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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει την από μέρους του 

Ιδρύματος πιθανή παράβαση του άρθρου 19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

19(5)(α) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές του δεν 

περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την 

πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν 

πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας. 

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή της ημερομ. 

24/1/2020, έθεσε ενώπιον του Ιδρύματος τη διερευνώμενη παράβαση. Στην εν λόγω 

επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας 

αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε γραπτώς 

και/ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η υποβολή των παραστάσεων μπορεί 

να γίνει αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής σας.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή 

τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, καλείστε όπως τις υποβάλετε στην 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25) ημερών από τη λήψη της 

παρούσας επιστολής. 

 



2 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις 

και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, καλείστε να πληροφορήσετε 

την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής 

ότι επιθυμείτε να τις υποβάλετε προσωπικώς, ώστε να ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, παρακαλείστε όπως 

ενημερώσετε άμεσα την Αρχή και εν πάση περιπτώσει εντός επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία λήψης της παρούσας επιστολής, ώστε να  καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της 

επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στις ανωτέρω καθορισμένες 

προθεσμίες, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντησή σας. 

       

Σε περίπτωση που η Αρχή, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, καταλήξει σε 

εύρημα παράβασης, τότε θα κληθείτε να υποβάλετε τις θέσεις σας αναφορικά με την επιβολή 

διοικητικής κύρωσης. 

 

Η διερευνώμενη παραβάση που τέθηκε ενώπιον του Ιδρύματος, εκτίθεται στο υποστοιχείο 

που ακολουθεί: 

 

1. Στις 8/9/2019, μεταξύ των ωρών 15:55-16:50, το Ίδρυμα μετέδωσε με τη σήμανση 

(Κ) και την ένδειξη (Ε) το πρόγραμμα (ντοκιμαντέρ) ‘Origins The Journey Of 

Humankind’, το οποίο περιείχε σκηνές αδικαιολόγητης βίας, οι οποίες ενδέχεται να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, κατά 

παράβαση του άρθρου 19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 

300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

Απόσπασμα#1 (Τάλχαϊμ Γερμανία, 5000 π.Χ.) 

Συζήτηση μεταξύ αντρών της εποχής: 

- Οι σοδειές μας πεθαίνουν. Δεν θα τον βγάλουμε τον χειμώνα. 

- Τότε πρέπει να πάρουμε … αυτά που δεν έχουμε. 

- Οπλιστείτε. Με όπλα, όχι εργαλεία. Θα κάνουμε επιδρομή. 

Αφηγητής: Στις αρχές της ανθρωπότητας, κυρίαρχη μορφή πολέμου … ήταν η ενέδρα, με 

αιφνιδιασμό και βάναυση βία. 

Μεταδίδονται πλάνα νεαρού άντρα να περπατά σε δάσος και ξαφνικά να ακούει ουρλιαχτά. 

Αφηγητής: Σε λίγα λεπτά, αποδεκατίζονταν το σπίτι και η φυλή σου. 
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Ο νεαρός βλέπει άντρα να κτυπά άλλο άντρα με όπλο και εκείνος να πέφτει στο έδαφος. 

Επίσης, βλέπει άντρα να σέρνει στο έδαφος άνθρωπο τον οποίο τραβά από το χέρι. Κατόπιν 

να τον κτυπά και εκείνος να πέφτει κάτω. Ο νεαρός που παρακολουθεί δείχνει φοβισμένος. Ο 

άντρας που έσερνε από το χέρι κάποιον άνθρωπο, προσπαθεί να τον κτυπήσει ξανά με το 

όπλο του, όταν ξαφνικά δέχεται επίθεση. Άντρας διαπιστώνει την παρουσία του νεαρού που 

παρακολουθεί. Τότε εξαπολύεται κυνηγητό εναντίον του. Ο κυνηγημένος κτυπά με 

αντικείμενο που κρατά εκείνον που τον προλαβαίνει και τον ρίχνει στο έδαφος. Βέλος κτυπά 

τον νεαρό στην πλάτη και πέφτει τραυματισμένος. Τον παραλαμβάνουν εκείνοι που τον 

κυνηγούν, τον κτυπούν στο πρόσωπο και τον μεταφέρουν σε σημείο που ματωμένη γυναίκα, 

του ζητά φωνάζοντας να τη βοηθήσει. Εν τω μεταξύ ακούγονται ουρλιαχτά. Ο νεαρός 

πλησιάζει τη γυναίκα, όμως με τη βία τον απομακρύνουν. Και οι δύο φέρουν αίματα. Στη 

συνέχεια, άντρας κρατά τον νεαρό από τα μαλλιά. Τον κτυπά με όπλο στο πρόσωπο και 

εκείνος πέφτει κάτω. Η γυναίκα ουρλιάζει και κλαίει. Σπρώχνουν τον άντρα σε λάκκο στον 

οποίο υπάρχουν πτώματα.  

‘Πάρτε τα όλα’, λέει άντρας και πλησιάζει δύο γυναίκες οι οποίες φέρουν αίματα. ‘Εσείς 

ελάτε μαζί μου’, συμπληρώνει. Άλλος άντρας αρπάζει τις δύο γυναίκες, ως ακριβώς του 

ζητήθηκε.  

Αφηγητής: Το Τάλχαϊμ είναι απ' τα πρώτα γνωστά μέρη μαζικής δολοφονίας. Το 1983 

βρέθηκαν 34 σοροί στον Λάκκο Θανάτου του Τάλχαϊμ.  

Στην οθόνη προβάλλονται ματωμένα πτώματα. 

Brian Fagan (Professor): Αυτό που ανακαλύψαμε, ήταν μια στιγμή στην αρχαία εποχή … όπου 

είχε σφαγιαστεί κόσμος. (Μεταδίδονται ξανά τα πτώματα από τον Λάκκο Θανάτου του 

Τάλχαϊμ) Κοιτώντας τον πληθυσμό, έχουμε άντρες, γυναίκες και παιδιά … (Μεταδίδονται 

ξανά ματωμένα πτώματα από τον Λάκκο) Ξεκάθαρα αυτή ήταν μια επίθεση … με σκοπό να 

τους σκοτώσουν όλους. 

… 

Colonel TY Seidule (Professor): Το ανθρώπινο κρανίο είναι απ' τα πιο σκληρά στοιχεία στον 

κόσμο … εκτός απ' την πέτρα, γιατί αν βάλεις μια πέτρα πάνω σε κοντάρι … αποκτάς κάτι με 

κινητική ενέργεια να διαλύσει ένα κρανίο. 

Εν τω μεταξύ μεταδίδεται ματωμένο όπλο εκείνης της εποχής και στο έδαφος διακρίνονται 

αίματα. 

Ακολουθούν πλάνα στα οποία άντρας κτυπά με όπλο άλλο άντρα και εκείνος πέφτει στο 

έδαφος, ως επίσης και πλάνα ματωμένης γυναίκας να ουρλιάζει και να κλαίει.  

 

Απόσπασμα#2 (Μογγολία, 1218) 

Αφηγητής: Από όλους τους κατακτητές, ένας υπερέχει μακράν. … Το όνομά του ήταν Τζένγκις 

Χαν. …   

Colonel TY Seidule (Professor): Το εκπληκτικό ήταν η φοβερή τους σκληρότητα. Σκότωναν 

ολόκληρο πληθυσμό όπου πήγαιναν.  

Ακολουθεί πλάνο νεκρού άντρα. Τα μάτια του είναι ανοικτά και τον σέρνουν δύο άντρες. 
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Συζήτηση μεταξύ του Τζ. Χαν και δύο αντρών:  

- Πες του! 

- Σκοτώθηκε όλο το καραβάνι σας. Έκλεψαν τα πράγματά σας. 

- Έπρεπε να τους σκοτώνατε όλους. 

- Θα γίνει κι αυτό.  

… 

- … Θα παραδώσετε νέο μήνυμα. 

Οι αγγελιαφόροι αναχωρούν για να παραδώσουν το μήνυμα. Στη συνέχεια τους 

παρακολουθούμε να επιστρέφουν, κουβαλώντας ένα κουτί. Ο ένας αγγελιαφόρος ζητά να δει 

τον Τζ. Χαν. Το κεφάλι και ο λαιμός του είναι καλυμμένα με αίματα. Δίνει στον Χαν το 

κουτί που κουβαλά και του λέει ότι είναι ‘Μήνυμα από τον σουλτάνο Μουχάμμαντ’. Ο 

αγγελιαφόρος ανοίγει το κουτί και ο Τζ. Χαν βγάζει από μέσα ένα κομμένο κεφάλι. Κατόπιν 

το ξαναβάζει πίσω στο κουτί. 

… 

- … Θα καταλάβουμε τον Δρόμο του Μεταξιού από τον Σουλτάνο … και θα τους 

σκοτώσουμε όλους. 

… 

 

Το Ίδρυμα, με επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του κ. Γρηγόρη Μαλιώτη, 

ημερομ. 29/1/2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), ενημέρωσε την Αρχή ότι θα υποβάλει προσωπικώς 

τις εξηγήσεις, παραστάσεις και/ή θέσεις του. Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα δεν εξέφρασε την 

επιθυμία να επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 9/3/2020, κάλεσε εκπροσώπους ή/και τους Δικηγόρους 

του Ιδρύματος να παραστούν στη συνεδρία της, ημερομ. 18/3/2020, για να υποβάλουν 

προσωπικώς τις εξηγήσεις, παραστάσεις και/ή θέσεις τους.  

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 16/3/2020, ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι η εξέταση της 

υπόθεσης αναβάλλεται για μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 19/11/2020, ενημέρωσε το Ίδρυμα για την απόφαση που 

έλαβε στη συνεδρία της ημερομ. 18/11/2020. Στη εν λόγω επιστολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'), η 

Αρχή αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

«Ο τηλεοπτικός σας οργανισμός αιτήθηκε όπως εκπροσωπηθεί, για σκοπούς προφορικής 

ακρόασης, κατά την εξέταση των πιο πάνω υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Αρχής. 

 

Λόγω της σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού και με σκοπό την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων για προστασία της 

υγείας των μελών και του προσωπικού της Αρχής, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των 
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οργανισμών, η Αρχή δεν προχώρησε στον προγραμματισμό εξέτασης των υποθέσεων στις 

οποίες ο οργανισμός σας επιθυμεί να παραθέσει τις θέσεις του προφορικώς. Σημειώνεται ότι, 

λόγω και της μεγάλης αύξησης κρουσμάτων COVID-19 στην κοινότητα, οι συνεδρίες της 

Αρχής διεξάγονται -ως επί το πλείστον- μέσω τηλεδιασκέψεων.  

 

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης της ως άνω υπόθεσης η Αρχή, χωρίς σε 

καμία περίπτωση να αναιρεί ή να αμφισβητεί το θεμελιώδες δικαίωμά σας για φυσική 

παρουσία και προφορική ακρόαση, σας παρακαλεί όπως την ενημερώσετε γραπτώς και εάν 

είναι δυνατόν μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, κατά πόσον ειδικά για αυτή τη δύσκολη 

για όλους περίοδο και μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν, θα μπορούσατε να αποδεχτείτε 

την εισήγηση όπως ασκήσετε το δικαίωμα ακρόασής σας γραπτώς με την υποβολή, εκ 

μέρους σας, γραπτών παραστάσεων». 

 

Το Ίδρυμα, με επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του, ημερομ. 20/11/2020 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'), αποδέχτηκε την εισήγηση της Αρχής και με επιστολή του ημερομ. 

23/11/2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'), υπέβαλε γραπτώς τις εξηγήσεις, παραστάσεις ή/και θέσεις 

του. 

  

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και περιστατικά, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των γραπτών θέσεων του Ιδρύματος, έχουμε παρακολουθήσει 

με ιδιαίτερη προσοχή το επίμαχο ντοκιμαντέρ και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 8/9/2019, μεταξύ των ωρών 15:55-16:50, το Ίδρυμα μετέδωσε με τη σήμανση (Κ) 

και την ένδειξη (Ε) το πρόγραμμα (ντοκιμαντέρ) ‘Origins The Journey Of 

Humankind’, το οποίο περιείχε σκηνές αδικαιολόγητης βίας, οι οποίες ενδέχεται να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, 

κατά παράβαση του άρθρου 19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

Νόμου Κεφ. 300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) 

 

(Τα γεγονότα του υποστοιχείου εκτίθενται στις σελ. 2-4 της παρούσας). 

  

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς ή/και θέσεις του Ιδρύματος, ως οι επιστολές του ημερομ. 

23/11/2020 και 29/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής: 

 

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Ιδρύματος ότι, το επίμαχο πρόγραμμα αποτελεί 

«επεισόδιο ιστορικής σειράς ντοκιμαντέρ που εκ παραδρομής» και «ανθρώπινο λάθος» 

«χαρακτηρίστηκε ως ‘Κατάλληλο για Γενική Παρακολούθηση’ (όπως ήταν και η γενική 

σήμανση της σειράς)» και ότι, το Ίδρυμα έχει αλλάξει τη σήμανση και ώρα μετάδοσης του 

επίμαχου προγράμματος, η Αρχή αναφέρει τα εξής: 
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Η Αρχή υπενθυμίζει ότι σε ώρες που ενδεχομένως παρακολουθούν τηλεόραση και ανήλικοι, 

το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων του, δεν 

μεταδίδονται σκηνές αδικαιολόγητης βίας, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 

σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Η Αρχή υπενθυμίζει επίσης ότι, η 

επιλογή του κατάλληλου χρόνου μετάδοσης ενός προγράμματος αλλά και της σήμανσης με 

την οποία μεταδίδεται (σημ. το θέμα της σήμανσης δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

υπόθεσης), επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Ιδρύματος και πρέπει να προκύπτει μέσα 

από αξιολόγηση του οπτικού ή/και ακουστικού περιεχομένου του εκάστοτε προγράμματος 

(ή/και επεισοδίου αν πρόκειται για σειρά) από το ίδιο το Ίδρυμα. Από την υποχρέωση του 

άρθρου 19(5) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) δεν εξαιρείται οποιοδήποτε είδος προγράμματος, κατ' 

επέκταση ούτε και τα ντοκιμαντέρ. Η «εκ παραδρομής», «μεμονωμένη» ή/και «από 

ανθρώπινο λάθος» -βάσει των ισχυρισμών του Ιδρύματος- μετάδοση ή/και σήμανση (Κ), 

ουδόλως δικαιολογούν ή/και αναιρούν τη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Αρχή, αν και 

χαιρετίζει την απόφαση του Ιδρύματος, βάσει των ισχυρισμών του, να αλλάξει αμέσως την 

ώρα μετάδοσης ή/και τη σήμανση του επίμαχου προγράμματος, εντούτοις ξεκαθαρίζει ότι η 

εν λόγω απόφαση δεν αλλάζει ή/και αναιρεί ότι στις 8/9/2019, μεταξύ των ωρών 15:55-

16:50, το Ίδρυμα μετέδωσε το ντοκιμαντέρ ‘Origins The Journey Of Humankind’, το οποίο 

περιείχε σκηνές αδικαιολόγητης βίας, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη 

των ανηλίκων. 

 

Η Αρχή δεν αμφισβητεί την γενικότερη ευαισθησία του Ιδρύματος ή/και τις προσπάθειες που 

γενικότερα καταβάλλει σε θέματα προστασίας ανηλίκων. Εντούτοις, στηριζόμενη στα 

ενώπιον της γεγονότα, ως αυτά μεταδόθηκαν και παρατίθενται αναλυτικά στο υποστοιχείο 

της παρούσας υπόθεσης, κρίνει ότι στο πλαίσιο του επίμαχου προγράμματος του Ιδρύματος, 

μεταδόθηκαν σκηνές αδικαιολόγητης βίας που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Απλή ανάγνωση των γεγονότων της υπόθεσης, 

επιβεβαιώνει χωρίς αμφιβολία την κρίση της Αρχής. 

 

Σε σχέση με την έκκληση που απευθύνει το Ίδρυμα για επίδειξη επιείκειας και κατανόησης, 

η Αρχή επαναλαμβάνει ότι σε όλες τις ενώπιον της υποθέσεις, ακολουθεί πιστά τις αρχές που 

επιβάλλει η φύση της ως διοικητικό όργανο και οι οποίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στον 

περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(Ι)/99. 

 

Η Αρχή χαιρετίζει τις υποσχέσεις και/ή διαβεβαιώσεις του Ιδρύματος στις πιο πάνω 

επιστολές του και αναμένει πιστή εφαρμογή τους.  
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Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 

19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Η Αρχή έχει δώσει στο Ίδρυμα το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να προχωρήσει στην επιβολή της, κατά 

την κρίση της, επιβαλλόμενης κύρωσης. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή δίνει στο Ίδρυμα την 

ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης, για σκοπούς επιβολής 

κύρωσης. 

 

Η Αρχή καλεί το Ίδρυμα, εάν επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς και/ή 

προσωπικώς. Η υποβολή των απόψεων του Ιδρύματος, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και/ή 

μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής του.  

 

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς, καλείται όπως 

τις υποβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης. 

 

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, καλείται 

όπως πληροφορήσει την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη 

της παρούσας απόφασης, ότι επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα 

προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης. 

 

 

 

 

                                                                                       (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                             Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

 

 
Μ.Κον. 



ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 2/2020 (69) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΙΚ ΔΥΟ) 

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σέργιου 

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχει παράβαση του άρθρου 19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

19(5)(α) Το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές του δεν 

περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την 

πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν 

πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας. 

 

Η Αρχή έδωσε στο Ίδρυμα το δικαίωμα να ακουστεί και μπορούσε να προχωρήσει στην 

επιβολή διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή έδωσε στο Ίδρυμα την 

ευκαιρία να ακουστεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης, για σκοπούς επιβολής 

κύρωσης.  

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 11/3/2021, κάλεσε το Ίδρυμα, εάν επιθυμεί, να υποβάλει 

τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής διοικητικής κύρωσης γραπτώς και/ή προσωπικώς. Η 

Αρχή ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι, εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς, να τις 

υποβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της επιστολής και εάν επιθυμεί να 

τις υποβάλει προσωπικώς, να πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, εντός ίδιας προθεσμίας, 
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ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. Τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που 

δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής 

κύρωσης. 

 

Το Ίδρυμα, με επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του, κ. Γρηγόρη Μαλιώτη, 

ημερομ. 22/3/2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε γραπτώς τις απόψεις του, για σκοπούς 

επιβολής κύρωσης. 

 

Σε ό,τι αφορά στις θέσεις του Ιδρύματος, ως η επιστολή του ημερομ. 29/1/2020, οι οποίες 

και υιοθετούνται / επαναλαμβάνονται από το Ίδρυμα -μέσω της επιστολής του ημερομ. 

22/3/2021- και/ή τη διαπιστωθείσα παράβαση της υπόθεσης, η Αρχή παραπέμπει το Ίδρυμα 

στην ταυτάριθμη Απόφασή της, ημερομ. 30/12/2020, όπου και τοποθετείται σχετικά. 

 

Η Αρχή χαιρετίζει ξανά τις διαβεβαιώσεις, ως επίσης και την απολογία του Ιδρύματος. Σε 

σχέση με την άποψη του Ιδρύματος, ως η επιστολή του ημερομ. 22/3/2021, αναφορικά με 

ευαισθησία που επιδεικνύει το ΡΙΚ σε θέματα προστασίας ανηλίκων, η Αρχή δεν έχει να 

προσθέσει οτιδήποτε περαιτέρω στα όσα έχει ήδη αναφέρει με την Απόφασή της, ημερομ. 

30/12/2020.   

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη της 

όλα τα ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών απόψεων του Ιδρύματος, 

για σκοπούς επιβολής κύρωσης, ως επίσης και τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και τη 

σοβαρότητα της παράβασης, αποφασίζει να επιβάλει στο Ίδρυμα, για την παράβαση του 

άρθρου 19(5)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), που έγινε στις 8/9/2019, το διοικητικό πρόστιμο των 

€2.000. 

 

Το Ίδρυμα καλείται να καταβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το διοικητικό 

πρόστιμο των €2.000 που του έχει επιβληθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτό της παρούσας Απόφασης. 

 

 

 

                                                                                         (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                           Πρόεδρος 

                                       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 
Μ.Κον. 

 


