
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΙΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ  

ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΨΤ) 

1. ΠΣΕΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) – ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην ΠΣΕΑ του Υπουργείου Άμυνας. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα είναι ο μόνος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός που 
θα εκπέμπει, ενώ οι υπόλοιποι με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών θα 
κλείσουν. Το ΡΙΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας έχει προβεί σε 
σχεδιασμούς με βάση το δίκτυο του για να μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορες 
καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης  με σκοπό να διατηρηθεί η εκπομπή τόσο του 
ραδιοφώνου όσο και της τηλεόρασης στον αέρα για να μπορεί το κράτος να 
ενημερώνει και εμψυχώνει τον κόσμο.  Βάσει του σχεδιασμού και σε συνεργασία 
με το Υπουργείο ΄Αμυνας, το ΡΙΚ έχει σχεδιάσει το δίκτυο EΨΤ του Ιδρύματος 
κατά τρόπου που να του παρέχεται η δυνατότητα να εκπέμψει όλα τα τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά του προγράμματα από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου του. 
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεόρασης το ΡΙΚ μεταφέρει επίσης τα 
ραδιοφωνικά του σήματα (4 προγράμματα) στα πέντε σημεία εκπομπής FM 
(υποσταθμούς) ανά την Κύπρο.  Η Velister δεν έχει τέτοια σχεδίαση ή 
δυνατότητα. 

 
Η Velister είναι εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων και δεν διασφαλίζει τη λειτουργία 
αυτών των σχεδιασμών εθνικής ασφάλειας αφού το δίκτυο της δεν προνοεί την 
υλοποίηση τέτοιων σχεδίων. Περαιτέρω πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο  
να περάσει η Velister  σε χέρια ξένων ή και εχθρικών συμφερόντων ή να 
χρεοκοπήσει, κίνδυνος ο οποίος ενισχύεται από το αποτυχημένο επιχειρησιακό 
σχέδιο το οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία. 

 
Η φωνή του Κράτους σε έκτακτη περίσταση εθνικής ασφάλειας  δεν πρέπει να 
εξαρτάται από ιδιωτικά κεφάλαια και συμφέροντα, ούτε από  οποιοδήποτε 
ιδιωτικό επιχειρησιακό σχέδιο. 
 

2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 

Υποχρέωση κάλυψης ολόκληρης της Κύπρου 
 

Το ΡΙΚ ως Δημόσια Ραδιοτηλεόραση έχει την υποχρέωση παροχής  
«ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας για όλους»  και έχει επίσης την υποχρέωση να 
καλύπτει όλες τις κοινότητες της Κύπρου.  Αυτό αναφέρεται ρητά στην άδεια 
δικτύου ΕΨΤ η οποία έχει παραχωρηθεί στο ΡΙΚ. 

 
Η Velister δεν καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο.  Έχει μόνο 21 σημεία εκπομπής 
(υποσταθμούς) σε αντίθεση με το ΡΙΚ που έχει 82 σημεία εκπομπής 
(υποσταθμούς) τηλεόρασης. 

 
Το ΡΙΚ διαθέτει το μεγαλύτερο παγκύπρια δίκτυο τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής 
κάλυψης. Το ΡΙΚ καλύπτει όλες τις κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. Τι θα 



γίνει αν αναλάβει η Velister να εκπέμπει το σήμα του ΡΙΚ; Θα σταματήσουν οι 
κοινότητες να λαμβάνουν το σήμα του ΡΙΚ; Δεν φτάνει που δεν λαμβάνουν το 
σήμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, θα χάσουν και αυτό του ΡΙΚ;  

 
Συνεπώς, εάν λειτουργήσει ένα μόνο δίκτυο θα πρέπει να είναι αυτό του ΡΙΚ. 
 

 Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ (άτομα με αναπηρία) 
 

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, το ΡΙΚ ως δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει την 
υποχρέωση παροχής “ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας για όλους”.  Στο πλαίσιο 
αυτής της υποχρέωσης, το ΡΙΚ θεωρεί ότι είναι καθήκον του να προσφέρει 
υπηρεσίες και στα άτομα με αναπηρίες. 
 
Ως εκ τούτου το ΡΙΚ έχει σχεδιάσει και προτίθεται να προσθέσει σύντομα 
συγκεκριμένες υπηρεσίες για αυτές τις ομάδες ανθρώπων, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες της πλατφόρμας, ανάμεσα στις οποίες οι ακόλουθες: 

 
 1) Εκφωνούμενοι υπότιτλοι 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, άτομα με πρόβλημα στην όραση θα έχουν τη 
δυνατότητα να ακούν τους υπότιτλους από αφηγητή μέσω ξεχωριστού 
καναλιού το οποίο θα επιλέγουν από το τηλεχειριστήριο. 

 
2) Επιλεγόμενοι υπότιτλοι 

 
Αυτή η υπηρεσία προσφέρει στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να 
επιλέξουν κατά βούληση την προβολή των υποτίτλων στους δέκτες τους. 
Οι τηλεθεατές έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής του μεγέθους των  
υποτίτλων. Αυτή η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα χωρίς 
αναπηρία να μη βλέπουν τους υποτίτλους. Τα άτομα με προβλήματα 
ακοής θα έχουν τη δυνατότητα προβολής υποτίτλων, ενώ τα άτομα με 
προβλήματα όρασης θα μπορούν να μεγεθύνουν τους υπότιτλους. 

 
 3) Ακουστική περιγραφή 

 
Σ’ αυτή την υπηρεσία ο αφηγητής περιγράφει όσα διαδραματίζονται στην 
οθόνη και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από άτομα με μερική ή ολική 
τύφλωση.  Αυτό επιτυγχάνεται με ξεχωριστό κανάλι ήχου και αγορά 
ταινιών στις οποίες περιλαμβάνεται η ακουστική περιγραφή. 
 

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί από το ΡΙΚ το δικαίωμα να λειτουργεί τη δική του 
πλατφόρμα,  θα είναι αδύνατη η υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών. 

 
 
3. AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΡΙΚ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΨΤ 
 

Η άδεια που έχει εκχωρηθεί στο ΡΙΚ για το  δικό του δίκτυο  ΕΨΤ έχει ισχύ για 
περίοδο 15 ετών (μέχρι το Μάρτιο του 2025) και μπορεί να ανακληθεί μόνο εάν 
συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο κάτω λόγους: 
1. Υπάρχει παραβίαση των όρων εξουσιοδότησης 



2. Η χρήση του ραδιο-επικοινωνιακού εξοπλισμού προκαλεί παρεμβολές σε 
άλλα δίκτυα 

3. Ο εξοπλισμός λειτουργεί κατά παράβαση διεθνούς συμφωνίας 
συντονισμού με άλλο κράτος 

4. Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να αναστείλει την άδεια σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

 
Είναι προφανές ότι κανένας από τους πιο πάνω λόγους δεν συντρέχει για να 
ανακληθεί η άδεια που παραχωρήθηκε στο ΡΙΚ για τη λειτουργία του δικτύου 
ΕΨΤ του Ιδρύματος. 
 
Περαιτέρω,   το ΡΙΚ ως δημόσια ραδιοτηλεόραση  έχει,  με βάση την 
εξουσιοδότηση λειτουργίας δικτύου ΕΨΤ, που του έχει χορηγηθεί από το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τ.Η.Ε), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, 
την υποχρέωση να καλύπτει γεωγραφικά όλους τους δήμους και κοινότητες που 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης τις 
κατεχόμενες περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται κοινότητες όπου διαμένουν οι  
εγκλωβισμένοι μας.  Γι’  αυτό το σκοπό το ΡΙΚ διαθέτει 82 υποσταθμούς 
εκπομπής (και πέραν των 100 πομπών αναμετάδοσης τηλεόρασης)  σε αντίθεση 
με τη Velister που έχει μόνο 21 υποσταθμούς εκπομπής. 
 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΡΙΚ 
 

Οι πλείστοι υποσταθμοί του δικτύου του ΡΙΚ είναι εγκατεστημένοι σε γη που έχει 
απαλλοτριωθεί για σκοπούς προσφοράς υπηρεσίας κοινής ωφελείας. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια, εάν αλλάξουν οι λόγοι της απαλλοτρίωσης αυτής της γης, θα 
εγερθεί από τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων αυτών  απαίτηση να ανακληθεί η 
απαλλοτρίωση τους και το κράτος θα εμπλακεί σε δικαστικές διαδικασίες με 
κίνδυνο να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις. 
 

5. EBU KAI ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΨΤ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) προτρέπει τα μέλη της,  που είναι   
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί,  να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο ΕΨΤ.  
Σημειώνεται ότι αρκετά ιδιωτικά δίκτυα ΕΨΤ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
κατέληξαν σε αποτυχία λόγω κακών επενδύσεων και λανθασμένων 
επιχειρησιακών σχεδίων. 

 
Τυχόν πτώχευση ή κακές επενδύσεις της ιδιωτικής εταιρείας δικτύου θα θέσουν 
σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεόρασης (δημόσιας και ιδιωτικής) 
και της πολυφωνίας στην Κύπρο. 

 
Στα πλείστα κράτη της Ευρώπης έχει δοθεί ξεχωριστή ψηφιακή πλατφόρμα στη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση.  Το ίδιο μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο 
έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. 
 

6. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

Η «διακήρυξη για τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των 
δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων»  που εγκρίθηκε από την εξ Υπουργών Επιτροπή 
του Συμβουλίου της Ευρώπης  το Μάρτιο του 2006 καλεί τα κράτη-μέλη να 



διασφαλίσουν μέσω νομικών, πολιτικών, οικονομικών, τεχνικών και άλλων 
μέσων τη συντακτική και θεσμική ανεξαρτησία των δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων 
με στόχο  να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πολιτικών ή οικονομικών παρεμβάσεων 
σ΄ αυτούς τους οργανισμούς. 

 
Εάν το ΡΙΚ δεν έχει υπό το δικό του έλεγχο ένα ανεξάρτητο ραδιοδίκτυο ΕΨΤ,  θα 
τεθεί σε κίνδυνο η αυτονομία και ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της 
Κύπρου. Η Velister έχει οκτώ μετόχους (ANTENNA LTD, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΛΤΔ, LUMIERE PUBLIC COMPANY LTD, SIGMA RADIO T.V. 
PUBLIC LTD, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΛΟΓΟΣ», 
RADIO STAGE (TV) CO. LTD, CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD,  
PRIMETEL PLC), οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας και είναι επίσης 
ιδιοκτήτες καναλιών. Δηλαδή το δίκτυο ΕΨΤ της Velister ελέγχεται από 
καναλάρχες. Πρόκειται για  σαφή περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.  
 
Τυχόν μετακίνηση του ΡΙΚ στη Velister δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα.  Η 
μετάδοση του ΡΙΚ θα ελέγχεται από ανταγωνιστικά κανάλια και προσωπικές 
ατζέντες  καναλαρχών.  Πέραν τούτου, θα δημιουργηθεί παρανομία, που 
συνίσταται στη διάθεση δημόσιων πόρων (κρατική χορηγία προς το ΡΙΚ ) για τη 
λειτουργία ιδιωτικής εταιρείας.  Σε περίπτωση μεταφοράς του ΡΙΚ στη Velister,  
το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι η έμμεση κρατική οικονομική στήριξη της 
Velister μέσω του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για να μπορέσει να επιβιώσει μια 
ιδιωτική εταιρεία και να μπορέσει να αποπληρώσει τις υπέρογκες υποχρεώσεις 
τις οποίες η ίδια ανέλαβε με το επιχειρησιακό σχέδιο της,  προσφέροντας πάνω 
από €10 εκατομμύρια για απόκτηση της άδειας. 

 
Αφού στο Δ.Σ της Velister μετέχουν οι ίδιοι οι πελάτες της εν λόγω εταιρείας, πώς 
μπορεί το κράτος να προστατέψει τον Κύπριο καταναλωτή από προνομιακή 
μεταχείριση προς τους ίδιους τους εαυτούς τους όσον αφορά τις χρεώσεις και τα 
κέρδη τους; 

 
Η εταιρική δομή της Velister δεν έχει λογική συνάρτηση. Οι μέτοχοι της εταιρείας 
είναι ταυτόχρονα και  πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας.  Μπορεί να 
εξασφαλίσει κάποιος τα ίσα δικαιώματα του ΡΙΚ εάν το κράτος το αναγκάσει σε 
λειτουργία δικτύου κάτω από τη Velister;  Οι προμηθευτές και μέτοχοι της 
εταιρείας μπορούν να αποφασίζουν και να χρεώνουν ό,τι θέλουν για τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν,  π.χ. μια από τις εταιρείες μετόχους  για τους 
πομπούς της. 

 
Η εταιρική δομή της Velister, λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων των μετόχων, 
δεν της επιτρέπει την ανάπτυξη και άλλων κερδοφόρων υπηρεσιών οι οποίες θα 
αυξήσουν το εισόδημα της.  Οι μέτοχοι δεν συμφωνούν διότι μερικών 
επηρεάζονται τα συμφέροντα από τις άλλες εργασίες τους. 

 
Κάποια από τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια είναι και μέτοχοι και προμηθευτές 
της Velister, οπόταν  εκ των πραγμάτων υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν 
είναι δυνατό η δημόσια τηλεόραση να μην έχει κανένα λόγο στην ΕΨΤ,  ενώ την 
ίδια ώρα άλλα τηλεοπτικά κανάλια να είναι και πελάτες και ιδιοκτήτες της Velister. 
Επίσης,  οι νυν ιδιοκτήτες της Velister έχουν πλεονεκτική θέση έναντι καινούριων 
παιχτών που πιθανό να θέλουν να ανεβούν στην επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα. 



7. ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Κανένας από τους ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (είτε στις 
δημόσιες διαβουλεύσεις είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Καθοδηγητικής 
Επιτροπής) δεν έφερε αντίρρηση σε ξεχωριστή αδειοδότηση του ΡΙΚ.  Όλοι 
ανέφεραν ότι σε περίπτωση που το ΡΙΚ έχει ξεχωριστό ΕΨΤ,  θα πρέπει να 
καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του νησιού και να προσφέρει μη εμπορικά 
κανάλια και κοινής ωφελείας υπηρεσίες (ΕRTWorld, Κανάλι της Βουλής, κ.α). Το 
ΡΙΚ ήδη το πράττει αυτό εκπέμποντας επίγεια το κανάλι της ΕRΤWorld και το 
Euronews στα  ελληνικά και αγγλικά, με προοπτικές να συμπεριλάβει και άλλες 
γλώσσες. 

 
8. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Ο Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών έχει το ρόλο να επιβλέπει τη λειτουργία της 
Velister. Έχει επίσης την υποχρέωση να επεμβαίνει και να επιβάλλει πλαφόν στις 
χρεώσεις της Velister προς τα ιδιωτικά κανάλια. 
 
Σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της Velister, αυτή είχε υποχρέωση να 
δημιουργήσει εισόδημα παρέχοντας και άλλες υπηρεσίες μέσα από το φάσμα 
συχνοτήτων το οποίο της δόθηκε μετά από πλειστηριασμό. Η Velister έχει 
πλειοδοτήσει το υπέρογκο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ (ένδεκα 
εκατομμύρια με τα έξοδα χρηματοδότησης) για το φάσμα αυτό, και δεν το 
αξιοποιεί για να δημιουργήσει εισόδημα. Σημειώνεται ότι έχουν δοθεί όλες οι 
συχνότητες ΕΨΤ στη Velister για να λειτουργεί όχι μόνο  πλατφόρμες αλλά και 
άλλες υπηρεσίες. 

 
Ο Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών δεν έχει δεχθεί να χρεώσει η Velister στους 
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το ποσό του κόστους λειτουργίας της και το 
επιπλέον 14% που δικαιούται σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, αλλά  
άσκησε το δικαίωμα του μέσα από το νόμο να επιβάλει πλαφόν,  σημειώνοντας 
ότι η Velister δεν προσπάθησε να δημιουργήσει εισόδημα μέσα από την παροχή 
άλλων υπηρεσιών. 

 
Αυτό σημαίνει ότι η Velister θα χρεοκοπήσει άμεσα, αφού το πλαφόν που έχει 
επιβληθεί και είναι  €181.900 για κάθε σήμα τυπικής ευκρίνειας,    δεν είναι 
αρκετό για να καλύψει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο. Εάν λοιπόν 
η Velister αναλάβει να εκπέμψει το σήμα του ΡΙΚ, αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθεί 
στη χρεοκοπία ακόμη πιο γρήγορα.  Επίσης, η Velister  για να αναμεταδίδει τα 
κανάλια του ΡΙΚ θα  υποχρεωθεί να κάμει κεφαλαιουχικές δαπάνες, πράγμα το 
οποίο θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη χρεοκοπία της. 

 
9. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ 

Το ΡΙΚ εκπέμπει με μεγαλύτερη ισχύ και έχει επίσης σχεδιασμένες τις κεραίες του 
για να καλύπτει και τους εγκλωβισμένους και γενικά όλες τις κατεχόμενες 
περιοχές. Αυτό εξυπακούει τη χρήση πομπών μεγαλύτερης ισχύος και αυξημένης 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Velister δεν έχει αυτό το σχεδιασμό και 
δυνατότητα, αλλά ούτε και τέτοια μηχανήματα. 

 
 



10. ΚΑΝΑΛΙ UHF 33 
 

Αν η εκπομπή του ΡΙΚ ανατεθεί στη Velister, τότε το κανάλι UHF33 που 
παραχωρήθηκε στην Κύπρο από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών για επίγεια 
ψηφιακή μετάδοση και διεκδικείται παράνομα και από το κατοχικό καθεστώς  θα 
μείνει ελεύθερο και  θα υφαρπαγεί   οριστικά. Σημειώνεται ότι ήδη παράνομα ο 
ραδιοτηλεοπτικός σταθμός “Bayrak” εκπέμπει από το κανάλι UHF33 την ΕΨΤ 
του. 

 
11. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 

Η τυχόν μετακίνηση του ΡΙΚ στη Velister θα δημιουργήσει και τεχνικά 
προβλήματα. Η Velister δεν εκπέμπει από το Τρόοδος. Αυτό θα επηρεάσει την 
αναμετάδοση του σήματος του ΡΙΚ και ειδικά στις περιοχές που δεν έχει 
υποσταθμούς  η Velister.  Επίσης θα έχει επιπτώσεις στην τηλεοπτική κάλυψη 
των κατεχομένων. 

 
Το ΡΙΚ χρησιμοποιεί το δίκτυο των μικροκυματικών ζεύξεων που διαθέτει για τη 
δική του ΕΨΤ  και επίσης για τη μεταφορά προγραμμάτων προς το ΡΙΚ από τα 
στούντιο των επαρχιών.   Η Velister επέλεξε να μην παρέχει αυτή την υπηρεσία 
στους πελάτες της,  για λόγους που δεν γνωρίζουμε. 

 
Η ποιότητα της εικόνας του ΡΙΚ θα μειωθεί διότι η Velister δεν χρησιμοποιεί 
στατιστική πολυπλεξία και επίσης  χρησιμοποιεί διαφορετικό modulation scheme. 
 

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ  
 
Δεδομένου ότι το δίκτυο του ΡΙΚ έχει ολοκληρωθεί και δεν χρειάζονται 
επιπρόσθετες δαπάνες για επέκταση και δεδομένου ότι υπάρχει άρτια 
εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο, σημειώνεται, δεν αφιερώνει όλο το χρόνο 
του στην ΕΨΤ αλλά ταυτόχρονα έχει και την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας 
των υπόλοιπων μηχανημάτων/ εγκαταστάσεων του ΡΙΚ,  το κόστος της ΕΨΤ για 
το ΡΙΚ, όπως αναλύεται πιο κάτω, αφορά κυρίως την κατανάλωση ρεύματος και 
τη  συντήρηση. 

Ετήσιο κόστος πλατφόρμας ΡΙΚ 

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  €500,000 

Άδειες Ραδιοσυχνοτήτων           €  50,000 

Προσωπικό                       €150,000 

Συντήρηση                                        €  50,000 

 ΟΛΙΚΟ                                             €750,000 ετησίως 

Μέσα από την ΕΨΤ του ΡΙΚ εκπέμπονται 9 υπηρεσίες (τέσσερα τηλεοπτικά 
προγράμματα τυπικής ευκρίνειας, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα υψηλής ευκρίνειας, 
τέσσερα ραδιοφωνικά προγράμματα και ΕPG).  



Εάν το ΡΙΚ μετέδιδε μόνο τηλεοπτικά προγράμματα τυπικής ευκρίνειας, θα 
υπήρχε δυνατότητα για μετάδοση 10 τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου 
το κόστος ανά κανάλι τυπικής ευκρίνειας είναι περίπου €75,000 το χρόνο με 
100% γεωγραφική κάλυψη. 


