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

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Η κ. Χρύσω Τσόκκου, Μέλος, ειδοποιήθηκε κανονικά για τη συνεδρία, αλλά δεν 

παρευρέθηκε για προσωπικούς λόγους. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 26(1)(β) του περί 

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

μεταγενέστερα) και των Κανονισμών 21(1), 21(5), 21(6), 22(1) και 32(1) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).  

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

26(1) Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να 

διέπονται από τις αρχές- 

(β) της ψηλής ποιότητας· 

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21(1) Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα, ώστε οι εκπομπές να ευρίσκονται στο ποιοτικό 

επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και η 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.    

 

21(5) Οι σταθμοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεθεατές ή ακροατές είναι 

πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούν.  
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21(6) Οι σταθμοί εξασφαλίζουν όπως τα προγράμματα τα οποία μεταδίδονται εντός της 

οικογενειακής ζώνης είναι κατάλληλα για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. 

 

22(1) Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς δίνονται 

προειδοποιήσεις σχετικά με τη φύση της εκπομπής, είτε αυτή βρίσκεται χρονικά εντός 

της οικογενειακής ζώνης είτε εκτός. Η προειδοποίηση αυτή έχει τρεις μορφές- 

(α) Γραπτή προειδοποίηση στον ημερήσιο τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά περιοδικά· 

(β) ακουστική (λεκτική) πριν από την έναρξη της εκπομπής·  

(γ) οπτική, με οπτική ένδειξη κάθε δέκα λεπτά στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης                         

ως εξής:                       

(i) (K) σε παρένθεση χρώματος πράσινου για προγράμματα κατάλληλα για γενική 

παρακολούθηση· 

(ii) (12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δώδεκα ετών· 

(iii) (15) σε παρένθεση χρώματος μπλε για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα  κάτω 

των δεκαπέντε ετών·  

(iv) (18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δεκαοκτώ ετών· 

(v) (Α) σε παρένθεση για προγράμματα έντονου ερωτικού περιεχομένου.   

 

32(1) Η προαγγελία και παρουσίαση οποιασδήποτε μη ειδησεογραφικής εκπομπής πρέπει 

να σταθμίζει την αρνητική επιρροή που μπορεί η εκπομπή να ασκεί στους ανηλίκους, αν 

προβληθεί εντός οικογενειακής ζώνης. 

 

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

19/12/2019, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 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 τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, 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 τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείστε όπως τις υποβάλετε 

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

της παρούσας επιστολής. 
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις 

και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, 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 

διοικητικών κυρώσεων. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του οργανισμού, εκτίθενται στα 

υποστοιχεία 1-6 που ακολουθούν: 

 

1. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής 

ζώνης), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (Κ) το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not», 

χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της υψηλής ποιότητας, κατά παράβαση του άρθρου 

26(1)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

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

 

- Και θα σας ταράξω κι άλλο. Με την τελευταία είδηση που θα σας φέρω. Είσαστε έτοιμοι;  

- Όπα. Αυτό είναι ειδήσεις. Όχι τα άλλα που βλέπαμε. Τα φορέματα. 

- Έτσι. Έτσι. Το 'ξερα Κατερίνα ότι αυτό είναι. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. 

- Συγνώμη. Συγνώμη. Ο τίτλος που βλέπω από κάτω ‘Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σπάει τα κοντέρ 

και στο Pornhub’. Θερμά συγχαρητήρια να πούμε καταρχάς. Αλλά τί ακριβώς έχει συμβεί; Μη 

γελάς. Μη μου κάνεις εμένα τη γλυκιά χαριτωμένη. Που μου 'φερες την είδηση αυτή. Την 

πονηρή.     

- Λοιπόν. Τι εννοούμε μ' αυτό. Πρόσεξε Κατερίνα. Σημαίνει ότι οι περισσότεροι που μπαίνουν 

σ' αυτό το δίκτυο, το ‘Pornhub’ αναζητούνε … 

- Για κάποιο λόγο είναι πάντα οι άλλοι που μπαίνουνε. Όχι εμείς. 

- Ένας φίλος μου απ' το χωριό. 
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- Αναζητούνε και πληκτρολογούν το όνομα του Ρονάλντο. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος σε 

αναζήτηση. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τον βρίσκουνε τελικά; Ή απλά το βάζουνε μπας και;  

- Υπάρχει κάτι; … 

- Θέλω να σας πω εγώ που μου 'χουνε πει. … 

- Από αφηγήσεις, ναι. 

- Από αφηγήσεις. Ότι υπάρχουνε πάρα πολλές κατηγορίες. Μία από τις κατηγορίες είναι ας 

πούμε ‘οι διάσημοι’. Από διάφορες φάσεις που μπορεί κάποιος να δει, που να 'ναι λίγο πιο 

αποκαλυπτικοί. 

- Μα ο Κριστιάνο όμως δεν είχε δώσει κάτι. 

- Ο Κριστιάνος; 

- Ο Κριστιάνος. Ο πολύ φίλος μου Κριστιάνος. Ειρήνη μου, ξέρω ότι δεν τον θες καθόλου. 

Αλλά σου δίνουμε την αποστολή να ψάξεις και να βρεις τον Κριστιάνο. Ε να μην ξέρουμε αν 

ισχύει; 

- Εγώ θέλω να σας πω ότι καταλάθος που πετάχτηκε μπροστά μου αυτή η σελίδα, έχω δει 

γνωστή παρουσιάστρια. Υπάρχει κανονικά. Γνωστή παρουσιάστρια με τίτλο να πατήσεις … 

- Πώς σου πετάχτηκε εσένα καταλάθος αυτή η σελίδα κι εμένα μου πετάγεται μόνο μία κρέμα 

για την ποδάγρα; 

- Έψαχνα τα οικονομικά της ημέρας. Τα χρηματιστήρια. 

- Και στα χρηματιστήρια πετάχτηκε αυτή η σελίδα; 

- Κατευθείαν ρε παιδί μου. 

- Είδες. Για να μη ψάχνουν τα οικονομικά; Λάθος. Λάθος. 

- Και υπάρχει γνωστή παρουσιάστρια η οποία έχει δική της σελίδα στο ‘Pornhub’. Άμα ψάξετε 

μέσα και τη βρείτε. 

- Αλήθεια;   

- Όχι αυτή που φαντάζεστε. 

- Ελληνίδα; 

- Ελληνίδα. Όχι αυτή που φαντάζεστε. Τη γνωστή. Άλλη. Δεν πάει το μυαλό σας. 

- Αλήθεια; 

- Και ξαφνικά τρεις χιλιάδες κλικαρίσματα. Τώρα. Πρωί πρωί με την αυγούλα. Δεν 

ντρεπόμαστε λίγο; 

- Λογικά θα πρέπει η ίδια να το ξέρει δηλαδή. Δεν γίνεται να μην το ξέρει. Γιατί είναι πάρα 

πολλά τα βιντεάκια που υπάρχουν σ' αυτή τη σελίδα. 

- Ωραία. Θα το ψάξουμε παιδιά. Ειρήνη μου έχεις ταράξει όπως βλέπεις εδώ πέρα λίγο την 

κατάσταση. 

- … Ξέρετε, δεν μου λύσατε καλά καλά την απορία. Αν με το όνομά του, βγαίνει σε κάποιον 

κλώνο του ή σε κάποιον που ονομάζεται Ρονάλντο … 

- Ωραία. Όσο κι αν δεν θέλουμε, θα το ψάξουμε. 

…  
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Καθόλη τη διάρκεια μετάδοσης του θέματος, στην οθόνη αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το 

εξής: «Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛNΤΟ … ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΣΤΟ PORNHUB». 

 

2. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής 

ζώνης), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (Κ) το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not», 

χωρίς να λάβει μέτρα, ώστε αυτό να ευρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η 

κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

3. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής 

ζώνης), ο οργανισμός μετέδωσε το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not», χωρίς να διασφαλίσει ότι 

οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που 

παρακολουθούσαν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση (Κ) που δόθηκε από τον 

οργανισμό, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).   

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.       

 

4. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05, ο οργανισμός μετέδωσε με τη 

σήμανση (Κ) το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not», χωρίς να εξασφαλίσει όπως το πρόγραμμα 

το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

5. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής 

ζώνης), ο οργανισμός μετέδωσε το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not», στο πλαίσιο του οποίου 

μεταδόθηκε υλικό το περιεχόμενο του οποίου δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση / 

προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό, κατά παράβαση του Κανονισμού 22(1) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

6. Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής 

ζώνης), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (Κ) το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not»,  
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χωρίς να σταθμίζει την αρνητική επιρροή που μπορεί να ασκεί στους ανήλικους, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 32(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Δικηγόρου του, κ. Ανδρέα Ι. Χάσικου, ημερομ. 13/1/2020 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε γραπτώς τις εξηγήσεις, παραστάσεις και/ή θέσεις του, 

αναφορικά με την παρούσα υπόθεση. 

 

Σημειώνεται ότι, ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει τον διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης. 

 

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

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών θέσεων του οργανισμού, ως η επιστολή του Δικηγόρου 

του, ημερομ. 13/1/2020, έχουμε παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή το επίμαχο 

πρόγραμμα του οργανισμού και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 26/8/2019, μεταξύ των ωρών 9:55–11:05 (δηλαδή εντός της οικογενειακής ζώνης), ο 

οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (Κ) το πρόγραμμα «Καλοκαίρι#Not»: 

  

-χωρίς αυτό να διέπεται από την αρχή της υψηλής ποιότητας, κατά παράβαση του άρθρου 

26(1)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 1- 

-χωρίς να λάβει μέτρα, ώστε αυτό να ευρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η 

κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 2- 

-χωρίς να διασφαλίσει ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του 

προγράμματος που παρακολουθούσαν, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στη σήμανση (Κ) που 

δόθηκε από τον οργανισμό, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 3- 

-χωρίς να εξασφαλίσει όπως το πρόγραμμα το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής 

ζώνης ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των 

δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 4- 

-στο πλαίσιο του οποίου μεταδόθηκε υλικό το περιεχόμενο του οποίου δεν ανταποκρινόταν 

στη σήμανση / προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 5- 
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-χωρίς να σταθμίζει την αρνητική επιρροή που μπορεί να ασκεί στους ανήλικους, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 32(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 6- 

 

(Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελ. 3-5 της παρούσας). 

 

Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής:  

 

 
 

Στόχος της Αρχής, μεταξύ άλλων, είναι η ύπαρξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ της 

ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας των ανήλικων τηλεθεατών από ακατάλληλο 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η επίτευξη και διατήρηση της εν λόγω ισορροπίας είναι 

αναγκαία σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, τόσο για τον πομπό (δηλαδή τους 

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς), όσο και για τον δέκτη (δηλαδή τους τηλεθεατές / 

ακροατές), επειδή συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου και 

ασφαλέστερου ραδιοτηλεοπτικού πεδίου.  

 

Σε σχέση με τους περιορισμούς στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου, η 

Αρχή παραθέτει πιο κάτω τα σχετικά εδάφια από το άρθρο 19 του Συντάγματος, τα οποία 

ορίζουν ότι (η έντονη γραφή δική μας): 

 

3. Η ενάσκησις των δικαιωμάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος 

του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, 

περιορισμούς ή ποινάς προδιαγεγραμμένους υπό του νόμου και αναγκαίους 

μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της 

συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή 

της δημοσίας υγείας ή των δημοσίων ηθών ή προς προστασίαν της 

υπολήψεως ή των δικαιωμάτων άλλων ή προς παρεμπόδισιν της 

αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εμπιστευτικώς ή προς διατήρησιν του 

κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας. 

4. Η κατάσχεσις εφημερίδων ή άλλων εντύπων δεν επιτρέπεται άνευ εγγράφου 

αδείας του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ήτις δέον να επικυρωθήδι’ 
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αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εντός εβδομήκοντα δύο ωρών το βραδύτερον, 

εν περιπτώσει δε μη επικυρώσεως αίρεται η κατάσχεσις. 

5. Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εις το παρόν άρθρον εμποδίζει την 

Δημοκρατίαν ν’ απαιτή την έκδοσιν αδείας ή λειτουργίας επιχειρήσεων 

ραδιοφωνικών ή κινηματογραφικών ή τηλεοράσεως. 

 

Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής:  

 

 
 

Η μετάδοση θέματος, όπως αυτού που μεταδόθηκε στο πλαίσιο του επίμαχου προγράμματος 

του οργανισμού και παρατίθεται αναλυτικά στα γεγονότα του υποστοιχείου 1 της παρούσας, 

κρίνεται από την Αρχή ότι ουδόλως ήταν κατάλληλη για να μεταδοθεί εντός της 

οικογενειακής ζώνης ή/και στο πλαίσιο προγράμματος με τη σήμανση (Κ).  

 

Το συγκεκριμένο θέμα, πέραν ότι έχει ακατάλληλο περιεχόμενο, έχει ως πρωταγωνιστή ένα 

διάσημο και αγαπημένο στους ανήλικους πρόσωπο, τον ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, 

ο οποίος, όχι μόνο επηρεάζει τον τρόπο ζωής, αλλά είναι πρόσωπο αναφοράς και 

διαδικτυακής αναζήτησης από τους ανήλικους. Ως αποτέλεσμα της μετάδοσης του 

συγκεκριμένου θέματος, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανήλικοι να αναζήτησαν, επιτυχώς ή 

ανεπιτυχώς, τον Κριστιανό Ρονάλτο στην ιστοσελίδα «Pornhub», η ονομασία της οποίας 

αναγραφόταν στην οθόνη καθόλη τη διάρκεια μετάδοσης του θέματος. Πέραν τούτου, το 

«μυστήριο» που δημιούργησε η αναφορά στο πρόγραμμα, ότι γνωστή Ελληνίδα 

παρουσιάστρια έχει δική της σελίδα στο «Pornhub», δύναται να ώθησε ανήλικους και 

ενήλικους τηλεθεατές στο να επισκεφτούν τον υπό αναφορά διαδικτυακό χώρο 

πορνογραφικού περιεχομένου, ενδεχομένως προς ικανοποίηση της περιέργειάς τους, με, 

ωστόσο, επιβλαβείς συνέπειες στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Ενδεικτική 

είναι και η αναφορά που έγινε στο πλαίσιο του επίμαχου προγράμματος του οργανισμού, 

σύμφωνα με την οποία «Και ξαφνικά τρεις χιλιάδες κλικαρίσματα. Τώρα. Πρωί πρωί με την 

αυγούλα. Δεν ντρεπόμαστε λίγο;». 
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Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η Αρχή, έχοντας ως κριτήριο για τις αποφάσεις της τον μέσο 

λογικό, Κύπριο τηλεθεατή, κρίνει ότι προγράμματα με περιεχόμενο ως αυτό που παρατίθεται 

στα γεγονότα του υποστοιχείου 1 της παρούσας (στο οποίο και παραπέμπεται ο οργανισμός), 

δηλαδή περιεχόμενο που αφορά σε πορνογραφική σελίδα του διαδικτύου, δεν 

ανταποκρίνονται στον όρο «υψηλή ποιότητα τηλεοπτικών προγραμμάτων» ή/και 

«ευρίσκονται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 

και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας». 

 

Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής:  

 

 
 

Ο εκάστοτε αδειοδοτημένος οργανισμός φέρει τη συντακτική ευθύνη των προγραμμάτων 

που μεταδίδει στο κυπριακό κοινό. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων υπόκειται στις 

υποχρεώσεις και/ή στους περιορισμούς που θέτει ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμος 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και οι περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). Επίσης 

τυγχάνει της εποπτείας της αρμόδιας Αρχής της χώρας, δηλαδή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου. Η μετάδοση και/ή αναμετάδοση ξένων παραγωγών ή/και προγραμμάτων, για τα 

οποία ο οργανισμός που τα μεταδίδει δεν έχει εκ των προτέρων γνώση του περιεχομένου, 

της θεματολογίας και/ή της ροής τους, ουδόλως απαλλάσσει τον οργανισμό από την 

υποχρέωση να μεταδίδει προγράμματα που δεν παραβιάζουν την προαναφερθείσα 

Νομοθεσία, ούτε στερεί από την αρμόδια Αρχή το δικαίωμα να εποπτεύει του περιεχομένου 

των εν λόγω προγραμμάτων, να διαπιστώνει παραβάσεις και να επιβάλλει κυρώσεις. 

 

Πέραν των πιο πάνω, η Αρχή χαιρετίζει τις όποιες ενέργειες του οργανισμού για συρρύθμιση 

ή/και αυτορρύθμιση, οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή της κείμενης 

Νομοθεσίας, στη βελτίωση της ποιότητας του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και/ή στην 

προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. 
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Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή ξεκαθαρίζει τα εξής:  

 

 

 
 

Η Αρχή, 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, στον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και στους περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), 

συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής: 
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Αν και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στηρίζονται στα ίδια γεγονότα, δηλαδή αυτά που 

περιγράφονται στο υποστοιχείο 1 της παρούσας, εντούτοις τα συστατικά στοιχεία των 

παραβάσεων, δεν είναι τα ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 

κάποιες από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν στην ποιότητα του τηλεοπτικού 

προγράμματος, άλλες στη σήμανση (Κ) που δόθηκε από τον οργανισμό (η οποία δεν 

ανταποκρινόταν στο περιεχόμενο του προγράμματος) και άλλες στο γεγονός ότι το επίμαχο 

πρόγραμμα μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης, δηλαδή σε ώρες που και ανήλικοι 

παρακολουθούν τηλεόραση. 

 

Σε σχέση με τη θέση του οργανισμού ότι «το υπό διερεύνηση περιστατικό … αφορά 

μεμονωμένο απόσπασμα μικρής διάρκειας από την εκπομπή, και όχι το επεισόδιο στην 

ολότητα του», η Αρχή ξεκαθαρίζει στον οργανισμό ότι, οι πιο πάνω ισχυρισμοί του, 

ουδόλως αναιρούν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Επιπρόσθετα, ξεκαθαρίζει στον 

οργανισμό ότι, τόσο για τη διαπίστωση παραβάσεων, όσο και για τις κυρώσεις που 

ενδεχομένως επιβληθούν, θα αποφασίσει στηριζόμενη στο σύνολο των γεγονότων της 

υπόθεσης, ως επίσης, μεταξύ άλλων, και στη φύση, στη βαρύτητα, στη συχνότητα, στη 

διάρκεια και στη σοβαρότητα των παραβάσεων.  

 

Τέλος, η Αρχή υπενθυμίζει στον οργανισμό ότι το ζήτημα της ύπαρξης πολλαπλότητας σε 

υποθέσεις που εξετάζει, έχει κριθεί επανειλημμένα από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αποτελούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου στην προσφυγή 1261/2003, Αντέννα 

Λίμιτεδ ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ημερομ. 31/5/2005 και στην προσφυγή 

555/2004, Αντέννα Λίμιτεδ ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ημερομ. 16/5/2005, στις 

οποίες η Αρχή παραπέμπει τον οργανισμό. 

 

Σε σχέση με τους παρακάτω ισχυρισμούς ή/και θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 13/1/2020, η Αρχή αναφέρει τα εξής: 

 

 
 

Η Αρχή αναμένει από τον οργανισμό την εκπλήρωση των διαβεβαιώσεών του. Αναμένει 

επίσης από τον οργανισμό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και αποφάσεων, ώστε να 
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διασφαλιστεί ότι, τα προγράμματα που μεταδίδει, δεν παραβιάζουν με τον οποιονδήποτε 

τρόπο τη νομοθεσία που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.    

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 

26(1)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των Κανονισμών 21(1), 21(5), 21(6), 22(1) και 32(1) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).  

 

Η Αρχή έχει δώσει στον οργανισμό 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 των, κατά 

την κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή δίνει στον οργανισμό 

την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων.  

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς και/ή 

προσωπικώς, ως επιλέξει. Η υποβολή των απόψεων του οργανισμού, μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής  του.  

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός 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 ο οργανισμός 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 διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

 

 

                                                                                       (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                              Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
 

Μ.Κον. 



ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 91/2019 (95) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «OMEGA CH», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OMEGA 

CHANNEL LTD» 

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

 

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

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Το Μέλος της Αρχής κ. Χρύσω Τσόκκου, αν και παρευρέθηκε κανονικά στη συνεδρία, 

αποχώρησε κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, με βάση τις αρχές που 

αποφασίστηκαν στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Αναθεωρητική Έφεση αρ. 140/2009. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 10 Ιουνίου 2020, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 26(1)(β) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

των Κανονισμών 21(1), (5), (6), 22(1) και 32(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

26(1) Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να 

διέπονται από τις αρχές- 

(β) της ψηλής ποιότητας· 

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21(1) Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα, ώστε οι εκπομπές να ευρίσκονται στο ποιοτικό 

επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και η 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.    

 

(5) Οι σταθμοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεθεατές ή ακροατές είναι 

πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούν.  
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(6) Οι σταθμοί εξασφαλίζουν όπως τα προγράμματα τα οποία μεταδίδονται εντός της 

οικογενειακής ζώνης είναι κατάλληλα για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. 

 

22(1) Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς δίνονται 

προειδοποιήσεις σχετικά με τη φύση της εκπομπής, είτε αυτή βρίσκεται χρονικά εντός 

της οικογενειακής ζώνης είτε εκτός. Η προειδοποίηση αυτή έχει τρεις μορφές- 

 

(α) Γραπτή προειδοποίηση στον ημερήσιο τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά περιοδικά· 

(β) ακουστική (λεκτική) πριν από την έναρξη της εκπομπής·  

(γ) οπτική, με οπτική ένδειξη κάθε δέκα λεπτά στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης                         

ως εξής:                       

 

(i)       (K) σε παρένθεση χρώματος πράσινου για προγράμματα κατάλληλα για γενική   

παρακολούθηση· 

(ii) (12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δώδεκα ετών· 

(iii) (15) σε παρένθεση χρώματος μπλε για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα  κάτω 

των δεκαπέντε ετών·  

(iv) (18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δεκαοκτώ ετών· 

(v) (Α) σε παρένθεση για προγράμματα έντονου ερωτικού περιεχομένου.   

 

32(1) Η προαγγελία και παρουσίαση οποιασδήποτε μη ειδησεογραφικής εκπομπής 

πρέπει να σταθμίζει την αρνητική επιρροή που μπορεί η εκπομπή να ασκεί στους 

ανηλίκους, αν προβληθεί εντός οικογενειακής ζώνης. 

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει 

στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, 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 στον οργανισμό 

την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων.  

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 10/7/2020, κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων γραπτώς ή/και 

προσωπικώς. Η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό ότι, εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, να τις υποβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της επιστολής 
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και εάν επιθυμεί να τις υποβάλει προσωπικώς, να πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, εντός 

ίδιας προθεσμίας, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. Τονίστηκε επίσης ότι, 

σε περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η 

Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Δικηγόρου του κ. Ανδρέα Χάσικου, ημερομ. 16/7/2020 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε γραπτώς τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Σε σχέση με την επιστολή του οργανισμού ημερομ. 16/7/2020, μέσω της οποίας υιοθετεί 

και επαναλαμβάνει τις γραπτές του θέσεις ημερομ. 13/1/2020, ως επίσης και σε σχέση με 

τις διαπιστωθείσες παραβάσεις της υπόθεσης, η Αρχή παραπέμπει τον οργανισμό στις σελ. 

7-12 της ταυτάριθμης απόφασης της ημερομ. 10/6/2020, όπου και τοποθετείται σχετικά. 

 

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

όλα τα ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών απόψεων του 

οργανισμού για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ως επίσης και τη φύση, τη βαρύτητα, τη 

διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό, για 

τις παραβάσεις που έγιναν στις 26/8/2019, κυρώσεις ως ακολούθως:  

 

● Για την παράβαση του άρθρου 26(1)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 1-, 

το διοικητικό πρόστιμο των €800. 

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 3-, το διοικητικό πρόστιμο 

των €800. 

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 4-, το διοικητικό πρόστιμο 

των €800. 

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 2-, η Αρχή δεν επιβάλλει 

οποιανδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των συστατικών στοιχείων της 

παράβασης με εκείνων του υποστοιχείου 1, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί κύρωση.  

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 5-, η Αρχή δεν επιβάλλει 

οποιανδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των συστατικών στοιχείων της 

παράβασης με εκείνων του υποστοιχείου 3, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί κύρωση.  
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● Για την παράβαση του Κανονισμού 32(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 6-, η Αρχή δεν επιβάλλει 

οποιανδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των συστατικών στοιχείων της 

παράβασης με εκείνων του υποστοιχείου 4, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί κύρωση.  

 

Ο οργανισμός καλείται να καταβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το συνολικό 

διοικητικό πρόστιμο των €2400 που του έχει επιβληθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

 

                                                                                         (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                          Πρόεδρος 

                                     Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

 

 
Μ.Κον. 


