

Η εκδήλωση   έκλεισε  με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

15 Ιανουαρίου, 2014  

Συνάντηση νέου Δ.Σ. του ΡΙΚ με τους εργαζόμενους

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ πραγματοποίησαν 
την  Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, συνάντηση με το 
προσωπικό του ΡΙΚ, την πρώτη από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους.
 
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
Αίθουσα Διασκέψεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» του 
Αρχείου του ΡΙΚ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος 
Τσαλακός μίλησε στους εργαζόμενους για την κατά-
σταση στην οποία περιήλθε το ΡΙΚ και ανέπτυξε τους 
στόχους και τις προτεραιότητες του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου καλώντας όλους σε παραγωγική 
συνεργασία.

27 Φεβρουαρίου, 2014 

«Μνήμες Κατεχομένων»

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στοχεύοντας  να  
κρατήσει  άσβεστη  τη  μνήμη  για  την κατεχόμενη γη 
μας,  διοργάνωσε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, 
εκδήλωση με τίτλο «Κυθρέα, Χυτρίων Γαία, Γη 
ευλογημένη» .
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7 Απριλίου, 2014 
Τελετή απονομής  βραβείων Διαγωνισμού 

Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2013

Το Τμήμα Δ.Δ.Σ. συνεργάστηκε με το Τμήμα Ραδιοφωνικών 
και Μουσικών Προγραμμάτων στη  διοργάνωση της 
εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Θεατράκι του ΡΙΚ «Ανδρέας 
Χριστοφίδης».   

10 Απριλίου, 2014  

«Πορεία Χριστοδούλας»

Το ΡΙΚ δείχνοντας την έμπρακτη  συμπαράστασή του 
προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, όπως κάθε χρόνο,  
λειτούργησε δικό του περίπτερο στη  μικρή Πλατεία 
στην είσοδο των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου  στη 
Λευκωσία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 39ης 
Πορείας Χριστοδούλας για   συλλογή εισφορών.

Στη διάρκεια  λειτουργίας του περίπτερου εκτός από 
τον κόσμο που πρόσφερε απλόχερα για τον πάσχοντα 
συνάνθρωπό του,  επισκέφθηκαν και παρέδωσαν τις 
εισφορές τους Αρχηγοί και Εκπρόσωποι Κομμάτων,  
Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Δήμαρχοι  και άλλοι Αξιωματούχοι 
του Κράτους.

28 Μαρτίου, 2014
Δημόσια Διαβούλευση με θέμα 
«ΤΟ ΡΙΚ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΡΙΚ 
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, 
στο Θεατράκι του ΡΙΚ «Ανδρέας Χριστοφίδης» 
Δημόσια Διαβούλευση για το ρόλο και την αποστολή 
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης με θέμα «ΤΟ ΡΙΚ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΜΕ».
 

Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης ήταν να εκφράσει 
η Πολιτεία και η Κοινωνία απόψεις για το ρόλο και την 
αποστολή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Στη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ακούστηκαν 
απόψεις και έγιναν προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό 
και το νέο πρόσωπο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
 
Βουλευτές, Εκπρόσωποι Κομμάτων, Δήμαρχοι, 
Πανεπιστημιακοί, άνθρωποι των γραμμάτων, του θεά-
τρου, των τεχνών, της επιστήμης που συμμετείχαν στη 
Διαβούλευση κατέθεσαν τις ιδέες τους για το σκοπό 
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, τους στόχους, τα 
προγράμματά της, τη διαφήμιση, τον εκσυγχρονισμό, 
τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την ποιότητα.
 
Η Δημόσια Διαβούλευση άρχισε στις  23 Ιανουαρίου 
και ολοκληρώθηκε στις 7 Μαρτίου 2014 και στη 
διάρκειά της η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δέχθηκε 
εκατοντάδες επιστολές και μηνύματα από τους πολίτες 
για το ΡΙΚ που εκείνοι θέλουν. 
 
Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα 
προκαταρκτ ικά συμπεράσματα της  Δημόσιας 
Διαβούλευσης με τους πολίτες.
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το ΡΙΚ τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 στο Στούντιο 3, 
παρουσία του Αναπληρωτή Πρέσβη της Βραζιλίας, 
Minister Antenor Bogea, με προσκεκλημένους αθλη-
τικούς παράγοντες, διαφημιστές, διαφημιζόμενους και 
εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΡΙΚ, κ. Γιώργος Τσαλακός ανέφερε 
ότι το Μουντιάλ και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι οι 
μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο και 
το ΡΙΚ ανελλιπώς, εδώ και πολλές δεκαετίες προσφέρει 
αυτές τις διοργανώσεις στους Κύπριους τηλεθεατές, 
εκπληρώνοντας ένα μέρος της αποστολής του ως η 
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του τόπου.
 
Ανακοίνωσε επίσης ότι το ΡΙΚ κατέχει τα αποκλειστικά 
τηλεοπτικά δικαιώματα και των επόμενων δύο Παγκοσμίων 
Κυπέλλων, αυτού της Ρωσίας το 2018 καθώς και 
εκείνου του Κατάρ το 2022.   Το ΡΙΚ κατέχει επίσης 
τα δικαιώματα μετάδοσης των επόμενων Ολυμπιακών 
Αγώνων που θα  γίνουν το 2016 και πάλι στη Βραζιλία 
και πιο συγκεκριμένα στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο και αυτό 
είναι απτή απόδειξη της διαχρονικής πολιτικής του ΡΙΚ 
για προβολή των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. 
 
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του ΡΙΚ κ. Γρηγόρης Μαλιώτης, ανέφερε 
ότι το ΡΙΚ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 64 αγώνες 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας, από όλα τα 
κανάλια του, ΡΙΚΕΝΑ, ΡΙΚΔΥΟ και  ΡΙΚHD.
 
Φιλικούς χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο 
Αναπληρωτής Πρέσβης της Βραζιλίας στην Κύπρο, 
Minister Antenor Bogea και ο Αντιπρόεδρος της ΚΟΠ 
κ. Νίκος Νικολάου.   

Τέλος, ο Υπεύθυνος της Αθλητικής Υπηρεσίας του ΡΙΚ, 
κ. Αντρέας Αριστοδήμου παρουσίασε το πρόγραμμα 
που είχε ετοιμάσει η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για την 
κάλυψη του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος που 
άρχισε στις 12 Ιουνίου και  ολοκληρώθηκε στις
13 Ιουλίου, 2014.

28 Απριλίου, 2014
«Μνήμες Κατεχομένων»

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στοχεύοντας  να  
κρατήσει  άσβεστη  τη  μνήμη  για  την κατεχόμενη 
γη μας,  διοργάνωσε τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014,   
εκδήλωση με τίτλο «Λάπηθος Ιμερόεσσα, Λακώνων 
κτίσμα και Πραξάνδρου».

Η εκδήλωση, που ήταν πρωτοβουλία του Τμήματος 
Ραδιοφώνου,  ήταν η τέταρτη από σειρά εκδηλώσεων 
αφιερωμένων στους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες,  
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διασκέψεων 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» στο κτίριο του Αρχείου του 
ΡΙΚ,  σε  συνεργασία με το Δήμο Λαπήθου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμούς 
από  τον  Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΡΙΚ κ. ΄Αντη Τρυφωνίδη,  τον Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή κ. Γρηγόρη Μαλιώτη,  το Μητροπολίτη 
Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο  και  το  Δήμαρχο Λαπήθου 
κ. Νεοπτόλεμο Κότσαπα.  

Ακολούθησε προβολή ντοκιμαντέρ για την ιστορία 
και τον πολιτισμό της Λαπήθου.  Στη συνέχεια έγινε  
παρουσίαση σύντομου τηλεοπτικού αφιερώματος με 
τίτλο «΄Ανθρωποι της Λαπήθου» και αναφορά στις 
λαϊκές τέχνες.

Η εκδήλωση, που  μεταδιδόταν  απευθείας  από το 
Πρώτο Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, τέκλεισε   
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

«Ευρωεκλογές 2014»

Το Τμήμα συνεργάστηκε στη φιλοξενία των κοινοβου-
λευτικών  Αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων,  
στο πλαίσιο της διακαναλικής εκπομπής, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Στούντιο 2, στις 23/5/2014. 

2 Ιουνίου, 2014
Εκδήλωση για Παγκόσμιο 

Κύπελλο Ποδοσφαίρου ΦΙΦΑ 2014 

Εκδήλωση με αφορμή τη μετάδοση των αγώνων του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ΦΙΦΑ 2014 
από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, πραγματοποίησε 
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Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί ότι το ΡΙΚ 
πραγματικά «δεν ξεχνά» και βρίσκεται  δίπλα στους 
αγώνες του λαού μας  για δικαίωση και επιστροφή, 
αξιοποιώντας το ανίκητο δόρυ του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προβολή μικρής διάρκειας 
ντοκιμαντέρ με τίτλο «40χρόνια προσφυγιάς». 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του ΡΙΚ κ. Γιώργο Τσαλακό και τον Πρόεδρο της 
Παγκύπριας ΄Ενωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π.) κ. Ανδρέα 
Παπαπολυβίου καθώς και ομιλία από τον Πρόεδρο της 
Κ.Δ. κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Στην ομιλία του,  η οποία μεταδόθηκε απευθείας από 
το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι το όραμα του είναι να 
εργαστεί για να επανενώσει την Κύπρο και το λαό της, 
γιατί όπως τόνισε, είναι βαθειά η πίστη του ότι αυτό 
είναι κατορθωτό.

Είναι υποχρέωση μας τόνισε, αλλά και εθνική και 
φυσική ανάγκη να δώσουμε το συντομότερο, ένα τέλος 
σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση πραγμάτων και 
πρόσθεσε ότι εναπόκειται στην Τουρκία να αναστρέψει 
το αρνητικό πολιτικό κλίμα.
     
Επιτέλους, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
αναμένουμε  εκ μέρους της Τουρκίας, μια θετική 
χειρονομία που αναμφίβολα θα αλλάξει το πολιτικό 
κλίμα και το σκηνικό και θα ανοίξει το δρόμο προς τη 
λύση. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ κ. Γιώργος Τσαλακός στο 
σύντομο χαιρετισμό του, ανέφερε ότι το ΡΙΚ δεν θα 
πάψει ποτέ να κρατά ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα και  
άγρυπνα να συντηρεί τη μνήμη, ώσπου να γίνει ξανά 

25 Ιουνίου, 2014
Εκδήλωση Μουσικής Βραδιάς 
«Λεβεντόπεδο Αρίστο» με το Μουσικό ΄Ομιλο ΡΙΚ

Την εκδήλωση στήριξαν οι Συντεχνίες του προσωπικού  
ΣΥΤΥΡΙΚ OHO-ΣΕΚ   και  ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ ΡΙΚ.

3 Ιουλίου, 2014
Εκδήλωση παρουσίασης και ημερίδα
ενημέρωσης για το έργο 

Rethink (Reduce – Reuse – Recycle)

      
To Τμήμα συνεργάστηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση 
του συγχρηματοδοτημένου έργου «LIFE+ Environment 
Policy and Governance» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία.

4 Ιουλίου, 2014
Εκδήλωση Μνήμης «40 χρόνια προσφυγιάς» 

                            
Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας  
κυρίου Νίκου Αναστασιάδη πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, εκδήλωση μνήμης με 
αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το προδοτικό 
πραξικόπημα, την εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή 
και προσφυγιά, που συνδιοργάνωσαν το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου και η Παγκύπρια ΄Ενωση Προσφύγων 
(Π.Ε.Π). 

Η εκδήλωση η οποία  τελούσε υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας,  πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα διασκέψεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» στο 
κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ. ΄Ηταν η πέμπτη από σειρά 
εκδηλώσεων αφιερωμένων στην  κατεχόμενη γη μας, 
τους πρόσφυγες και αγνοούμενους, σε όλους όσοι 
υπερασπίστηκαν  την πατρίδα και έδωσαν ακόμα και 
τη ζωή τους για τη λευτεριά και την αξιοπρέπειά μας. 



ετήσια έκθεση 2014

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
62

ρετικό προορισμό την Τήνο) Πάρο και Σητεία Κρήτης, με 
το κρουαζιερόπλοιο “Σαλαμίς Φιλοξενία”, το διάστημα 
28 Ιουλίου μέχρι  την 1η Αυγούστου 2014, που στόχο 
είχε την ενδυνάμωση των σχέσεων αδελφοσύνης και 
σύμπνοιας της Κύπρου με τη νησιωτική Ελλάδα.

2 Σεπτεμβρίου  - 8 Σεπτεμβρίου 2014 
Kρουαζιέρα Γ΄ Προγράμματος 
«Το Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ στα 

Ιερά χώματα του Πατριαρχείου και της Πόλης» 

Ένα τάμα ζωής πραγματοποίησε το Τρίτο Πρόγραμμα 
του ΡΙΚ μαζί με εκατοντάδες ακροατές του πατώντας 
τα ιερά χώματα του Πατριαρχείου.
 
Το ταξίδι-προσκύνημα πραγματοποιήθηκε από τις 2 
μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014, με το κρουαζιερόπλοιο  
“Louis Aura” για την Κωνσταντινούπολη - τη Μητρόπολη 
του Κόσμου, τη Σμύρνη και την Αρχαία ΄Εφεσο και τα 
νησιά Ρόδο, Λήμνο και Σύμη.

3 

Νοεμβρίου, 2014
«Βραδυά Τζιαζ» στο ΡΙΚ

Με μεγάλη  επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη 
χρονιά ,  «Βραδυά Jazz»,  που δ ιοργάνωσε το  
Α’  Πρόγραμμα  Ραδιοφώνου  του  ΡΙΚ, τη Δευτέρα 3 
Νοεμβρίου, στις 8.00 το βράδυ  στο Θεατράκι του ΡΙΚ 
«Ανδρέας Χριστοφίδης». 

η Κύπρος μια  πατρίδα χωρίς διαχωριστικές γραμμές 
και μισαλλοδοξίες.  Ανέφερε επίσης,  ότι εκδηλώσεις 
όπως αυτή εντάσσονται στην αποστολή της Δημόσιας  
Ραδιοτηλεόρασης,  η  οποία περιλαμβάνει  την 
προαγωγή του  πολιτισμού, τη διατήρηση της ταυτότητας 
μας και εμψύχωση ενός  λαού που αγωνίζεται για 
αποκατάσταση των δικαίων του.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Παγκύπριας 
΄Ενωσης Προσφύγων κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου, 
ανέφερε ότι σε απερίγραπτα  δύσκολους καιρούς και 
κάτω από τις  πιο αντίξοες συνθήκες, η οργάνωση  
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο  στην αποτελε-
σματική αντιμετώπιση της  κατάστασης που δημιουρ-
γήθηκε και  δίκαια η προσφορά της στον  προσφυγικό 
κόσμο και στην Κύπρο  γενικότερα θεωρείται σημαντική 
και ανεκτίμητη.

Στη συνέχεια προβλήθηκε αφιέρωμα με τ ίτλο 
«Περιμένοντας…» το οποίο ήταν αφιερωμένο στις 
μανάδες  αγνοουμένων.
      
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Χρυσάνθη 
Σχίζα και τον Τάκη Ιακώβου.

Η εκδήλωση, που τίμησαν με την παρουσία τους
πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, έκλεισε με  το 
τραγούδι «Κερύνεια είναι τ΄ όνομα», που ακούστηκε 
σε πρώτη εκτέλεση, σε στίχους Παντελή Κούρου και 
Βάσου Αργυρίδη και μουσική Βάσου Αργυρίδη.

28 Ιουλίου - 1η Αυγούστου 2014
Κρουαζιέρα Γ΄ Προγράμματος 

Με επιτυχία και μεγάλη συγκίνηση, ολοκληρώθηκε το 
ταξίδι πολιτισμού και παράδοσης που πραγματοποίησε το 
Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ σε Μύκονο, Σύρο (με προαι-
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ψηφιοποιεί μεγάλο μέρος από το παλαιότερο υλικό 
του και να το φυλάσσει χωρίς κίνδυνο καταστροφής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανάλογες παρουσιάσεις 
έκαναν οι εταίροι από τη Λέσβο, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
της Μυτιλήνης και της Μήθυμνας που ψηφιοποίησαν 
χιλιάδες σελίδες ιστορικού έντυπου υλικού και 
χειρογράφων. 

Το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» συγχρηματοδοτήθηκε με 
ευρωπαϊκή συνεισφορά 1.700.000 ευρώ στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας 
«Ελλάδα –Κύπρος 2007-2013». Το έργο ψηφιοποίησης 
πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του ΡΙΚ στη διαχεί-
ριση του οπτικοακουστικού υλικού του και την παρα-
γωγικότητά του στην καθημερινή εργασία καθώς και 
στους τομείς της παραγωγής ντοκιμαντέρ. 

10 Δεκεμβρίου, 2014
Εκδήλωση Μουσικής βραδιάς 

«Η φτώχεια θέλει καλοπέραση» με το Μουσικό ‘Ομιλο ΡΙΚ

Η εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε στο Θεατράκι 
του ΡΙΚ «Ανδρέας Χριστοφίδης» μεταδόθηκε ζωντανά 
από το Α’ Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του ΡΙΚ, στήριξαν 
οι Συντεχνίες του προσωπικού  ΣΥΤΥΡΙΚ OHO - ΣΕΚ  
και  ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ ΡΙΚ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ κ. Γιώργος Τσαλακός 
στο σύντομο χαιρετισμό του αφού ευχαρίστησε  όλους 
τους παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες, ανέφερε 
μεταξύ άλλων, ότι τέτοιου είδους πολιτιστικές 
εκδηλώσεις δικαιώνουν το ρόλο της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης.  Στόχος είπε, είναι να γίνει το θεατράκι 
πολιτιστική εστία.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε  απευθείας  από το 
Α’ Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου του ΡΙΚ.

14 Νοεμβρίου, 2014
Εκδήλωση ολοκλήρωσης έργου 
«Ψηφιακός Ηρόδοτος»

Το ΡΙΚ κάνει νέο άλμα στη ψηφιακή εποχή

Ένα νέο άλμα μετάβασης στη ψηφιακή εποχή έκανε το 
ΡΙΚ, ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό συγχρηματοδο-
τούμενο έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» για τη διάσωση 
και την ανάδειξη του ιστορικού οπτικοακουστικού 
αρχείο του.

Τα αποτελέσματά του έργου παρουσιάστηκαν σε ειδική 
εκδήλωση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» του 
κτιρίου του Αρχείου του ΡΙΚ. Η εκδήλωση προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου από το χώρο της 
δημοσιογραφίας, της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής, 
του πολιτισμού, της εκπαίδευσης καθώς και των 
πρώην υπαλλήλων του ΡΙΚ.

Το πρωτοπόρο έργο του ΡΙΚ και των Βιβλιοθηκών, 
χαιρέτισαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης 
Χάσικος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΡΙΚ κ. Γιώργος Τσαλακός, ο επικεφαλής των εταίρων 
από την Ελλάδα Αντιδήμαρχος Λέσβου κ. Ευστράτιος 
Τζιμής καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης κ. Κώστας Ιακώβου.

Οι συντελεστές του «Ψηφιακού Ηροδότου» στο ΡΙΚ 
παρουσίασαν τη νέα τεχνολογική πλατφόρμα που 
αναπτύχθηκε και πρόβαλαν ειδικές παραγωγές για το 
περιεχόμενο των 3000 ωρών του οπτικοακουστικού 
υλικού που ψηφιοποιήθηκε στη διάρκεια του έργου. 
Το ΡΙΚ είναι σε θέση να διαχειρίζεται το καθημερινό 
υλικό που παράγει, να το αρχειοθετεί και να το αξιο-
ποιεί σε ψηφιοποιημένη μορφή. Μπορεί επίσης να 
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16 Δεκεμβρίου, 2014
Τελετή απονομής  βραβείων 

«Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς 2013»

Το Τμήμα συνεργάστηκε με το Τμήμα Ραδιοφωνικών 
και Μουσικών Προγραμμάτων στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης για την απονομή τωνβραβείων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Θεατράκι του ΡΙΚ «Ανδρέας 
Χριστοφίδης».   

31 Δεκεμβρίου, 2014
«Κόψιμο βασιλόπιτας για το Προσωπικό του ΡΙΚ»

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η Διεύθυνση του ΡΙΚ. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο μιας σταθερής πολιτικής για δραστηριο-
ποίηση στο διεθνή χώρο το Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα 
Κύπρου, συνέχισε και το 2014 τις επαφές και τη 
συνεργασία του με διάφορους Ραδιοτηλεοπτικούς 
Οργανισμούς.
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Σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο  έτυχαν χειρισμού 
αγωγές και προσφυγές τόσο εργαζομένων όσο και 
τρίτων. Χειρισμού έτυχαν επίσης πειθαρχικές και 
διοικητικές έρευνες.

Προκηρύχθηκαν προσφορές για παροχή υπηρεσιών 
ασφαλιστικής κάλυψης για ολόκληρο το ασφαλιστικό 
χαρτοφυλάκιο του ΡΙΚ. 

Έγιναν συμβόλαια για όλους τους παροχείς Υπηρεσιών 
και Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου. 

Ετοιμάστηκε ηλεκτρονικό μητρώο όλων των συμφωνιών  
που υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή. 

Σε συνεργασία με τη γραμματεία προσφορών ετοιμά-
στηκε και τηρείται  Μητρώο  Προσφορών με όλες τις 
λεπτομέρειες που αφορούν τις προσφορές που 
προκηρύσσονται από το ΡΙΚ.

Τηρείται ενημερωμένο μητρώο πειθαρχικών ερευνών, 
διοικητικών ερευνών όπως και ανοικτών και κλειστών 
δικαστικών υποθέσεων.

Υπήρξε χειρισμός και διεκπεραίωση  ασφαλιστικών 
απαιτήσεων (claims) εκ μέρους του ΡΙΚ προς ασφα-
λιστικές εταιρείες. 

Ασφάλεια και Υγεία

Το έτος 2014 αναφέρθηκαν 5 εργατικά ατυχήματα και 
1 επικίνδυνο συμβάν.

Έγιναν διερευνήσεις για όλα τα ατυχήματα και συμβάντα 
από το Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Προσωπικού και 
Διοίκησης υπήρξε και κατά το  2014 η έγκαιρη 
διεκπεραίωση των πολύμορφων εργασιών του καθώς 
και η εκπλήρωση της ευαίσθητης αποστολής του. 
Παράλληλα, το Τμήμα συνέβαλε στην υλοποίηση των 
στόχων που καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και θεμάτων 
που έτυχαν του χειρισμού του το Τμήμα Προσωπικού 
και Διοίκησης συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία του 
ΡΙΚ και στη διατήρηση πνεύματος συνεργασίας.

Σε σχέση με τη μελέτη για την αναδιοργάνωση του 
ΡΙΚ, το Τμήμα συνεργάστηκε με τον Οίκο της PwC
παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ανα-
φορικά με τις δομές λειτουργίας του Οργανισμού και 
τις εργασιακές σχέσεις.
 
Προσωπικό ΡΙΚ

Το ΡΙΚ κατά την 01.01.2014 εργοδοτούσε 98 μόνιμους 
υπαλλήλους και  41  εργατοϋπαλλήλους. Εργοδοτούσε 
επίσης 277 Συνεργάτες/τιδες Αορίστου Χρόνου.

Κατά τη διάρκεια του 2014, αφυπηρέτησαν 5 μόνιμοι 
υπάλληλοι εκ των οποίων οι 3 πρόωρα. Ένας εργατο-
ϋπάλληλος παραιτήθηκε και τερματίστηκαν οι υπηρε-
σίες ενός για λόγους υγείας. Επίσης, 2 Συνεργάτες/
τιδες Ορισμένου Χρόνου εντάχθηκαν στο καθεστώς 
Αορίστου Χρόνου, 4 Συνεργάτες/τιδες Αορίστου Χρόνου 
παραιτήθηκαν ενώ τερματίστηκαν οι υπηρεσίες 
5 Συνεργατών/τιδων Αορίστου Χρόνου.

Κατά την 31.12.2014 το ΡΙΚ εργοδοτούσε 93 μόνιμους 
υπαλλήλους,  39 εργατοϋπάλληλους και  270 
Συνεργάτες/τιδες  Αορίστου Χρόνου.      

Νομικά – Ασφαλιστικά – Προσφορές

Το Τμήμα Προσωπικού προέβη στις απαραίτητες ενέργειες 
για την εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων του ΡΙΚ στο 
μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών και 
Συνταξιοδοτικών παροχών του Υπουργείου Εργασίας. 
Η διαδικασία  βρίσκεται σε εξέλιξη  αφού αναμένεται 
η  έγκριση από τη Βουλή των ενοποιημένων κανονι-
σμών που το ΡΙΚ έχει ετοιμάσει.
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•  Εκπαίδευση των ανώτατων και ανώτερων στελεχών 
του οργανισμού του ΡΙΚ για το σύστημα Ασφάλειας 
και Υγείας και τη νομοθεσία. 

•  Εκπαίδευση των εργατών του ΡΙΚ σε θέματα εργα-
σίας σε ύψος και ασφαλούς χρήσης κλιμάκων.

•  Εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας και εκπαίδευση 
χρήσης πυροσβεστήρων για το προσωπικό του ΡΙΚ.

•  Εκπαίδευση αναρριχητών σε  εργασίες με χρήση 
σχοινιών πρόσδεσης και διαδικασίες διάσωσης.

•  Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθών και χρήση αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή.

•  Ενημέρωση προσωπικού για Μελέτες Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου και Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας και Υγείας.

Στις εκπαιδεύσεις συμμετείχαν 48 άτομα από το 
προσωπικό (ποσοστό 12%). 

Συμπληρώθηκαν 1011 ώρες εκπαίδευσης (2,5 ώρες 
ανά εργαζόμενο και 21 ώρες ανά εκπαιδευόμενο).

Η Διεύθυνση είχε θέσει ως στόχους για το 2014:

•  Αύξηση του μέσου όρου εκπαίδευσης για Α&Υ στις 
6 ώρες. Ο στόχος δεν υλοποιήθηκε. 

•  Αύξηση του ποσοστού του προσωπικού που 
εκπαιδεύτηκε σε θέματα Α&Υ σε 20%. Ο στόχος δεν 
υλοποιήθηκε. 

•  Ενημέρωση όλων των μελών της Διευθυντικής 
Ομάδας για τις νομοθετικές απαιτήσεις Α&Υ (συμμε-
τείχε μόνο ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου).
•  Ενημέρωση του 80% του προσωπικού για το 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. Ο στόχος 
δεν υλοποιήθηκε (ενημερώθηκε μόνο το 15%). 

Εντός του 2014 έγιναν 6 συνεδρίες της Επιτροπής 
Ασφάλειας και Υγείας περισσότερες από όσες προνοεί 
η σχετική νομοθεσία. 

Στις συνεδρίες αυτές υπήρξε σε όλες τουλάχιστον 

Εντός του 2014 έγιναν 12 δειγματοληπτικές μετρήσεις 
μικροβιακού φορτίου, ζυμομυκήτων και Χημικών 
Πτητικών Ενώσεων.

Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού δεν μπορούσαν 
να γίνουν μετρήσεις στην κλίμακα που γίνονταν τα 
προηγούμενα χρόνια (μέτρηση σε όλα τα γραφεία και 
χώρους του ΡΙΚ). 

Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις επικεντρώθηκαν στους 
χώρους Gallery, Apparatus, MCR, Ραδιοθαλάμους, 
Ροές ΡΙΚΕΝΑ και ΡΙΚΔΥΟ. 

Οι χώροι αυτοί επιλέγηκαν λόγω του ότι εξυπηρετούνται 
από μηχανικό σύστημα εξαερισμού/κλιματισμού (δεν 
έχουν παράθυρα) και λόγω του ότι είχαν παρουσιάσει 
προβλήματα στο παρελθόν. 

Έγιναν επίσης μετρήσεις ποιότητας νερού οι οποίες 
κατέδειξαν κάποιες αστοχίες στο σύστημα με υψηλά 
επίπεδα λεγεωνέλλας, ψευδομονάδων, κολοβακτηριδίων. 
Ακολούθησε απολύμανση των ντεποζίτων και οι νέες 

μετρήσεις ήταν σαφώς βελτιωμένες. 

Κατά το 2014 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 
το οποίο είχε εκπονηθεί στις αρχές του έτους με τις 
ανάγκες των διαφόρων Τμημάτων και ολοκληρώθηκε 
κατά 90%. 
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εντός ΡΙΚ οι 
ακόλουθες εκπαιδεύσεις:

•  Εκπαίδευση για πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων 
στην Εργασία σε συνεργασία με τον Αντιρευματικό 
Σύνδεσμο Κύπρου.

•  Εκπαίδευση της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας 
στην Αναγνώριση Κινδύνων και Τεχνικές Επιθεώρησης.
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Συνεχίζοντας την προσπάθεια του για αναβάθμιση σε 
θέματα ασφάλειας και υγείας διοργάνωσε σεμινάρια 
με θέμα « Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας».

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
αλλά και αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας, 
συνεχίστηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο με απώτερο 
στόχο το 2015, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να 
προχωρήσουν  και σε άλλους χώρους.

Έχει ξεκινήσει η αποικοδόμηση των αποθηκών αμιάντου 
οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες από 
εξειδικευμένη μελέτη διαχείρισης αμιάντου. Η απομά-
κρυνση αμιάντων από διάφορους χώρους θα συνεχιστεί 
και  εντός του 2015. 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Το 2014 λειτούργησαν αποτελεσματικά τα δύο 
υφιστάμενα Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
του ΡΙΚ, τόσο το Κυβερνητικό που αφορά στο δικαίωμα 
παροχής δωρεάν περίθαλψης στα Κρατικά Νοσηλευτήρια 
όσο και το Επικουρικό.

Δικαιούχοι των εν λόγω σχεδίων για το 2014 ήταν:

•  678 άτομα (Μόνιμοι υπάλληλοι με τα εξαρτώμενα 
τους και Συνταξιούχοι με τα εξαρτώμενα τους).

•  231 άτομα (Μόνιμοι υπάλληλοι με τα εξαρτώμενα 
τους και Συνταξιούχοι με τα εξαρτώμενα τους) οι οποίοι 
είναι εξαρτώμενοι Δημοσίων Υπαλλήλων.

•  113 άτομα (Εργατοϋπάλληλοι με τα εξαρτώμενά 
τους).

Το ΡΙΚ συνέχισε να εισφέρει και κατά το 2014 σε 
σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, επιλογής 
των Συνεργατών, μετά την προσκόμιση σχετικών 
πιστοποιητικών. Το 2014 έτυχαν εισφοράς 260 
Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου.

50% απαρτία (από τα 13 μέλη που απαρτίζουν την 
επιτροπή).

Σε όλες τις συνεδρίες υπήρξε εκπροσώπηση της 
Διεύθυνσης από το Διευθυντή Προσωπικού και 
Διοίκησης. 

Επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού

Συνεχίζοντας και το 2014 την πάγια πολιτική του για 
βελτίωση της επαγγελματικής επάρκειας και επιμόρφωσης 
του προσωπικού του, το ΡΙΚ έδωσε την ευκαιρία σε 
140 εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα. 

Σε συνεργασία με την EBU διοργανώθηκε εκπαί-
δευση για το Διευθυντικό προσωπικό με τίτλο «The 
leadership programme» καθώς και σεμινάρια σε 
σχέση με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
τις ικανότητες διεξαγωγής αξιολογήσεων απόδοσης 
προσωπικού.

Διοργανώθηκαν επίσης σεμινάρια για την ελάττωση 
του στρες και την αύξηση της δημιουργικότητας στο 
χώρο εργασίας αλλά και για την ορθή χρήση της ελλη-
νικής γλώσσας στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης σε συνεργασία 
με την ΑνΑΔ συμμετείχε στα πιο κάτω προγράμματα:

 «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής πείρας για ανέργους».

 «Πρόγραμμα τοποθετήσεων ανέργων ή οικονομικά 
αδρανούς γυναικείου δυναμικού»  και στο

 «Σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με αποφοίτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» .
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ΙΙ.  Ο μέσος όρος του χρόνου που είχε διατεθεί για 
διαφημίσεις ημερησίως από το Α΄ Κανάλι Τηλεόρασης 
αναλύεται ως εξής:

Για το έτος 2014 - 14,31 λεπτά (σύνολο 87,05 ώρες 
με βάση τις 365 μέρες).

Για το έτος 2013 -13,46 λεπτά (σύνολο 82 ώρες με 
βάση τις 365 μέρες).

2.2.  Διαφημίσεις από το Δεύτερο Κανάλι

I.  Aπό το Β΄ Κανάλι της Τηλεόρασης κατά το έτος 
2014 μεταδόθηκαν 7.698 συνολικά διαφημίσεις 
(σποτ), σε σύγκριση με 6.196 κατά το έτος 2013 
δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 24,24%.

ΙΙ.  Ο μέσος όρος του χρόνου που είχε διατεθεί για 
διαφημίσεις ημερησίως από το Β΄ Κανάλι Τηλεόρασης 
αναλύεται ως εξής:

Για το έτος 2014 - 9,37 λεπτά (σύνολο 55,59 ώρες 
με βάση τις 356 μέρες).

Για το έτος 2013 - 7,87 λεπτά (σύνολο 45 ώρες με 
βάση τις 341 μέρες).

3.  Διαφημίσεις από το Ραδιόφωνο

Από το Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πρόγραμμα 
Ραδιοφώνου κατά το έτος 2014 μεταδόθηκαν
συνολικά 26.368 διαφημίσεις (σποτ), σε σύγκριση με 
20.090 κατά το έτος 2013 δηλαδή σημειώθηκε 
αύξηση κατά 31,25%.

Αναλυτικά από το Ραδιόφωνο μεταδόθηκαν κατά το 
έτος 2014 οι πιο κάτω διαφημίσεις:

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, πέραν των καθη-
μερινών εργασιών του, παρείχε σημαντική βοήθεια 
στη Γενική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
την υποβολή εκθέσεων, εισηγήσεων, ερευνών, 
αναλύσεων καθώς και με την παροχή έγκαιρης και 
πλήρους ενημέρωσης/πληροφόρησης για τις οικονο-
μικές δραστηριότητες του ΡΙΚ.

1. Διαφημίσεις

Τα έσοδα του ΡΙΚ από διαφημίσεις για το έτος 
2014 (Ραδιόφωνο και Τηλεόραση), ανήλθαν στα 
€3.110.439 σε σύγκριση με €2.342.902 το 2013.  
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα 
ύψους €5.300 από ηχογραφήσεις και €3.796 από 
την Ιστοσελίδα.

2.  Τηλεόραση

2.1.  Διαφημίσεις από το Πρώτο Κανάλι 

I.  Aπό το Α΄ Κανάλι της Τηλεόρασης κατά το έτος 
2014 μεταδόθηκαν συνολικά 12.053 διαφημίσεις 
(σποτ), σε σύγκριση με 11.337 κατά το έτος 2013 
δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 6,31%.
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3.3.  Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου

Ο μέσος όρος του χρόνου που είχε διατεθεί για διαφη-
μίσεις στο Τρίτο Πρόγραμμα ημερησίως έχει ως εξής:

Για το έτος 2014 - 30,29 λεπτά (σύνολο 183,75 
ώρες με βάση τις 364 μέρες).

Για το έτος 2013 - 21,64 λεπτά (σύνολο 130 ώρες 
με βάση τις 360 μέρες).

3.4.  Τέταρτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου

Στο Τέταρτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου το έτος 2014 
μεταδόθηκαν συνολικά 23 διαφημίσεις. Ο μέσος όρος 
του χρόνου που είχε διατεθεί στο Τέταρτο Πρόγραμμα 
ημερησίως ήταν 0,46 λεπτά (σύνολο 0,16 ώρες με 
βάση τις 21 μέρες).

Σημείωση:  Ο αριθμός των διαφημίσεων (σποτ) που 
μεταδόθηκαν από την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο 
κατά το έτος 2014 που αναφέρονται στην παρούσα 
έκθεση, περιλαμβάνει και τις διαφημίσεις που μεταδό-
θηκαν στο πλαίσιο της έκπτωσης σε  δωρεάν διαφη-
μιστικό χρόνο που παραχωρήθηκε στους διαφημιζό-
μενους με βάση την εμπορική πολιτική που ακολουθεί 
το ΡΙΚ καθώς και όλες τις διαφημίσεις που μεταδό-
θηκαν με ειδικές συμφωνίες (Barter Agreement), τις 
διαφημίσεις κοινωφελούς και δημόσιας ωφέλειας, 
διαφημίσεις έναντι οπτικογράφησης και τις χορηγίες 
επικοινωνίας.

4.  Λαχείο «ΡΙΚ»

Καθαρά έσοδα 2014:  €133.613.

Πρώτο Πρόγραμμα:          881    διαφημίσεις (σποτ)
Δεύτερο Πρόγραμμα:             21    διαφημίσεις (σποτ)
Τρίτο Πρόγραμμα:    25.443    διαφημίσεις (σποτ)
Τέταρτο Πρόγραμμα:             23    διαφημίσεις (σποτ)
    
Σύνολο:    26.368

3.1.  Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου

Ο μέσος όρος του χρόνου που είχε διατεθεί για 
διαφημίσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα ημερησίως έχει 
ως εξής:

Για το έτος 2014 - 1,77 λεπτά (σύνολο 6,37 ώρες με 
βάση τις 216 μέρες).

Για το έτος 2013 - 4,44 λεπτά (σύνολο 13 ώρες με 
βάση τις 181 μέρες).

3.2. Δεύτερο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου

Στο Δεύτερο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου το έτος 2014 
μεταδόθηκαν συνολικά 21 διαφημίσεις. Ο μέσος όρος 
του χρόνου που είχε διατεθεί στο Δεύτερο Πρόγραμμα 
ημερησίως ήταν 0,43 λεπτά (σύνολο 0,15 ώρες με 
βάση τις 21 μέρες).
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Πρότυπα Ελέγχου και Κώδικας Δεοντολογίας

Το ΤΕΕ ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού 
Ελέγχου και τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). 
Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΤΕΕ υπογράφουν 
την αυτοδέσμευση τους στην πιστή τήρηση των βασικών 
αρχών του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, που 
είναι η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η εμπιστευ-
τικότητα και η επαγγελματική επάρκεια (γνώση και 
ικανότητα). 

Καταστατικό Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το εγκριμένο -από τη Διοίκηση και Διεύθυνση - καταστατικό 
του ΤΕΕ, συνάδει με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού 
Ελέγχου. Σε γενικές γραμμές, το καταστατικό συμπε-
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποστολή και τους στό-
χους του Τμήματος, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
του προσωπικού του, τη μεθοδολογία προγραμματισμού 
των μελλοντικών ελέγχων, το εύρος ελέγχου, τη 
διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας του, τη διατή-
ρηση της ανεξαρτησίας του,  το δικαίωμα απρόσκοπτης 
πρόσβασης στην πληροφόρηση και στο προσωπικό 
του ΡΙΚ, τις σχετικές ευθύνες της Διεύθυνσης έναντι 
του ΤΕΕ,  τις αρμοδιότητες καθορισμού πολιτικής, τις 
σχέσεις του ΤΕΕ με την Επιτροπή Ελέγχου ΔΣ και τους 
εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, τα ελεγκτικά πρότυπα 
και πρακτικές ελέγχου, καθώς και τον κώδικα ηθικής 
και δεοντολογίας.

Το Μάρτιο του 2014 έγινε αναθεώρηση του καταστα-
τικού του ΤΕΕ,  εναρμονίζοντας το με τις τελευταίες 
τροποποιήσεις που έγιναν στα Διεθνή Πρότυπα 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με άλλες βέλτιστες 
διεθνείς συναφείς πρακτικές. 

Eξωτερική Πιστοποίηση 

To TΕΕ είναι πιστοποιημένο ως προς την εγκυρότητα 
και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του, από ανεξάρτητο 
εγκεκριμένο εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών. Η πιστοποίηση, τα αποτελέ-
σματα της οποίας ήταν πολύ ικανοποιητικά, έγινε στη 
βάση των αρχών του ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Πέραν της 
εξωτερικής πιστοποίησης, το ΤΕΕ διεξάγει αυτοαξιολόγηση 
ποιότητας, στη βάση των προνοιών των πιο πάνω 
διεθνών προτύπων.

Όραμα 

Όραμα μας, να είμαστε ένα μικρό ηγετικό Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου στην Κύπρο, προσθέτοντας 
πραγματική αξία στον Οργανισμό μας.

Aποστολή και Ερμηνεία

Εσωτερικός Έλεγχος σημαίνει: «μια ανεξάρτητη, αντι-
κειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστη-
ριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να 
βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον 
οργανισμό να πετύχει τους στόχους του, υιοθετώντας 
μία συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση στην 
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστη-
μάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών 
διακυβέρνησης» (Institute of Internal Auditors, IIA).

Στόχοι

Με την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και την 
υποβολή εισηγήσεων, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
(ΤΕΕ) στοχεύει στο να συμβάλει ουσιαστικά στην 
εκπλήρωση των πιο κάτω εποπτικών υποχρεώσεων 
της Διοίκησης και  Διεύθυνσης της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου:

•  τη συμμόρφωση με τους νόμους, κανονισμούς,
πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν το ΡΙΚ, 

•  την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των
 λειτουργιών,

•  τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, 

•  την αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 
και λειτουργικής πληροφόρησης, 
•  την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, 

•  την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που 
αναφύονται από τις δραστηριότητες του ΡΙΚ και το 
εξωτερικό περιβάλλον, 

•  τη γενικότερη επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
ΡΙΚ. 
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Ελέγχου εκτελεί χρέη Γραμματέα), Επιτροπή Προσφορών 
(ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ή εκπρόσωπος 
του, συμμετέχει ως παρατηρητής), Επιτροπή Ταμείου 
Προνοίας Τακτικών Συνεργατών (ο Διευθυντής 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι διορισμένος από το ΔΣ ως 
Πρόεδρος), Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας (η Λειτουργός 
του Τμήματος είναι διορισμένη από το ΔΣ ως Ταμίας), 
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (η Γραμματεία του 
Τμήματος είναι μέλος στην Επιτροπή)]. 

•  Μελέτη των παρατηρήσεων της έκθεσης της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (ΕΥΔ) για το 
ΡΙΚ, καθώς και καταγραφή των αντίστοιχων ενεργειών 
του ΡΙΚ και των εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου 
ΔΣ, για συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ. 
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανέλαβε συντονιστικό 
ρόλο, για την ετοιμασία της έκθεσης συμμόρφωσης 
του ΡΙΚ, η οποία αποτελεί πλέον, μέρος της διαδικασίας 
εξέτασης και έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού 
του ΡΙΚ.

Εκθέσεις Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αναλυτικές εκθέσεις του ΤΕΕ που περιλαμβάνουν 
μελέτες, πορίσματα, συμπεράσματα, απόψεις και ειση-
γήσεις, υποβάλλονται στο Γενικό Διευθυντή και στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΡΙΚ. Συνο-
πτικές εκθέσεις αποστέλλονται στον Πρόεδρο του ΔΣ 
και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ. Η 
ετήσια συνοπτική έκθεση του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται 
στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ. Αντίγραφα αναλυτικών 
εκθέσεων του ΤΕΕ παραδίδονται κάθε χρόνο στην 
ΕΥΔ, κατόπιν παράκλησης των αρμοδίων λειτουργών 
της Υπηρεσίας, στα πλαίσια του ετήσιου διαχειριστικού 
και οικονομικού ελέγχου της ΕΥΔ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης 

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) εκπροσωπεί 
το ΡΙΚ στις ετήσιες συσκέψεις των αξιωματούχων και 
Διευθυντών Εσωτερικού Ελέγχου των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (Εuropean 
Broadcasting Union-EBU). Στόχος των συσκέψεων είναι 
να υποβοηθήσουν τα Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
να καταστούν πιο αποτελεσματικά και να βοηθούν 
τους Δημόσιους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς να 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

Κύρια καθήκοντα και εργασίες

Η πολυσχιδής και πολυεπίπεδη προσφορά του ΤΕΕ 
διαφαίνεται μέσα από τον τακτικό απολογισμό των 
εργασιών του και το σχετικό προγραμματισμό. Το ΤΕΕ 
δίνει προτεραιότητα σε προληπτικούς ελέγχους, τα 
αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να επιφέρουν 
θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Ταυτόχρονα, 
ανταποκρίνεται στις οδηγίες και αναθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΔΣ), της Επιτροπής Ελέγχου ΔΣ και της 
Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στις παρακλήσεις 
διευθυντικών και άλλων στελεχών του ΡΙΚ για παροχή 
διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Οι κύριες εργασίες του ΤΕΕ, κατά το έτος 2014, συνο-
ψίζονται κάτω από τις ακόλουθες ενότητες:

•  Διεξαγωγή οικονομικών και λειτουργικών ελέγχων.

•  Ανασκόπηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

•  Διεξαγωγή ειδικών ερευνών και μελετών.

•  Έλεγχο εγχώριων και ευρωπαϊκών διαγωνισμών 
που διεξάγει ή/και που συμμετέχει το ΡΙΚ.

•  Έλεγχο στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και 
των συμβολαίων συνεργασίας.

•  Εισηγήσεις σε θέματα διακυβέρνησης.

•  Εισηγήσεις σε θέματα αλλαγών στις νομοθεσίες, 
κανονισμούς και θεσμούς.

•  Συμβολή στην υιοθέτηση διάφορων πολιτικών, 
εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών για την 
καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του Οργανισμού. 

•  Συμμετοχή σε ad-hoc επιτροπές και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα θέματα, 
όπως για παράδειγμα, θέματα προϋπολογισμού, 
επίτευξης σημαντικών εξοικονομήσεων, καθώς και 
σημαντικών στρατηγικών έργων.   

•  Συμμετοχή του προσωπικού του ΤΕΕ σε υπηρεσιακές 
Επιτροπές [π.χ. Συμβούλιο Διευθύνσεως (ο Διευθυντής 
Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει ως παρατηρητής), 
Επιτροπή Ελέγχου ΔΣ (ο Διευθυντής Εσωτερικού 
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•  Τη διαδικασία ετοιμασίας και τον έλεγχο της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς.

•  Την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

•  Τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας, 
καθώς και την ποιότητα της εργασίας των Εξωτερικών 
Ελεγκτών.

•  Τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και κατάλληλης 
στελέχωσης του ΤΕΕ, την ανασκόπηση της εργασίας 
του ΤΕΕ, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου 
υλοποίησης των εισηγήσεων του ΤΕΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, ο Διευθυντής του 
ΤΕΕ, ως Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ΔΣ (ΕΕ 
ΔΣ), είχε διάφορες συναντήσεις με τον Πρόεδρο ΕΕ 
ΔΣ και παρείχε στήριξη στις εργασίες της Επιτροπής, 
η οποία πραγματοποίησε επτά (7) συσκέψεις. Μια από 
τις κυριότερες εργασίες που απασχόλησε το ΤΕΕ και 
την ΕΕ ΔΣ, ήταν η μελέτη των παρατηρήσεων και 
συστάσεων τoυ Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, των 
ενεργειών που έγιναν ή που πρέπει να γίνουν από το 
ΡΙΚ για υλοποίηση των εισηγήσεων, καθώς και των 
αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση τους. Στο τέλος 
της μελέτης, ετοιμάστηκε μια λεπτομερής έκθεση 
συμμόρφωσης του ΡΙΚ προς τις συστάσεις του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ο ΔΕΕ του ΡΙΚ ως εκλελεγμένο, για τρίτη συνεχή θητεία, 
μέλος της διοικούσας επιτροπής του εσωτερικού 
ελέγχου της EBU, έλαβε μέρος στις σχετικές 
συσκέψεις και προέβη σε διαλέξεις και παρουσιάσεις 
μελετών που αφορούσαν, κυρίως, τις βέλτιστες πρακτικές 
εσωτερικού ελέγχου στις ευρωπαϊκές δημόσιες 
ραδιοτηλεοράσεις. Η εκλογή του ΔΕΕ του ΡΙΚ στη 
διοικούσα αυτή επιτροπή είναι σημαντική για το ΡΙΚ, 
ενόψει και του γεγονότος ότι στην Επιτροπή εκλέγεται 
περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών, κατά κύριο 
λόγο, από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία, 
Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ΤΕΕ στελεχώνεται από το ΔΕΕ, μία Λειτουργό 
Εσωτερικού Ελέγχου και μια Γραφέα ως γραμματεία 
του Τμήματος. 

Η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση του προσω-
πικού για τα νέα δεδομένα και πρακτικές στον τομέα 
ευθύνης του Τμήματος, αποτελεί σημαντικό στόχο 
του ΤΕΕ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας του. Το ΤΕΕ δίδει ιδιαίτερη σημασία 
στις τακτικές τμηματικές συναντήσεις, όπου γίνεται 
ανταλλαγή απόψεων και καθορίζονται στόχοι και 
χρονοδιαγράμματα. 

Η υποστελέχωση του ΤΕΕ είναι μια βασική πρόκληση 
που αντιμετωπίζει το ΤΕΕ σε σχέση με τις ελεγκτικές 
ανάγκες και τις πολλαπλές συναφείς απαιτήσεις του 
ΡΙΚ. Αναμένεται η υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων 
της Διοίκησης  για ενίσχυση του ΤΕΕ με έναν 
πρόσθετο ελεγκτή.

Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου ΡΙΚ

Μέσα στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της ορθολογικής διακυβέρνησης και ελέγχου, 
στο ΡΙΚ λειτουργεί ειδική Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ 
(ΕΕ ΔΣ) που απαρτίζεται από 3 μέλη του ΔΣ, ένα εκ 
των οποίων προεδρεύει της Επιτροπής.

Η ΕΕ ΔΣ έχει, σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας 
της,  την ευθύνη να επιβλέπει, μεταξύ άλλων:
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Το Τμήμα συνεργάστηκε πλήρως προς την υποστήριξη 
της παραγωγής των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων.  Η ανάμιξη και η συνεργασία αυτή, με 
την οργάνωση και τις εμπειρίες  που διαθέτουν οι 
ειδικότητες του Τμήματος, συνέβαλε κατά τρόπο
καθοριστικό στην όλη προσπάθεια για εκπλήρωση 
των στόχων που αφορούν στην ποσότητα αλλά κυρίως 
στην  πο ιότητα  του  προ ϊόντος  της  Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης.

Το Τμήμα συνέβαλε με τη στήριξη του στην επιτυχημένη 
κάλυψη των Ευρωεκλογών, με την παρουσίαση και 
προβολή των Δημοσκοπήσεων και την κάλυψη των 
προεκλογικών συγκεντρώσεων όλων των πολιτικών 
κομμάτων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους καλύψαμε με Συνεργεία 
Εξωτερικών Μεταδόσεων   Τηλεόρασης (ΣΕΜΤ), 69 
εκδηλώσεις οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά ή 
οπτικογραφήθηκαν.  Ο αριθμός αυτός, αποτελεί ρεκόρ 
καλύψεων, αφού ξεπερνά κατά πολύ τις καλύψεις των 
προηγούμενων χρόνων.

Οι κυριότερες από αυτές ήταν οι συνεδριάσεις της 
Βουλής, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων 
για τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς,  Παρελάσεις, 
Καρναβάλια, και άλλα Πολιτικά και  Πολιτιστικά γεγο-
νότα. Σημαντική σε απόδοση και αποτελεσματικότητα 
κρίνεται για ακόμη μια χρονιά, η κάλυψη με το ΣΕΜΤ  
υψηλής ευκρίνειας του σταθμού μας, ποδοσφαιρικών 
και άλλων αθλητικών γεγονότων όπως Champions 
League, Europa League και της Υπερειδικής Διαδρομής 
του Cyprus Rally καθώς και η κάλυψη των ποδοσφαι-
ρικών αγώνων της Εθνικής Κύπρου στο πλαίσιο των 
αγώνων European Qualifiers. Εμπειρία σημαντική για 
το προσωπικό μας κρίνεται και η συνεργασία με το 
κανάλι ESPN στην κάλυψη του ποδοσφαιρικού αγώνα 

Εισαγωγή

Το Τμήμα Στήριξης συνεργάστηκε και βοήθησε όλα τα 
άλλα τμήματα του ΡΙΚ στον προγραμματισμό των εργασιών, 
στην παραγωγή και τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικού 
περιεχομένου προγραμμάτων του ΡΙΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Τμήματος Στήριξης 
Παραγωγής συνέχισαν και το 2014 να στηρίζουν 
τη διοργάνωση, την παραγωγή και τη μετάδοση των 
τριών προγραμμάτων τηλεόρασης ΡΙΚΕΝΑ, ΡΙΚΔΥΟ, 
RIΚSAT, των προγραμμάτων Ραδιοφώνου Πρώτου, 
Δεύτερου, Τρίτου και Τέταρτου, των ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων και άλλων γεγονότων από την τρέχουσα 
επικαιρότητα. Τα προγράμματα RΙΚSAT και τα τέσσερα 
ραδιοφωνικά, προσφέρονται επίσης μέσω του διαδι-
κτύου παγκόσμια. 
 
Το 2014 αφυπηρέτησε μόνιμη ηχολήπτρια και μόνιμος 
κινηματογραφιστής και με πρόωρη αφυπηρέτηση 
αποχώρησε συνεργάτης μοντέρ. 

Στο τμήμα επίσης εργοδοτήθηκαν και αριθμός ατόμων 
με  βάση το Σχέδιο Ανέργων Νέων Πτυχιούχων της 
ΑΝΑΔ. 

Το Τμήμα Στήριξης Παραγωγής παρά τις μειώσεις 
στον προϋπολογισμό του, ανταποκρίθηκε πλήρως στις 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.  Προς τούτο, κυρίως 
έχει συνδράμει η ευσυνειδησία και η εργατικότητα του 
προσωπικού, αφού εργάστηκε πολλές φορές πέραν 
του ωραρίου του χωρίς  (χρηματική) αμοιβή.
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1.  Υπηρεσία Κινηματογραφιστών Συνεργείου και 
Τηλεθαλάμων

Η Υπηρεσία στελεχώνει τους Τηλεθαλάμους 1,2,3, τα 
Συνεργεία Εξωτερικών Μεταδόσεων Τηλεόρασης και 
το Κινηματογραφικό Συνεργείο.

Κατά τη διάρκεια του έτους καλύψαμε ως Συνεργεία 
Εξωτερικών Μεταδόσεων   Τηλεόρασης όλες τις εκδη-
λώσεις οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά ή οπτικογρα-
φήθηκαν. Από διάφορους χώρους επίσης έγιναν πολυάριθμες 
ζωντανές συνδέσεις ποικίλων γεγονότων προς τους 
Τηλεθαλάμους του ΡΙΚ με συνεργεία ENG. 

Η υπηρεσία στελεχώνει επίσης τα μονομελή συνεργεία 
συλλογής ειδήσεων ENG (Electronic News Gathering), 
τα διμελή συνεργεία κινηματογράφησης προγραμμάτων, 
ντοκιμαντέρ και σειρών της τηλεόρασης. Επίσης, προ-
σφέρει υπηρεσίες στο καινούργιο SNG-HD Van όπου 
υπάρχουν ανάγκες  για Δορυφορικές Ζεύξεις.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΗΠΑ καθώς και η κάλυψη της επίσκεψης 
του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
Joe Biden.

Καλύψαμε επίσης μια σειρά από επίσημες επισκέψεις 
αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάφορες 
χώρες, του  Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κατάρ, 
στο Ντουμπάι και στην Αίγυπτο και τις επίσημες 
επισκέψεις του Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακία 
και στην Ιορδανία.

Στις εγκαταστάσεις του Τηλεθαλάμου 3 συνεχίστηκε 
η παραγωγή και η εγγραφή προγραμμάτων όπως των 
εβδομαδιαίων ψυχαγωγικών προγραμμάτων 
«Σάββατο κι Απόβραδο», «Kαφέ του χαμένου χρόνου» 
και «4U2». ΄Εγινε η παραγωγή του προγράμματος 
«Eurovision Song Project» με την επιλογή 6 τραγουδιών 
που μετείχαν αργότερα στο Διαγωνισμό Τραγουδιού 
Eurovision.  Επίσης, με μια σειρά προγραμμάτων 
μεταδόθηκαν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στο πλαίσιο 
του θεσμού MUNDIAL 2014. Επίσης με αποστολή 
συνεργείου, καλύφθηκαν οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 
στη Σκωτία.  

Κατά το 2014 συνεχίστηκαν τα γυρίσματα της σειράς 
«Κυπριώτικα Σκετς» στο χωριό Πέρα Ορεινής. Επίσης, 
σε κρουαζιέρες που πραγματοποιήθηκαν από το Τρίτο 
Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου, έγιναν γυρίσματα μιας 
σειράς προγραμμάτων για τα ντοκιμαντέρ «Πελάγων 
Γεύσεις» και «Θαλασσογραφία».

Το Τμήμα Στήριξης Παραγωγής παρέχει τεχνική 
υποστήριξη στους συνεργάτες μας κινηματογραφιστές 
των πόλεων Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λεμεσού και 
Πάφου και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των εκεί 
τηλεθαλάμων.
 
Ανταποκρινόμενοι στην πάγια πολιτική του ΡΙΚ για 
στήριξη του πολιτισμού, το Τμήμα μας έδωσε εξοπλισμό 
και υπηρεσίες σε μια σειρά μουσικών, πολιτιστικών 
και άλλων εκδηλώσεων που έγιναν τόσο στο Θεατράκι 
«Ανδρέας Χριστοφίδης» όσο και στην αίθουσα 
Αρχείου «Τάσσος Παπαδόπουλλος». Εκδηλώσεις 
όπως τις διαλέξεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
τα σεμινάρια της ΄Ενωσης Σκηνοθετών Κύπρου, τις 
εκδηλώσεις για τους κατεχόμενους Δήμους καθώς 
και τις εκδηλώσεις των ομίλων ΡΙΚ, Μουσικού και  
Θεατρικού.
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για απόκτηση εργασιακής πείρας. Στα πλαίσια του 
ιδίου προγράμματος στην υπηρεσία εργάστηκε από 
4/10/14 και για περίοδο 10 εβδομάδων άλλος ένας 
πτυχιούχος. Η συνεργασία υπήρξε πολύ χρήσιμη και 
για τους ίδιους  αλλά και πολύ επωφελής για την Υπηρεσία. 
Τον Οκτώβριο αποχώρησε από την Υπηρεσία ένας 
συνεργάτης αορίστου χρόνου και οι ανάγκες της Υπη-
ρεσίας καλύφθηκαν με εσωτερική μετακίνηση άλλου 
συνεργάτη από το Τμήμα Στήριξης.

Οι Χειριστές κατανέμονται με βάση τη ρότα εργασίας 
σε διάφορους χώρους. Επανδρώνουν τους θαλάμους 
ροής ΡΙΚΕΝΑ – Δορυφορική και ΡΙΚΔΥΟ, τα συνεργεία 
Εξωτερικών Μεταδόσεων ( Σ.Ε.Μ.Τ) ΟΒ1, ΟΒ2, το νέο 
ΟΒHD υψηλής ευκρίνειας ως επίσης και τους τηλεθα-
λάμους 1,2,3,4.

Τα κυριότερα καθήκοντα των Χειριστών Τεχνικών 
Συσκευών είναι τα ακόλουθα:

α) Φροντίζουν για την ομαλή και χωρίς προβλήματα 
μετάδοση των  εκπομπών του ΡΙΚΕΝΑ, ΡΙΚΔΥΟ και 
της δορυφορικής εκπομπής. 

β) Οπτικογραφούν και παρέχουν υποστήριξη στις πα-
ραγωγές των τοπικών προγραμμάτων στους Τηλεθα-
λάμους 1, 2, 3, 4. 

γ)  Κάνουν εγγραφές και συνεργάζονται με τις άλλες 
Υπηρεσίες του ΡΙΚ για την απευθείας μετάδοση 
ζωντανών γεγονότων και εκδηλώσεων εντός και 
εκτός ΡΙΚ με τα Συνεργεία Εξωτερικών Μεταδόσεων 
(ΣΕΜΤ) και SNG.

δ)  Συνεργάζονται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το 
Τμήμα Πομπών για την παραλαβή και εγγραφή οπτικο-
ακουστικού υλικού από τους τηλεθαλάμους των επαρχιών  
μέσω μικροκυματικών ζεύξεων.

Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν τις καλύψεις του 
εξωτερικού και αποστέλλουν το οπτικοακουστικό 
υλικό μέσω FTP.

Απασχολούνται σήμερα στην Υπηρεσία 34 άτομα, εκ 
των οποίων τα 10 άτομα είναι μόνιμοι υπάλληλοι και 
24 είναι συνεργάτες αορίστου χρόνου. Το προσωπικό 
αυτό εργάζεται με το σύστημα βάρδιας. 

Καλύφθηκαν φωτογραφικά όλες οι εκδηλώσεις στο 
Θεατράκι «Ανδρέας Χριστοφίδης», στην Αίθουσα 
Αρχείου ΡΙΚ, οι επισκέψεις επισήμων στο ΡΙΚ και 
διατηρείται αρχείο φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή. 

Για τις ανάγκες του τηλεοπτικού Δελτίου Ειδήσεων 
παραχωρήθηκαν επί καθημερινής βάσης, ανάλογα και 
με τις επικρατούσες συνθήκες μέχρι και πέντε 
μονομελή συνεργεία, καλύπτοντας ωράρια από τις 
8 το πρωί μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης ημέρας. 
Καλύφθηκαν επίσης επισκέψεις αρχηγών κομμάτων ή 
άλλων επισήμων στα κατεχόμενα.

Με κινηματογραφικές ομάδες καλύφθηκαν διάφορα 
θέματα από όλη την Κύπρο τα οποία εντάχθηκαν στα 
προγράμματα τηλεόρασης.

2. Υπηρεσία Χειριστών Τεχνικών Συσκευών και EBU

Πρόκειται για μια πολυσχιδή Υπηρεσία με πολλά και 
ποικίλα καθήκοντα. 

Στην Υπηρεσία Χειριστών Τεχνικών Συσκευών, εργά-
ζονται  8 βοηθοί Λειτουργοί, 7 συνεργάτες με καθή-
κοντα βοηθών Λειτουργών και 2 ωρομίσθιοι εργάτες. 
Στην Υπηρεσία επίσης από τον Σεπτέμβρη του 2013 
και μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, είχε τοποθετηθεί 
μέσω προγράμματος της ΑΝΑΔ μια άνεργη πτυχιούχος 
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προϋπολογισμό της. Προς τούτο έχει συνδράμει 
αποφασιστικά η ευσυνειδησία και η εργατικότητα του 
προσωπικού.

3. Υπηρεσία Ηχοληπτών

3α. Ηχολήπτες Τηλεόρασης

Η Υπηρεσία Ήχου Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου 
αποτελείται από 11 άτομα πλήρους απασχόλησης και  
2 άτομα μερικής απασχόλησης. Το 2014 αποχώρησε 
από τη υπηρεσία ένας μόνιμος υπάλληλος που εκτελούσε 
χρέη Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.     

Στην Τηλεόραση εργάζονται 8 ηχολήπτες, 1 μόνιμος 
υπάλληλος και 7 συνεργάτες αορίστου χρόνου, οι 
οποίοι στελεχώνουν τους Τηλεθαλάμους 1, 2, 3, 4,  
την αίθουσα Dubbing, τα 4 συνεργεία εξωτερικών 
μεταδόσεων (ΣΕΜΤ) καθώς και τα συνεργεία με ENG 
κάμερες.

Οι εργασίες της χρονιάς 2014 που καλύφθηκαν με 
εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, ήταν πάρα πολλές και 
σημαντικές, με κορυφαία γεγονότα τον διαγωνισμό 
τραγουδιού Eurovision, την κάλυψη των ποδοσφαιρι-
κών αγώνων του UEFA και Europa League,  στο στά-
διο Γ.Σ.Π. Λευκωσίας, με το νέο Συνεργείο Εξωτερικών 
Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας. Ήταν μια μεγάλη 
πρόκληση για τον ήχο στην οποία η Υπηρεσία, όπως 
αποδεικνύεται μέσα από την καθ’ όλα επιτυχημένη 
παρουσία της, ανταποκρίθηκε πλήρως.

Η Υπηρεσία Ηχοληπτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
στις καλύψεις ζωντανών εκδηλώσεων  ενώ για 7η 
συνεχή χρόνια καταθέτει τη δική της συμβολή στο 
πολύ πετυχημένο, αλλά και συνάμα πολύ απαιτητικό 
από  άποψη ηχοληψίας ,  μουσικό  πρόγραμμα  

ε) Σε συνεργασία με την EBU, αλλά και με άλλους 
οργανισμούς, κάνουν  δορυφορικές συνδέσεις για 
σκοπούς ζωντανής μετάδοσης γεγονότων παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος (αθλητικά, μουσικά, επικαιρικά κ.λ.π.), 
αλλά και δορυφορικά Uplinks για το ΡΙΚ ή/και άλλους 
σταθμούς του εξωτερικού.

ζ) Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
Internet λαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό μέσω FTP, 
ενώ έχουν αναλάβει και την πολύ σημαντική Υπηρεσία 
του Video on Demand ανεβάζοντας στην ιστοσελίδα 
του ΡΙΚ όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα παραγωγής 
ΡΙΚ, δίνοντας την δυνατότητα στους τηλεθεατές να 
μας παρακολουθούν σε χρόνο δικής τους επιλογής.

η) Κάνουν μοντάζ, κυρίως των εξωτερικών θεμάτων, 
για τα Δελτία Ειδήσεων και την πρωϊνή εκπομπή 
«Πρώτη Ενημέρωση».

Σημαντικό από κάθε άποψη είναι το γεγονός ότι το 
2014 οι Τεχνικές Υπηρεσίες προχώρησαν στην 
υλοποίηση του Έργου 6/2013 – High Definition 
Multichannel Playout System ως επίσης και του έργου 
7/2013 που αφορά στην ψηφιοποίηση του αρχείου. 
Πρόκειται για τεράστια τεχνολογική αναβάθμιση με 
ψηλές απαιτήσεις σε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η 
Υπηρεσία Χειριστών Τ.Σ. είχε άμεση εμπλοκή και στα 
δύο έργα και το προσωπικό με πολλή διάθεση και 
προθυμία παρακολούθησε τις σχετικές εκπαιδεύσεις 
και ανταποκρίθηκε πλήρως στις νέες υπηρεσιακές 
απαιτήσεις. Οι νέες ψηφιακές ροές βρίσκονται σε 
πλήρη λειτουργία από τις 15 Ιανουαρίου 2015.

Η Υπηρεσία Χειριστών Τεχνικών Συσκευών παρά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει  με τη στελέχωση, έχει 
ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες με  ταυτόχρονη  δραστική μείωση στον 
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Η Υπηρεσία διεκπεραιώνει τις εργασίες της διαθέτοντας 
2 μονταζιέρες με edit controller και δυνατότητα AB 
ROLL, 4 μονταζιέρες από μηχανή σε μηχανή και 7 
μονάδες Non Linear Editors, στις οποίες έχει προστεθεί 
και ένα Laptop computer. 

Η Υπηρεσία, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες μοντάζ 
σε προγράμματα και παραγωγές όλων των κατηγοριών 
- πολιτιστικές, ψυχαγωγικές κοινωνικές και αθλητικές- 
συμβάλλει αποφασιστικά στην καθιέρωση της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης ως μιας αξιόπιστης και ποιοτικής 
επιλογής.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία καλύπτει  τις ανάγκες 
σε μοντάζ του Τηλεοπτικού Δελτίου Ειδήσεων, Επίκαιρων 
Εκπομπών, Ντοκιμαντέρ, επετειακών εκπομπών, πολι-
τιστικών, αθλητικών, παιδικών και συμμετέχει σε όλο 
το φάσμα της παραγωγής προγραμμάτων όπως «Από 
Μέρα σε Μέρα», «Καλή σας μέρα», «Η ΄Υπαιθρος», 
«Χωρίς αποσκευές», «BIZ/ΕΜΕΙΣ», « Κάτω από τον 
ίδιο ουρανό», «Σκοτεινά μονοπάτια», «Η Κύπρος κοντά 
σας», «Η Παροικία μας», «Κύπρος ένα ταξίδι», «΄Εδοξε 
τη Βουλή», «Μαγειρική», «Μαζί στο ΡΙΚ», «Με καλή 
Παρέα», «Στη Χώρα του Γιατί» «Εντέχνως», «Σάββατο 
κ ι  Α π ό β ρ α δ ο » ,  « Α μ ύ ν ε σ θ α ι  Π ε ρ ί  Π ά τρ η ς » , 
«Μηχανοκίνητος Αθλητισμός»,  κλπ.

Με τη νέα τηλεοπτική περίοδο έχουν προστεθεί και 
τα προγράμματα, «Πρώτη Ενημέρωση» «Ταξίδι στο Χρόνο» 
«Θαλασσογραφία», «Αιγαίων Γεύσεις», «Κυπριώτικο 
σκετς» η περιβαλλοντική εκπομπή «Σπίτι στη Φύση», 
ενώ σημαντική θεωρείται και η προβολή των προ-
γραμμάτων μας με το ειδικό φιλμάκι που ετοιμάζεται 
για την παρουσίαση της νέας τηλεοπτικής περιόδου 
αλλά και  μέσω των ειδικών διαφημιστικών που ετοι-
μάζει η Υπηρεσία Μοντάζ σε συστηματική βάση.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη συμβολή της 
υπηρεσίας μοντάζ σε αξιόλογα και ποιοτικά ντοκιμαντέρ,  
όπως «Εν ονόματι της Πατρίδος», «Ει Εισί βωμοί εισί 
και Θεοί», «Αμμόχωστος, μνήμες και προσδοκίες», 
«1974, Ήχος και Εικόνα» κ.α.

Η εφαρμογή της νέας ψηφιακής τεχνολογίας στις ροές 
αλλά και της ενοποίησης με την ψηφιακή πλατφόρμα 
αρχείου της Dallet, αποτελεί σημαντική πρόκληση για 
την Υπηρεσία καθώς σταδιακά καταργείται το γραμμικό 

«Σάββατο κι’ Απόβραδο», όπως ακριβώς κάνει και με 
τα άλλα καθημερινά  προγράμματα, παιδικά προγράμματα,  
καλλιτεχνικά ,  πολιτιστικά και άλλα.

3β. Ηχολήπτες Ραδιοφώνου

Στο Ραδιόφωνο  εργάζονται τρεις συνεργάτες αορίστου 
χρόνου και δύο  μερικής απασχόλησης με 30 και 15 
ώρες αντίστοιχα.  Καλύπτουν το studio ηχογραφήσεων 
2 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 08.00 μέχρι 
18.00, και το studio 3 από 09.00 μέχρι 11.30 τις 
ίδιες μέρες, όπου γίνονται παραγωγές καλλιτεχνικών, 
πολιτιστικών, προγραμμάτων λόγου και κ.α. Καλύπτουν 
επίσης το Πρώτο και Τρίτο Πρόγραμμα σε όλα τα 
Ζωντανά π.χ. Πρωινό Δρομολόγιο,  μεσημβρινή και 
βραδινή ζώνη επικαιρικής ενημέρωσης, αθλητικά 
γεγονότα και άλλα.

Ζωντανές συνδέσεις με την αίθουσα «Τάσσος 
Παπαδόπουλος» από το κτήριο του  Αρχείου για 
εκδηλώσεις κατεχομένων Δήμων, με την αίθουσα  
«Ανδρέας Χριστοφίδης» (Θεατράκι) για Μουσικά 
γεγονότα, από το Mall Λευκωσίας και Λεμεσού παιδικά, 
εκκλησίες για μεταδόσεις Θείας Λειτουργίας, 
μνημόσυνων κλπ.

4.Υπηρεσία Μοντάζ Τηλεόρασης

Η Υπηρεσία  είναι  στελεχωμένη από 16 άτομα, εκ των 
οποίων ο ένας είναι μόνιμος υπάλληλος, στη θέση 
Βοηθού Λειτουργού και 15 συνεργάτες αορίστου 
χρόνου. Τον Απρίλιο του  2014 υπέβαλε παραίτηση 
και  αποχώρησε από την υπηρεσία ένας συνεργάτης 
αορίστου χρόνου.
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5γ.  Υπηρεσία Βίζιον Μίξερς

Η Υπηρεσία Εναλλαγής Εικόνας, είναι στελεχωμένη 
με 6 υπαλλήλους, Συνεργάτες Αορίστου χρόνου που 
εργάζονται με το σύστημα βάρδιας. Στελεχώνουν τους 
Τηλεθαλάμους 1,2,3 για την παραγωγή και μετάδοση 
των δελτίων ειδήσεων, ζωντανών και οπτικογραφημένων 
προγραμμάτων. Στελεχώνουν επίσης τα Συνεργεία 
Εξωτερικών Μεταδόσεων σε όλες τις ζωντανές και 
οπτικογραφημένες εκδηλώσεις. 

5δ. Υπηρεσία Γραφικών Τηλεόρασης

Η Υπηρεσία Γραφικών στελεχώνεται από οκτώ Γραφίστες. 
Ένα μόνιμο υπάλληλο και επτά συνεργάτες αορίστου 
χρόνου.   Η Υπηρεσία συνεργάζεται, στον τομέα που 
την αφορά, με τα Τμήματα Προγραμμάτων Τηλεόρασης, 
Ραδιοφώνου, Δημοσίων Σχέσεων και Οικονομικών 
Υπηρεσιών.  Καλύπτονται οι ανάγκες σε γραφικά, 
κινούμενα γραφικά, ηλεκτρονικούς τίτλους, γραφικά 
σκηνικών, έντυπα, διαφημίσεις και στον χειρισμό των 
γεννητριών χαρακτήρων (συστήματος CHYRON) κατά 
τη διάρκεια όλων των ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών 
και εγγραφών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια του 2014 η Υπηρεσία μεταξύ άλλων 
κάλυψε:-  

Ευρωεκλογές 2014 – MUNDIAL 2014 – EUROPA 
LEAGE 2014 – Λογότυπα και Γραφικά για τις νέες 
ψηφιακές ροές εγκαταστάθηκαν στο ΡΙΚ.  –  Γραφικά 
για το Δελτίο Ειδήσεων.
 
5ε. Υπηρεσία Μακιγιέζ

Η Υπηρεσία Μακιγιέζ στελεχώνεται από 5 συνεργάτες 
αορίστου χρόνου οι οποίοι εργάζονται με το σύστημα 
βάρδιας. Έχουν την ευθύνη για το μακιγιάζ όλων των 
παρουσιαστών του τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων και 
προγραμμάτων, των φιλοξενουμένων και των ηθοποιών 
των τηλεοπτικών σειρών.

5στ. Υπηρεσία Ενδυματολόγων 
 
Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη από 3 συνεργάτες
αορίστου χρόνου. Επιμελούνται ενδυματολογικά 
όλους τους παρουσιαστές των προγραμμάτων, του 
τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων και τους ηθοποιούς 
των τηλεοπτικών σειρών. Έχουν υπό την ευθύνη τους 
και τη λειτουργία του Βεστιαρίου ΡΙΚ.

μοντάζ γι’ αυτό και η υπηρεσία με διάφορες εκπαιδεύσεις 
προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να αντεπεξέλθει στο 
νέο περιβάλλον εργασίας.

5. Υπηρεσία Τηλεθαλάμων

Η Υπηρεσία Τηλεθαλάμων φροντίζει για την οργάνωση, 
τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των εργασιών 
των Τηλεθαλάμων 1,2,3,4 και των Συνεργείων Εξωτερικών 
Μεταδόσεων Τηλεόρασης, με βάση τις ανάγκες των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Την Υπηρεσία Τηλεθαλάμων στελεχώνουν οι πιο κάτω 
Υπηρεσίες:

5α. Υπηρεσία Διευθυντών Σκηνής

Η Υπηρεσία στελεχώνεται από 6 άτομα, 1 μόνιμο και 
5 συνεργάτες αορίστου  χρόνου που εργάζονται με το 
σύστημα βάρδιας και έχουν την ευθύνη της οργάνωσης 
και ομαλής λειτουργίας των Τηλεθαλάμων 1,2,3. 
Στελεχώνουν επίσης τα Συνεργεία Εξωτερικών 
Μεταδόσεων (ΣΕΜΤ), τις τηλεοπτικές σειρές ως 
Διευθυντές Παραγωγής με ευθύνη την οικονομική 
διαχείριση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της 
παραγωγής. 

5β.  Υπηρεσία Φωτιστών

Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη από 5 συνεργάτες 
αορίστου χρόνου οι οποίοι εργάζονται με το σύστημα 
βάρδιας. ΄Εχουν την ευθύνη του φωτισμού και του 
ελέγχου της εικόνας για όλες τις τηλεοπτικές παρα-
γωγές των προγραμμάτων και των ειδήσεων στους 
Τηλεθαλάμους, στις τηλεοπτικές καλύψεις των ΣΕΜΤ 
και των τηλεοπτικών σειρών.
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5ζ. Υπηρεσία Κομμωτών

Στην Υπηρεσία Κομμωτών απασχολούνται 2 άτομα 
ως συνεργάτες αορίστου χρόνου που εργάζονται με 
το σύστημα βάρδιας και έχουν τη ευθύνη για το κτένισμα 
των παρουσιαστριών ειδήσεων και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων.

6. Υπηρεσία Σκηνικών

Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη από 8 άτομα, πέντε 
εργάτες / ξυλουργούς και 3 ανειδίκευτους εργάτες, 
επτά εργάζονται με το σύστημα βάρδιας και δύο ώρες 
γραφείου. Τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία 
εργοδοτούνται με το καθεστώς του ωρομίσθιου 
κυβερνητικού προσωπικού.

Το προσωπικό αυτό έχει ως κύριο τομέα ευθύνης την 
κατασκευή, διαχείριση και τοποθέτηση των σκηνικών 
και τηλεοπτικών σειρών σύμφωνα με τον ημερήσιο 
και μηνιαίο προγραμματισμό και ενεργεί προς την 
κατεύθυνση της ετοιμασίας των χώρων παραγωγής 
ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση τον καθορισμένο 
χρόνο. Έχει, επίσης, την ευθύνη όλων των ξυλουργικών 
εργασιών στο ΡΙΚ μεταξύ των οποίων της συντήρησης 
και της επιδιόρθωσης.
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2. Κύρια καθήκοντα και εργασίες:

2.1. Προληπτική συντήρηση, επιδιορθώσεις και έλεγχος 
των προδιαγραφών του τεχνικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στην προετοιμασία, παραγωγή, 
προσαρμογή, μετάδοση και αρχειοθέτηση ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εξυπηρετούνται οι 
ραδιοτηλεοπτικές ειδήσεις, τα επικαιρικά και άλλα 
προγράμματα, οι εξωτερικές μεταδόσεις, δορυφο-
ρικές λήψεις, η ψηφιακή δορυφορική εκπομπή 
PIKSAT στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αυστραλία 
και  μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων 
μέσω διαδικτύου. 

2.2. Εκπόνηση μελετών, ετοιμασία σχεδίων και 
προϋπολογισμών. Στo πλαίσιο της μετάβασης μας στη 
νέα ψηφιακή τεχνολογία ετοιμάστηκαν μελέτες, σχέ-
δια και προϋπολογισμοί για την υλοποίηση στους 
Ραδιοτηλεθαλάμους της ροής και εκπομπής, συνεργεία 
οπτικογράφησης ειδήσεων, συνεργεία εξωτερικών 
μεταδόσεων, αίθουσες προσαρμογής προγραμμάτων, 
γραφικά τηλεόρασης, δορυφορικές λήψεις και μετα-
δόσεις τηλεοπτικών ειδήσεων μέσω EBU (European 
Broadcasting Union) και δορυφορικές εκπομπές/
αναμεταδόσεις ειδήσεων και αθλητικών προγραμμάτων.

2.3. Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για ζήτηση 
προσφορών για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
αναλώσιμων που χρησιμοποιούνται στα ραδιοτηλε-
οπτικά προγράμματα. Τεχνοοικονομική ανάλυση των 
προσφορών και υποβολή εκθέσεων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο με εισηγήσεις για αγορά και αξιοποίηση 
του τεχνικού εξοπλισμού. Παραγγελίες ανταλλακτικών 
για τα υφιστάμενα μηχανήματα.

2.4. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγή, 
επεξεργασία, μετάδοση και αρχειοθέτηση ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων, που ζητείται από τα άλλα Τμήματα του 
ΡΙΚ.

2.5. Παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστο-
σελίδας του ΡΙΚ. Προετοιμασία και μετάδοση μέσω 
διαδικτύου πληροφοριών που αφορούν το ΡΙΚ και 
μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (live 
streaming, video on demand και audio on demand).

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του  Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου  αποτελούνται από δύο τμήματα: το Τμήμα 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων και το Τμήμα 
Μελετών, Εγκαταστάσεων και Πομπών. Οι εργασίες 
αναλύονται πιο κάτω ανά Τμήμα.

A. Τμήμα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων: 

1. Στόχοι του Τμήματος Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Θαλάμων:

 Οι κυριότεροι στόχοι του Τμήματος Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Θαλάμων είναι: 

1.1. Η διατήρηση σε υψηλό λειτουργικό επίπεδο των 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών τεχνικών εγκαταστά-
σεων και μονάδων εξωτερικών μεταδόσεων και η 
συνεχής αναβάθμισή τους, σύμφωνα με τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης και της 
συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στο χώρο της 
Ραδιοτηλεόρασης και της Πληροφορικής. 
 
1.2. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των 
μηχανικών του Τμήματος καθώς και λειτουργών των 
άλλων τμημάτων με σκοπό τη γρήγορη αφομοίωση 
των νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

1.3. Η αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων των 
μηχανημάτων με σκοπό τον  εμπλουτισμό και το υψηλό 
τεχνικό επίπεδο των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών 
και  η βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, 
μετάδοσης και αρχειοθέτησης ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

Οι βασικοί τομείς δραστηριοτήτων του Τμήματος είναι 
οι ακόλουθοι:
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Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων 
είχε την ευθύνη της ετοιμασίας των εγγράφων του 
διαγωνισμού καθώς και της διαχείρισης του έργου και 
σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες και την 
Υπηρεσία Αρχείου το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
εντός του 2014. 

3.2. ΄Εργο 6/2013 – Ψηφιακές ροές τηλεόρασης

Ολοκληρώθηκε το έργο 6/2013 των ψηφιακών ροών 
τηλεόρασης για τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια 
ΡΙΚΕΝΑ, ΡΙΚΔΥΟ, ΡΙΚHD και ΡΙΚsat. Η εκπομπή των 
τεσσάρων τηλεοπτικών καναλιών γίνεται πλέον από 
ένα ενιαίο χώρο με αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
και ενισχυμένες δυνατότητες γραφικών και channel 
branding. 

Το νέο σύστημα βασίζεται στις πλέον μοντέρνες 
τεχνολογίες του broadcasting και παρέχει εφεδρεία σε 
όλα τα ζωτικά του σημεία προσφέροντας αξιοπιστία.  

Με την εφαρμογή του έργου παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στην τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών προς 
το κοινό τόσο εντός Κύπρου όσο και στο δορυφορικό 
κανάλι του ΡΙΚsat. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν 
πολλαπλές εκπαιδεύσεις του προσωπικού στο Τμήμα 
Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στο Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής και στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Οι εκπαι-
δεύσεις έγιναν τόσο από ειδικευμένο προσωπικό των 
κατασκευαστριών εταιρειών του εξοπλισμού όσο και 
από τους μηχανικούς του Τμήματος Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Θαλάμων προς  λειτουργούς  άλλων 
εμπλεκόμενων Τμημάτων του ΡΙΚ.

2.6. Τεχνική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσω-
πικού του Τμήματος με έμφαση στη νέα ψηφιακή τεχνολογία. 
Παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό άλλων τμημάτων 
στη χρήση του νέου ψηφιακού εξοπλισμού, δικτύων 
υπολογιστών και servers στην παραγωγή, προσαρμογή 
και εκπομπή Ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

2.7. Παροχή τεχνικών διευκολύνσεων για τις εξωτε-
ρικές μεταδόσεις Ραδιοφώνου μέσω   τηλεφωνικών 
γραμμών PSTN και ψηφιακών ISDN.

2.8. Στελέχωση της υπηρεσίας Μηχανικών Σταθμού 
από τεχνικούς του Τμήματος. Από τις 3:30μμ μέχρι τις 
11:00μμ καθημερινά οι τεχνικοί προσφέρουν υπη-
ρεσίες επιδιόρθωσης βλαβών και παροχής τεχνικής 
υποστήριξης στους Ραδιοτηλεθαλάμους. 

3. Οι κυριότερες εργασίες που έγιναν στο Τμήμα 
Ραδιοτηλεθαλάμων κατά το 2014 συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 

3.1.  Έργο 4/2013 - Αποκατάσταση και ψηφιοποίηση 
του φιλμ 16 mm που αφορά στην περίοδο 1974-
1978  (200 ώρες οπτικοακουστικού υλικού).

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης και ψηφιοποίησης 
του film 16mm που αφορά την περίοδο 1974-1978 
(200 ώρες). Τα film παραδόθηκαν αποκατεστημένα 
στην Υπηρεσία Αρχείου και φυλάγονται πλέον στο κτί-
ριο του Αρχείου του ΡΙΚ στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους χωρίς να κινδυνεύουν από περαιτέρω φθορά. 

Επίσης τα ψηφιοποιημένα αρχεία παραδόθηκαν σε 
ποιότητα υψηλής ευκρίνειας HD και σε media LTO  
(Linear Tape Open)  και άρχισε η εισαγωγή τους στην 
ψηφιακή πλατφόρμα του Αρχείου όπου οι λειτουργοί 
του ΡΙΚ βρίσκουν το υλικό και είτε το εισάγουν στις 
παραγωγές τους είτε το στέλνουν στη ροή των τηλε-
οπτικών καναλιών για άμεση αναμετάδοση. Ορισμένα 
αρχεία έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα η 
οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα 
πλαίσια του έργου «Ψηφιακός  Ηρόδοτος».

Το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από τα Ευρωπαϊκά 
ταμεία στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» 
και τα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και η διαδικασία 
υλοποίησης του έργου εξασφάλισαν πιστοποιητικά 
συμβατότητας που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις 
από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 
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Το έργο αφορά πρωτοποριακές εφαρμογές σύγκλισης 
των πλέον μοντέρνων τεχνολογιών του broadcasting 
και του ΙΤ οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα βάζοντας 
όλες τις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και 
αρχειοθέτησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα. Επιπρόσθετα 
διαφυλάσσουν και τεκμηριώνουν τα οπτικοακουστικά 
αρχεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου 
με σκοπό την επανάκτηση τους είτε  για αναμετάδοση 
είτε για σκοπούς έρευνας και επιμόρφωσης τόσο από 
τους λειτουργούς του ΡΙΚ όσο και από το ευρύ κοινό. 
Στην πλατφόρμα έχει γίνει επίσης πρόνοια  για συμπε-
ρίληψη στο έργο της βιβλιοθήκης του ΡΙΚ.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, υπό την εποπτεία 
του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων, 
πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές εκπαιδεύσεις του 
προσωπικού των Τμημάτων Προγραμμάτων Τηλεόρασης, 
Στήριξης Παραγωγής, Τεχνικών Υπηρεσιών, Εμπορικού 
και Αρχείου. Οι εκπαιδεύσεις έγιναν από ειδικευμένο 
προσωπικό των κατασκευαστριών εταιρειών του 
εξοπλισμού όσο και από τους μηχανικούς του Τμήματος 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων προς 
λειτουργούς  άλλων εμπλεκόμενων Τμημάτων του 
ΡΙΚ.  Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 65 λειτουργοί του ΡΙΚ.

3.4. Διασύνδεση με οπτικές ίνες του κεντρικού κτιρίου 
ΡΙΚ με το κτίριο του Αρχείου

Τα κεντρικό κτίριο του ΡΙΚ όπου βρίσκονται οι κεντρικές 
τεχνικές του εγκαταστάσεις, διασυνδέθηκε με οπτικές 
ίνες με το κτίριο του Αρχείου όπου εγκαταστάθηκε η 
ψηφιακή πλατφόρμα του Αρχείου με σκοπό τη γρήγορη 
και απρόσκοπτη ανταλλαγή οπτικοακουστικών αρχείων. 
Με την  υλοποίηση των έργων των παραγράφων 2 και 
3 πιο πάνω και τη διασύνδεση των δύο κτιρίων έγινε 
εφικτή η γρήγορη ανεύρεση, ανάκτηση και μετάδοση 
αρχειακού υλικού υπό μορφή fi le και η άμεση 
αρχειοθέτηση των σύγχρονων προγραμμάτων που 
παράγει ή/και αγοράζει το ΡΙΚ.

3.5. Europa League 

Οι Μηχανικοί του Τμήματος είχαν την ευθύνη για τα 
τεχνικά θέματα και την προσαρμογή των συνεργείων 
εξωτερικών μεταδόσεων για τις ανάγκες των διοργα-
νώσεων της UEFA. Επίσης είχαν την ευθύνη για την  

Ο τεχνικός εξοπλισμός  των ψηφιακών ροών τηλεόρασης 
εγκαταστάθηκε σε πλήρως ανακαινισμένο χώρο με 
σ ύ σ τ η μ α  κ λ ι μ α τ ι σ μ ο ύ ,  σ ύ σ τ η μ α  α υ τ ό μ α τ η ς 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και σύστημα access 
control. Τα μηχανήματα τροφοδοτούνται από διπλά 
συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής ενέργειας. 

3.3  Έργο 7/2013 - Ψηφιακή Πλατφόρμα Αρχείου ΡΙΚ

Ολοκληρώθηκε το έργο 7/2013 της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
του Αρχείου, έργο συγχρηματοδοτούμενο από τα 
Ευρωπαϊκά ταμεία στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακός 
Ηρόδοτος». Τα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και η 
διαδικασία υλοποίησης του έργου εξασφάλισαν 
πιστοποιητικά συμβατότητας που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων 
είχε την ευθύνη ετοιμασίας των εγγράφων του 
διαγωνισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης του 
έργου. Σημαντικό κομμάτι του έργου ήταν η ανάπτυξη 
και εφαρμογή  νέων διαδικασιών παραγωγής, 
επεξεργασίας, τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης 
οπτικοακουστικών αρχείων. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των νέων διαδικασιών 
(workflow analysis)  οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν, 
υπό την εποπτεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Θαλάμων,  πέντε εργαστήρια στα οποία 
συμμετείχαν  λειτουργοί από  τα Τμήματα Τηλεόρασης, 
Ραδιοφώνου, Αρχείου, Εμπορικού και Στήριξης 
Παραγωγής. Μέσα από τα εργαστήρια αναπτύχθηκε 
το solution design με όλα τα workflows για όλες τις 
διαδικασίες εισαγωγής, χειροκίνητου και αυτοματοποιημένου 
ποιοτικού ελέγχου, παραγωγής, επεξεργασίας και 
αρχειοθέτησης του οπτικοακουστικού υλικού.
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εποπτεία, οργάνωση και διεύθυνση του προσωπικού 
των εμπλεκόμενων Τμημάτων για τις ανάγκες της 
διοργάνωσης.  Η παραγωγή των αγώνων έγινε με το 
High Definition Outside Broadcast Van OB5 και η 
Πανευρωπαϊκή Μετάδοση τους με το Satellite News 
Gathering Van του ΡΙΚ.

3.6. Αναβάθμιση και συντήρηση των τεχνικών 
υποδομών παραγωγής 

Συνεχίστηκε η προληπτική συντήρηση, οι επιδιορθώσεις 
και ο έλεγχος των προδιαγραφών του τεχνικού 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην προετοιμασία, 
παραγωγή, προσαρμογή, μετάδοση και αρχειοθέτηση 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

3.7. Έρευνα αγοράς για αντικατάσταση του συστήματος 
παραγωγής ειδήσεων
 
Έγινε  έρευνα αγοράς γ ια  αντ ικατάσταση του 
πεπαλαιωμένου συστήματος παραγωγής ειδήσεων 
με μοντέρνο Newsroom Computer System. Το 
καινούργιο σύστημα προβλέπεται να διασυνδεθεί με 
την πλατφόρμα του Αρχείου για ανταλλαγή οπτικοα-
κουστικού υλικού, γεγονός που θα εμπλουτίσει το 
περιεχόμενο και θα αυξήσει την ταχύτητα στην ετοιμασία 
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδησεογραφικών  
ρεπορτάζ. Στο Newsroom θα ενσωματωθεί και η 
Αθλητική Υπηρεσία.
 
3.8. Έργο Future network architecture News & Radio 
Mandatory Network project  (FNRMN) – Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ραδιοτηλεόρασης EBU

Υλοποίηση του έργου FNRMN της EBU και το οποίο 
αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφο-
ρικού σταθμού που σχετίζεται με την ανταλλαγή ειδή-
σεων EBU News Exchange. 

Το έργο  παρέχει εξοπλισμό, συστήματα, λογισμικό και 
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και 
την ανάπτυξη ενός νέου δορυφορικού δικτύου 
που εξυπηρετεί  τις δραστηριότητες του News Exchange. 

3.9. Δορυφορικό κανάλι ΡΙΚSat

Πανευρωπαϊκή Διανομή του Δορυφορικού Προγράμματος 
του ΡΙΚ μέσω δορυφορικής κάλυψης (Eutelsat Hotbird 
13° East). Η σύμβαση η οποία έχει διάρκεια 21 μήνες  
λήγει στις 31/12/2015.

3.10. Αγορά μη γραμμικού συστήματος μοντάζ

Έγινε αγορά μη γραμμικού συστήματος μοντάζ (Non 
Linear Editor) Adobe Premiere CC Master Collection. 
Το NLE  διασυνδέεται με το Media Asset Management 
το οποίο οδηγεί την πλατφόρμα παραγωγής και η οποία 
εγκαταστάθηκε στα πλαίσια του έργου του Αρχείου. 
Το σύστημα μη γραμμικού μοντάζ έχει τη δυνατότητα 
να αντλεί υλικό υπό μορφή files από την πλατφόρμα, 
να το προσαρμόζει και να ξαναστέλνει το τελειωμένο 
πρόγραμμα πίσω στην πλατφόρμα Αρχείου για τεκμη-
ρίωση και αρχειοθέτηση και στις ψηφιακές ροές για 
άμεση μετάδοση. 

3.11. Συγχρονισμός εγκαταστάσεων

Έγινε εγκατάσταση καινούργιων Sync Pulse 
Generators (SPGs) και μηχανημάτων διανομής 
σημάτων συγχρονισμού για όλες τις τεχνικές υποδομές 
εντός του ΡΙΚ. Το σύστημα κτίστηκε στη φιλοσοφία του 
Main + Backup SPGs με automatic changeover unit και 
έγιναν οι ανάλογες ρυθμίσεις από τους μηχανικούς του 
Τμήματος Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Θαλάμων 
έτσι ώστε όλα τα στούντιο παραγωγής να ευθυγραμμιστούν 
με τις ψηφιακές τηλεοπτικές ροές.  Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η χρήση των Frame Synchronisers οι 
οποίοι χειροτερεύουν την ποιότητα και προσθέτουν 
single point of failure στην αλυσίδα μετάδοσης. 

3.12.  Σύστημα ασύρματων μικροφώνων στο 
τηλεοπτικό studio I & ΙΙ

Αγορά και εγκατάσταση έξι ασύρματων μικροφώνων 
με υποδομή transmit – receive units για τις ανάγκες 
των προγραμμάτων στα τηλεοπτικά στούντιο Ι & ΙΙ.
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Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχαν γίνει συνδέσεις 
από το γραφείο του Εφόρου Εκλογών στο υπουργείο 
Εσωτερικών, από τα τέσσερα μεγαλύτερα κοινοβουλευτικά 
κόμματα, από τα γραφεία της Συμμαχίας Πολιτών και 
από το χώρο του Συνεδριακού Κέντρου απ’ όπου έγινε 
η ανακήρυξη των νεοεκλεγέντων ευρωβουλευτών. 
Όλες οι απογευματινές συνδέσεις έγιναν μέσω της 
CYTA πλην αυτής στα γραφεία της Συμμαχίας Πολιτών 
που έγινε με επίγεια μικροκυματική ζεύξη. 

2. Ράλλυ

Στις  19, 20 και 21 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε 
το διεθνές Ράλλυ στην Κύπρο. Το ΡΙΚ είχε καλύψει 
ζωντανά την πρώτη υπέρ-ειδική στις 19 Σεπτεμβρίου 
η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και περνούσε 
τόσο από τις ελεύθερες όσο και τις κατεχόμενες 
περιοχές της Λευκωσίας.

Η παραγωγή είχε γίνει με τη χρήση των δύο αυτοκι-
νήτων παραγωγής ΟΒ2 και ΟΒ5. Το ΟΒ5 βρισκόταν 
στην εκκίνηση και είχε την ευθύνη κάλυψης στην εκκί-
νηση και στις ελεύθερες περιοχές ενώ το ΟΒ2 κάλυπτε 
τις διαδρομές στα κατεχόμενα και τον τερματισμό.

3.13. Ράλλυ

Πλήρης τεχνική υποστήριξη στις καλωδιώσεις και στη 
λειτουργία των δύο συνεργείων εξωτερικών 
μεταδόσεων ΟΒ5 και ΟΒ2, ασύρματο σύστημα 
ενδοεπικοινωνίας και ασύρματα συστήματα εικονολη-
πτικών μηχανών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
κάλυψη των αναγκών της διοργάνωσης Ράλλυ – 
ειδική διαδρομή που πραγματοποιήθηκε το 2014. 

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης χρησιμοποιήθηκε 
επίσης το High Definition Satellite News Gathering 
Van για μεταφορά σημάτων υψηλής ευκρίνειας απο το 
σημείο της διοργάνωσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
του ΡΙΚ

3.14. Στελέχωση ΟΒ5 και SNG

Οι Μηχανικοί του Τμήματος έχουν την ευθύνη της 
σωστής λειτουργίας των συνεργείων εξωτερικών 
μεταδόσεων Outside Broadcast Van ΟB5, Technical 
Support Vehicle (TSV) και δορυφορικών ζεύξεων 
Satellite News gathering Van τα οποία και επανδρώνουν 
κάθε φορά που αυτά βγαίνουν εκτός ΡΙΚ  είτε για 
παραγωγές του ΡΙΚ είτε για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.    

Β. Τμήμα Μελετών, Εγκαταστάσεων και Πομπών:

Οι κυριότερες εργασίες που έγιναν στο Τμήμα Μελετών, 
Εγκαταστάσεων και Πομπών κατά το 2014 συνοψίζονται 
ως ακολούθως:

1. Ευρωεκλογές 2014

Στη διάρκεια της μαραθώνιας εκπομπής την ημέρα 
των Ευρωεκλογών είχαν γίνει ζωντανές συνδέσεις 
από όλα τα σημεία όπου άσκησαν το εκλογικό τους 
δικαίωμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  και όλοι οι 
πολιτικοί αρχηγοί.

Η σύνδεση από το χώρο όπου άσκησε το εκλογικό του 
δικαίωμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έγινε με τη 
χρήση SNG, ενώ από τα σημεία που άσκησαν το εκλογικό 
τους δικαίωμα οι αρχηγοί των τεσσάρων μεγαλυτέρων 
κομμάτων, οι συνδέσεις επιτεύχθηκαν με επίγειες 
μικροκυματικές ζεύξεις. 



ετήσια έκθεση 2014

TΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
90

κόστος τις δορυφορικές και επίγειες ζεύξεις για σκο-
πούς συγκομιδής τηλεοπτικού περιεχομένου είτε σε 
πραγματικό χρόνο είτε ετεροχρονισμένα.

4. Σύστημα Καταγραφής και Αρχειοθέτησης των 
επισκέψεων στους Υποσταθμούς

Από τις αρχές του 2014 η παλιά μέθοδος καταγραφής 
των επισκέψεων στους υποσταθμούς άλλαξε από το 
παλιό «Διπλότυπο» βιβλίο σε προ-τυπωμένη φόρμα 
καταγραφής της επίσκεψης (Service Report).
Σε κάθε υποσταθμό υπάρχει ένα προ-τυπωμένο έντυπο 
το οποίο εκδίδεται σε δύο αντίγραφα.

Το πρωτότυπο αποκόπτεται και παραμένει στον σταθμό το 
αντίγραφο. Το πρωτότυπο προσκομίζεται στον 
Υπεύθυνο του τμήματος, ελέγχεται και υπογράφεται 
από αυτόν.

Στη συνέχεια καταγράφονται όλα τα στοιχεία της 
επίσκεψης σε μία βάση δεδομένων σε μορφή Excel 
όπως ημερομηνία επίσκεψης, λόγος επίσκεψης, ενέργειες 
που έγιναν, παρατηρήσεις για τον υποσταθμό για άλλες 
διορθωτικές ενέργειες και τα άτομα που αποτελούσαν 
το συνεργείο.

Εάν υπάρχουν θέματα για διορθωτικές ενέργειες, 
ή κάτι που χρήζει παρακολούθησης τότε αυτό κατα-
γράφεται σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας (excel 
spreadsheet) ως λίστα για ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν άμεσα ως επείγον ή σε βάθος χρόνου. 
 
Το φύλλο εργασίας τυπώνεται από τον υπεύθυνο του 
τμήματος από τον οποίο αναθέτονται εργασίες βάσει 
της λίστας.

Αφού καταχωρηθεί η επίσκεψη τότε το πρωτότυπο 
αντίγραφο σαρώνεται (scan) και αρχειοθετείται στον 
σκληρό δίσκο του τμήματος. 

5. Σύστημα αρχειοθέτησης για τα κτηματικά στοιχεία 
για τους Υποσταθμούς του ΡΙΚ

Έχει αρχίσει η διαδικασία μετατροπής βασικών στοιχείων 
για τους υποσταθμούς του ΡΙΚ από το χαρτί σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Για σκοπούς  άρτιας κάλυψης της διαδρομής, το Τμήμα 
Πομπών  εγκατέστησε αριθμό μικροκυματικών ζεύξεων 
σε διάφορα σημεία της διαδρομής για μεταφορά του 
σήματος στα αυτοκίνητα παραγωγής (ΟΒ VANS).

Συγκεκριμένα είχαν εγκατασταθεί  τρεις ζεύξεις από 
τα κατεχόμενα προς το αυτοκίνητο παραγωγής που 
βρισκόταν στον τερματισμό και άλλη μία από τη νεκρή 
ζώνη στην περιοχή ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ επίσης προς το 
ίδιο αυτοκίνητο παραγωγής.

Τα δύο αυτοκίνητα παραγωγής που βρίσκονταν στην 
εκκίνηση και στον τερματισμό, είχαν συνδεθεί μεταξύ 
τους με οπτικό καλώδιο και με γραμμές ISDN, υπηρεσίες τις 
οποίες μας είχε παραχωρήσει η CYTA. Μέσω αυτών 
των καλωδίων  και με τη βοήθεια τερματικού εξοπλισμού 
που πρόσθεσε το ΡΙΚ, επιτεύχθηκε αμφίδρομη σύνδεση  
εικόνας ήχου και ενδο-επικοινωνίας  μεταξύ τερματι-
σμού και εκκίνησης.

Το τελικό προϊόν  έβγαινε από το ΟΒ5 στην εκκίνηση σε 
υψηλή ευκρίνεια και μεταφερόταν στο ΡΙΚ με τη χρήση 
SNG.

Επίσης για τη συγκεκριμένη παραγωγή είχαν ενοικιαστεί 
ασύρματοι ενδοεπικοινωνίας από τη γερμανική εται-
ρεία Riedel για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των 
συνεργείων στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο παρα-
γωγής στον τερματισμό.

Τέλος για την ίδια παραγωγή είχε παραχωρηθεί στο 
ΡΙΚ μία μονάδα LIVEU. Η συγκεκριμένη μονάδα 
χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά εικόνας και ήχου 
μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G από διάφορα 
σημεία της διαδρομής προς το αυτοκίνητο παραγωγής 
στην εκκίνηση.

3. Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου μέσω του 
διαδικτύου

Αγοράστηκε ειδικός εξοπλισμός από την εταιρεία Net 
Insight μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αποστολή 
εικόνας και ήχου σε ποιότητα broadcasting  μέσω 
διαδικτύου. Ο εν λόγω εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στη 
βουλή αλλά μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε 
σημείο ανά το παγκόσμιο στο οποίο υπάρχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια καινοτόμο τεχνολογία 
η οποία μπορεί να αντικαταστήσει με πολύ χαμηλό 
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7. Επιδιορθώσεις βλαβών και προληπτική συντήρηση 
στους υποσταθμούς τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 452 
επισκέψεις σε υποσταθμούς που διατηρεί εξοπλισμό 
το ΡΙΚ. Η αναλυτική κατάσταση των επισκέψεων φαίνεται 
στον Πίνακα 1 πιο κάτω.

Οι επισκέψεις για βλάβες και για συντήρηση στους 
υποσταθμούς του ΡΙΚ, Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου 
για το έτος 2014  έχουν ως ακολούθως:

α)  Σταθμοί Μεσαίων Κυμάτων Ραδιοφώνου:
     Ψημολόφου Λευκωσίας: … … 22

Οι σταθμοί μεσαίων κυμάτων στον Ύψωνα Λεμεσού 
και Αναρίτας Πάφου  έχουν καταργηθεί.
   
β)  Τρόοδος

Οι επισκέψεις που έγιναν κατά το έτος 2014 στο 
Τρόοδος για βλάβες των Πομπών και άλλου εξοπλισμού 
του ΡΙΚ έχουν ως εξής:
 
Λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης … 10 Επιδιορθώσεις
Για τους πομπούς FM A’ πρόγ     …    5 Επιδιορθώσεις
Για τους πομπούς FM Β’ πρόγ      …    3 Επιδιορθώσεις
Για τους πομπούς FM Γ’ πρόγ      … 10 Επιδιορθώσεις
Για τους πομπούς FM Δ’ πρόγ      …    0 Επιδιορθώσεις
Για τους SHF Rxs (Fixed Links)     …    5 Επιδιορθώσεις
Γεννήτριες                                      …    4 Επιδιορθώσεις
  
Σύνολο Επισκέψεων / 
Επιδιορθώσεων          37 Επιδιορθώσεις

Έχει δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων που αφορά 
κύρια στοιχεία αλλά και χαρακτηριστικά που αφορούν 
τον κάθε υποσταθμό.

Αυτά τα στοιχεία είναι κατόψεις του κάθε υποσταθμού, 
τοπογραφικό του κάθε υποσταθμού, κάτοψη αρχείου 
από το σύστημα Google Earth που να δείχνει τη θέση 
του κάθε τεμαχίου που κατέχει τίτλο το ΡΙΚ, σάρωση 
των τίτλων των τεμαχίων για τον κάθε υποσταθμό, 
ενσωμάτωση της μελέτης για Εκτίμηση της Αγοραίας 
Αξίας Ακινήτου που έγινε τον Νοέμβριο του 2013 και 
τέλος μια μικρή βάση δεδομένων σε μορφή Excel που 
να φαίνονται όλα τα τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά 
του κάθε υποσταθμού σε ένα ενιαίο φύλλο εργασίας. 
Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: Χωριό / 
Κοινότητα κάλυψης, χωριό/κοινότητα που είναι εγκα-
τεστημένος ο υποσταθμός, συντεταγμένες υποσταθμού, 
αρ. τίτλου ή τίτλων, αρ. τεμαχίων, τοπωνύμιο περιοχής, 
φύλλο/σχέδιο κτηματολογικού τοπογραφικού, συνο-
λικό εμβαδόν γης, είδος ιδιοκτησίας, στοιχεία οικίσκου, 
στοιχεία πύργου εκπομπής, στοιχεία παροχής ρεύματος, 
στοιχεία συν-εγκατάστασης με άλλους οργανισμούς 
όπως CYTA και ΜΤΝ. 

Αυτό έχει ως στόχο τη μείωση χρόνου αναζήτησης 
στο ελάχιστο δυνατόν αντί μέσω του έντυπου συστή-
ματος αρχειοθέτησης για θέματα που αφορούν τους 
υποσταθμούς.

6. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Αρχειοθέτησης 
Φωτογραφιών Από τους Υποσταθμούς του ΡΙΚ

Από τις αρχές του 2014 είχε αρχίσει η δημιουργία 
βάσης δεδομένων με φωτογραφικό υλικό από όλους 
τους υποσταθμούς του ΡΙΚ. Η δημιουργία της βάσης 
αυτής ήταν μια επιτακτική ανάγκη αφού αρκετές φορές 
οι Μηχανικοί του τμήματος έχουν ανατρέξει σε αυτό 
το αρχείο κατά τον προγραμματισμό επίσκεψης για 
επιδιόρθωση ή αναβάθμιση μέρους του υποσταθμού. 
Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν γίνονταν επι-
τόπου επισκέψεις για να προγραμματιστεί μια μικρή 
αναβάθμιση. 

Αυτό είναι μία καλή πρακτική που υιοθετείται σχεδόν 
από όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς (CYTΑ και 
ΜΤΝ) που βοηθά στην αποφυγή αχρείαστων επισκέ-
ψεων ή στη μείωση αυτών στο ελάχιστο για τυχόν 
ενέργειες είτε για διορθωτικά μέτρα ή άλλα. 
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επιλέγουν όποιο είναι διαθέσιμο. Με αυτό τον τρόπο 
ενισχύεται η διαθεσιμότητα του δικτύου και ο χρόνος 
down time (μη διαθεσιμότητας δικτύου ΕΨΤ) περιορί-
ζεται στο ελάχιστο.

Εκπαιδεύσεις

Έγιναν εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα όπως  
φαίνεται αναλυτικά πιο κάτω:

• Ανάλυση κινδύνων και μελέτη επικινδυνότητας 
Πρώτων Βοηθειών.  Εκπαιδεύτηκε όλο το προσωπικό 
του τμήματος στο επίπεδο του Πρώτου Βοηθού.

• Αναρρίχηση 

• Εργασίες σε ύψος, σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας 
και Υγείας ΡΙΚ. Την εκπαίδευση παρακολούθησε 
ολόκληρο το τμήμα.

• Αρχείο

8.  Εξωτερικές μεταδόσεις:

Και φέτος η χρήση μηχανημάτων μικροκυματικής ζεύξης 
για ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις ήταν μία από τις 
κύριες εργασίες του Τμήματος Πομπών. 

Συνολικά διεξήχθησαν 155 άμεσες/ζωντανές μετα-
δόσεις με τη χρήση μικροκυματικών ζεύξεων ως 
ακολούθως : 
    
2014

Ειδήσεις  … … 85
Τηλεόραση  … … 36
Αθλητικό  … … 34
Σύνολο  … …        155  Μεταδόσεις 

9.  Αναβάθμιση κάλυψης στην Καρπασία

Αναβαθμίστηκε ο πομπός που εκπέμπει από το Παραλίμνι 
προς την Καρπασία από 400W σε 800W. Επίσης  
προστέθηκαν  τα προγράμματα της ΝΕΡΙΤ, του ΡΙΚΔΥΟ 
και του  EURONEWS μέσα στο stream που εκπέμπεται 
από τον συγκεκριμένο πομπό. Αυτό επιτεύχθηκε 
μέσω αναβάθμισης της Ψηφιακής Πλατφόρμας με την 
αγορά επιπρόσθετου εξοπλισμού  που δίνει τη δυνα-
τότητα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα να δίνει στην έξοδο 
της δύο εντελώς ανεξάρτητα streams. Εχουν επίσης 
αλλάξει και οι παράμετροι εκπομπής από QPSK σε 
16QAM για να επιτρέπεται η εκπομπή μεγαλυτέρου 
όγκου δεδομένων.

10. Αναβάθμιση πομπών 300w  σε πομπούς-
αναμεταδότες

Αναβαθμίστηκαν όλοι οι πομποί τηλεόρασης ισχύος 
300W από πομπούς σε πομπούς-αναμεταδότες για να 
μπορούν να λειτουργούν και σαν αναμεταδότες από 
το κανάλι 37 σε περίπτωση που οι μικροκυματικές ζεύξεις 
δεν είναι διαθέσιμες. Με αυτό τον τρόπο οι συγκε-
κριμένοι πομποί έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση 
τ ο υ ς  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  σ ή μ α  α π ό  τ ο  δ ί κ τ υ ο  τ ω ν 
μικροκυματικών  ζεύξεων αλλά και από τον αέρα μέσω 
λήψης από οποιοδήποτε πομπό μπορούν να δουν ο 
οποίος να εκπέμπει στο κανάλι 37.Το λογισμικό των 
πομπών αυτών  δίνει τη δυνατότητα στους πομπούς 
να παρακολουθούν τα δύο σήματα και αυτόματα να 
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