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Eνώπιον: θ.θ. Ρόλαο Καζάπε, Πξόεδξνπ, Μαξίαο Κνύζηνπ, Αληηπξνέδξνπ, έξγηνπ 

Πνΐδε, Χξύζσο Σζόθθνπ θαη Πάλνπ Καλειιόπνπινπ, Μειώλ.  

 

Απόνηερ: θ. Σάζνο Κπξκίηζεο, Μέινο, ν νπνίνο εηδνπνηήζεθε θαλνληθά γηα ηε 

ζπλεδξία, αιιά δελ παξεπξέζεθε ιόγσ έθηαθησλ ζνβαξώλ 

επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ. 

 θ. Αγγειηθή Λαδάξνπ, Μέινο, ε νπνία εηδνπνηήζεθε θαλνληθά γηα 

ηε ζπλεδξία, αιιά δελ παξεπξέζεθε ιόγσ αζζέλεηαο.  

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηελ παξνύζα ππόζεζε ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηηο 

από κέξνπο ηνπ νξγαληζκνύ πηζαλέο παξαβάζεηο ησλ κανονιζμών 21(4), (6) και 

25(3)(α) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Οη πην πάλσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

 

 21(4) Οη ζηαζκνί ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηήξεζε ησλ γεληθά  παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο 

εππξέπεηαο θαη ηεο θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππόςε 
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ην είδνο θαη  ην πιαίζην ηεο εθάζηνηε εθπνκπήο.  Ιδηαίηεξε κέξηκλα επηβάιιεηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ελδερνκέλσο  παξαθνινπζνύλ 

αλήιηθνη. 

 

(6) Οη ζηαζκνί εμαζθαιίδνπλ όπσο ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κεηαδίδνληαη εληόο ηεο 

νηθνγελεηαθήο δώλεο είλαη θαηάιιεια γηα όιν ην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

παηδηώλ θάησ ησλ δεθαπέληε εηώλ. 

 

25(3)  Οη   πην   θάησ   θαλόλεο   αθνξνύλ   ηε   γιώζζα    πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εθπνκπέο: 

Απαγνξεύεηαη:   (α) ε ρξήζε ηεο γιώζζαο κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο 

ζξεζθεπηηθώλ, θπιεηηθώλ, πνιηηηθώλ ή άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ· 

 

Ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ κε επηζηνιή ηεο 

εκεξνκελίαο 11.2.2021 έζεζε ελώπηνλ ηνπ νξγαληζκνύ ηηο δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο.  

 

ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή αλαθέξνληαη, κεηαμύ άιισλ θαη ηα πην θάησ: 

 

Εάλ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο παξαζηάζεηο θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο 

αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ πηζαλέο παξαβάζεηο, έρεηε ην δηθαίσκα λα ηηο ππνβάιεηε 

γξαπηώο θαη/ή πξνζσπηθώο ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ. Η ππνβνιή ησλ 

παξαζηάζεσλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο θαη/ή κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη/ή κέζσ 

δηθεγόξνπ ηεο επηινγήο ζαο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε γξαπηώο ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο παξαζηάζεηο 

θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ πηζαλέο παξαβάζεηο, θαιείζηε όπσο ηηο 

ππνβάιεηε ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, ην αξγόηεξν εληόο εηθνζηπέληε (25) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο. 
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ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε πξνζσπηθώο ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο 

παξαζηάζεηο θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ πηζαλέο παξαβάζεηο, θαιείζηε 

λα πιεξνθνξήζεηε ηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο όηη επηζπκείηε λα ηηο ππνβάιεηε πξνζσπηθώο, ώζηε 

λα εηδνπνηεζείηε αλάινγα κε εηδηθή επηζηνιή. 

 

Εάλ επηζπκείηε λα επηζεσξήζεηε ην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο, παξαθαιείζηε όπσο 

ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ Αξρή θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη εληόο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο, ώζηε λα  θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία θαη 

ε ώξα ηεο επηζεώξεζεο.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποηε απάνηηζη μέζα ζηις ανωηέρω  καθοριζμένες 

προθεζμίες, δύναηαι να προχωρήζει ζηη λήψη απόθαζης χωρίς ηην απάνηηζή ζας. 

       

ε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή, κεηά ηελ εμέηαζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππόζεζεο, θαηαιήμεη 

ζε εύξεκα παξάβαζεο, ηόηε ζα θιεζείηε λα ππνβάιεηε ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθήο θύξσζεο. 

 

Οη δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ νξγαληζκνύ, εθηίζεληαη ζηα πην 

θάησ ππνζηνηρεία: 

 

1. ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  «Ο Νομικόρ ηος Γιαβόλος», κεηαδόζεθαλ ζρόιηα συπίρ να 

ληθθούν μέηπα για ηήπηζη ηυν γενικά  παπαδεκηών κανόνυν ηηρ εςππέπειαρ 

και ηηρ καλαιζθηζίαρ ζηη γλώζζα και ζηη ζςμπεπιθοπά, λαμβάνονηαρ 

ςπότη ηο είδορ και  ηο πλαίζιο ηηρ εκάζηοηε εκπομπήρ (Ιδιαίηεπη μέπιμνα 

επιβάλλεηαι ζηα ππογπάμμαηα πος μεηαδίδονηαι ζε σπόνο καηά ηον οποίο 

ενδεσομένυρ παπακολοςθούν ανήλικοι), θαηά παξάβαζε  ηνπ Κανονιζμού 
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21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 

(Κ.Δ.Π 10/2000).  

 

πγθεθξηκέλα κεηαμύ άιισλ, κεηαδόζεθαλ ηα πην θάησ: 

 

Παποςζιαζηήρ: ην 2626 πεξηκέλσ ηα δηθά ζαο κελύκαηα, ηηο δηθέο ζαο απόςεηο γηα όια 

ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ θαη απηά πνπ ζρνιηάδνπκε ζηελ εθπνκπή, αλ έρεηε θαη θάηη 

λα επηζηήζεηε ηελ πξνζνρή κνπ, παξαθαιώ, θαη ν,ηη ζέιεηε λα ην βγάιεηε από κέζα ζαο. 

Όπσο ηελ θπξία πνπ βγήθε ην πξσί, γηαηί είδα ην κήλπκα ζαο θπξία κνπ, γηαηί δελ ην 

ζηέιλεηε ζε εκέλα; Πνπ έιεγε γηα ην Ννκηθό ηνπ Δηαβόινπ πνπ πξνζπαζεί θαθόερα, 

αθνύζηε ηη κνπ είπε ηώξα, θαθόερα, λα βιαζηεκήζσ ζε θππξηαθή δηάιεθην. Φαληάδνκαη 

αλαθέξεηαη ζην Θκιάολε Μαύρε πνπ πξνζπαζώ λα πεηύρσ εδώ θαη θαηξό θαη δελ ηα 

θαηαθέξλσ από όηη θαίλεηαη. Εληάμεη δώζηε κνπ ιίγν θαηξό, θάπνηα ζηηγκή ζα ην 

ηειεηνπνηήζσ, πνπ ζα πάεη πηα! 

 

Μεηά ην ηέινο δηαιείκκαηνο θαη αθνύ επέζηξεςε ζηελ εθπνκπή, ν παξνπζηαζηήο 

επαλήιζε ζην πην πάλσ ζρόιην, δηαβάδνληαο ην κήλπκα άιινπ αθξναηή αλαθέξνληαο ηα 

εμήο: 

 

Παποςζιαζηήρ: Α κάιηζηα! Οξίζηε! Σώξα ν θίινο ή ε θίιε. Σν ζσζηό είλαη, α δελ ζέιεη 

ζήηα, Κκιάολε, α Κκιάολε Μαύρε. Σόζν θαηξό γηαηί εγώ είρα ηελ εληύπσζε όηη έρεη θαη 

ζήηα, όηη ην Θκιάολε είλαη θαη κε ζήηα κπξνζηά; Γξάθεηαη αιιά είλαη μέξσ εγώ αζόξπβν, 

άερν, πσο ην ιέλε, δελ αθνύγεηαη; Εληάμεη νθ, ηνπιάρηζηνλ απηό ην κήλπκα βνεζάεη, ζνπ 

ιέεη ξε θίιε έηζη πξέπεη λα ην πεηο. Οθ ζα πξνζπαζήζσ. 

 

2. ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, ν νξγαληζκόο κεηέδσζε ην 

πξόγξακκα  «Ο Νομικόρ ηος Γιαβόλος», συπίρ να εξαζθαλίζει όηι είναι 

καηάλληλο για όλο ηο κοινό ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν παιδιών κάηυ 

ηυν δεκαπένηε εηών, θαηά παξάβαζε ηνπ Κανονιζμού 21(6) ησλ πεξί 
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Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000).  

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ηνπ ππνζηνηρείνπ 1.  

 

3. ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ο Ννκηθόο ηνπ Δηαβόινπ», έγινε σπήζη ηηρ γλώζζαρ με ηπόπο 

πος μποπεί να θίξει ηιρ εςαιζθηζίερ θπηζκεςηικών ομάδυν, θαηά παξάβαζε 

ηνπ Κανονιζμού 25(3)(α) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ηνπ ππνζηνηρείνπ 1.  

  

Ο Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ νξγαληζκνύ θ Μηράειεο Παπαεπαγόξνπ κε επηζηνιή ηνπ 

εκεξνκ. 3.3.2021 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄), απέζηεηιε γξαπηώο ηηο ζέζεηο ή/θαη απόςεηο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε. Επίζεο ζηελ ελ ιόγσ επηζηνιή ν θ. Παπαεπαγόξνπ 

ελεκέξσζε ζηελ Αξρή όηη επηζπκεί λα παξαζηεί θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, γηα λα 

ππνβάιεη θαη πξνθνξηθά ηηο απόςεηο ηνπ. 

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 2.11.2021 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) θάιεζε ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ νξγαληζκνύ όπσο παξαζηνύλ ζηε ζπλεδξία ηεο εκεξνκ. 1.12.2021 θαη 

ώξα 4:00 γηα λα ππνβάινπλ πξνθνξηθώο ηηο  παξαζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα 

ππόζεζε.  

 

Ο δηθεγόξνο ηνπ νξγαληζκνύ θ. Νεόθπηνο Χαξαιακπίδεο (Γηώξγνο Χαξαιακπίδεο & 

ΙΑ Δ.Ε.Π.Ε) κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 29.11.2021, ελεκέξσζε ηελ Αξρή όηη ιόγσ ησλ 

ζπλζεθώλ ηεο παλδεκίαο, νη εθπξόζσπνη ηνπ νξγαληζκνύ δελ ζα παξαζηνύλ 

πξνζσπηθώο ζηε ζπλεδξία εκεξνκ. 1.12.2021 θαη σο εθ ηνύηνπ δήηεζε από ηελ Αξρή 
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όπσο παξαρσξεζεί ρξνληθή παξάηαζε κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο γηα λα απνζηείινπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γξαπηώο. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

 

 Η Αξρή κε ειεθηξνληθό ηεο κήλπκα εκεξνκ. 9.12.2021 ελεκέξσζε ηνλ νξγαληζκό όηη 

έθαλε δεθηό ην πην πάλσ αίηεκά ηνπ θαη ηνλ θάιεζε όπσο ππνβάιεη ηηο ζέζεηο / απόςεηο 

ηνπ γηα ηελ ππό αλαθνξά ππόζεζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 31.12.2021. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Γ΄) 

 

Ο νξγαληζκόο κε επηζηνιή ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ θ. Νεόθπηνπ Χαξαιακπίδε (Γηώξγνο 

Χαξαιακπίδεο & ΙΑ Δ.Ε.Π.Ε), εκεξνκ. 23.12.2021, ππέβαιε ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄)  

 

Έρνπκε κειεηήζεη κε κεγάιε πξνζνρή όια ηα ελώπηόλ καο ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξαπηώλ εμεγήζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ όπσο έρνπλ εθθξαζζεί 

από ηνπο δηθεγόξνπο ηνπ θαη θαηόπηλ πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ηνπ ελ ιόγσ 

πξνγξάκκαηνο, θξίλνπκε όηη: 

 

ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

«Ο Νομικόρ ηος Γιαβόλος», κεηαδόζεθαλ ζρόιηα συπίρ να ληθθούν μέηπα για 

ηήπηζη ηυν γενικά  παπαδεκηών κανόνυν ηηρ εςππέπειαρ και ηηρ καλαιζθηζίαρ ζηη 

γλώζζα και ζηη ζςμπεπιθοπά, λαμβάνονηαρ ςπότη ηο είδορ και  ηο πλαίζιο ηηρ 

εκάζηοηε εκπομπήρ (Ιδιαίηεπη μέπιμνα επιβάλλεηαι ζηα ππογπάμμαηα πος 

μεηαδίδονηαι ζε σπόνο καηά ηον οποίο ενδεσομένυρ παπακολοςθούν ανήλικοι), θαηά 

παξάβαζε  ηνπ Κανονιζμού 21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000).  

 

ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, ν νξγαληζκόο κεηέδσζε ην πξόγξακκα  

«Ο Νομικόρ ηος Γιαβόλος», συπίρ να εξαζθαλίζει όηι είναι καηάλληλο για όλο ηο 

κοινό ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν παιδιών κάηυ ηυν δεκαπένηε εηών, θαηά 
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παξάβαζε ηνπ Κανονιζμού 21(6) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000).  

 

ηηο 26.11.2020 κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 13:30, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Ο Ννκηθόο ηνπ Δηαβόινπ», έγινε σπήζη ηηρ γλώζζαρ με ηπόπο πος μποπεί να θίξει 

ηιρ εςαιζθηζίερ θπηζκεςηικών ομάδυν, θαηά παξάβαζε ηνπ Κανονιζμού 25(3)(α) ησλ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή ηνπ νξγαληζκνύ θ. Παπαεπαγόξνπ, 

όπσο απηέο δηαηππώλνληαη ζηελ επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 3.3.2021, ε Αξρή αλαθέξεη ηα 

εμήο: 

 

Ωο πξνο ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Γελ. Δηεπζπληή ηνπ νξγαληζκνύ όηη ε θξάζε «ζθηάνιε καύξε» 

είλαη κάιινλ αδύλαην λα ζθαλδαιίζεη παηδηά θάησ ησλ 15 ζηα νπνία αλαθέξεζηε αθνύ ε 

αλαθνξά ζε δαίκνλεο, ζαηαλάδεο θαη δηαβόινπο γίλεηαη θαζεκεξηλά κε δηάθνξνπο ηξόπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά, παξαζέηνληαο σο παξαδείγκαηα 

ην ηξαγνύδη «Έβαιε ν δηαβνιάθνο ηελ νπξά ηνπ πάιη», ην κηνύδηθαι «Δαίκνλεο»,ην 

ηξαγνύδη «El Diablo», πίλαθεο δσγξαθηθήο, ζεηξέο θαη ηαηλίεο, όπσο επίζεο ηελ ηαηλία 

«Ο δηάβνινο θνξνύζε Prada», ηε ζεηξά «Lucifer», ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηαβόινπ ζηηο 

εηθόλεο θαη ηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ εθθιεζηώλ θ.α, ε Αξρή δηαθσλεί θαη ζεσξεί όηη ην 

γεγνλόο ηεο παξνπζίαζεο / απεηθόληζεο / αλαθνξάο ηνπ δηαβόινπ ζε δηάθνξεο 

πεξηπηώζεηο, δελ απνηειεί απηόκαηα θαη εμνηθείσζε ησλ αλειίθσλ κε ηνλ δηάβνιν, είηε 

σο αλαθνξά, είηε σο εηθόλα. Ελ πάζε πεξηπηώζεη, ε έθθξαζε «ζθηάνιε κάπξε» δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εππξεπήο θαη θαιαίζζεηε έθθξαζε, νύηε θαη σο κηα 

έθθξαζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθή ώζηε λα ηελ πηνζεηνύζαλ θαη 

λα ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην ιεμηιόγηό ηνπο νη αλήιηθνη αθξναηέο. Σν γεγνλόο όηη ηα 

παηδηά κπνξεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο άιινπο ηξόπνπο λα ιάβνπλ ηελ νπνηαδήπνηε 

πιεξνθόξεζε δελ απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκό από ηελ ππνρξέσζε πνπ θέξεη, κε βάζε 

ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, απέλαληη ζηνπο αθξναηέο, σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ 
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πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη, εηδηθά ηηο ώξεο πνπ αθνύλ αλήιηθνη. Επηπξόζζεηα, ε Αξρή 

ζεσξεί όηη ηόζν ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα παξνπζίαζεο / απεηθόληζεο / αλαθνξάο ηνπ 

δηαβόινπ, πνπ έρνπλ παξαηεζεί από ηνλ θ. Παπαεπαγόξνπ, όζν θαη ε άπνςε ηνπ όηη νη 

επαηζζεζίεο ησλ νξζνδόμσλ ρξηζηηαλώλ ζα πξέπεη λα ζίγνληαη πεξηζζόηεξν ιόγσ ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ ηεξαξρώλ θαη όρη ιόγσ ηεο επίκαρεο έθθξάζεο, δελ έρνπλ 

νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ ππό εμέηαζε ππόζεζε θαη ην επίδηθν πξόγξακκα. 

 

ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπ νξγαληζκνύ όπσο απηέο δηαηππώλνληαη ζηελ επηζηνιή ησλ 

Δηθεγόξσλ ηνπ κε εκεξνκ.23.12.2021, ε Αξρή επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

 

ε όηη αθνξά ζηνλ ηζρπξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ νξγαληζκνύ όηη  ε θξάζε «ζθίανιε 

κάπξε» ή «θηάνιε κάπξε» είλαη κηα θξάζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ πνπ επηρεηξεί λα 

απνδώζεη ηελ απαξέζθεηα ηνπ εθθσλνύληνο ηεο θξάζεο ζε κηα θαηάζηαζε, ή ηελ 

απόγλσζε ηνπ όηαλ βξεζεί ελώπησλ κηα θαηάζηαζεο ή/θαη αδηεμόδνπ θαη απηή ηελ έλλνηα 

κεηαδίδεη ε θξάζε ζηνλ κέζν ζπλεζηζκέλν άλζξσπν, ε Αξρή ηνλίδεη όηη πιελ ησλ ελλνηώλ 

πνπ απνδίδνληαη πην πάλσ, ε ελ ιόγσ έθθξαζε, ζηνλ κέζν ζπλεζηζκέλν άλζξσπν θαη 

ζηνλ κέζν ζπλεζηζκέλν αθξναηή, πξσηίζησο κεηαδίδεη ηελ έλλνηα κηαο απξεπνύο 

έθθξαζεο. Επηπιένλ, ε Αξρή επαλαιακβάλεη όηη ε ελ ιόγσ θξάζε ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζπληζηά εππξεπή έθθξαζε θαη θαιαηζζεζία ζηε γιώζζα. Επηζεκαίλεηαη, επίζεο, όηη 

ν θ. Ννκηθόο ρξεζηκνπνίεζε επαλεηιεκκέλα ηελ ελ ιόγσ θξάζε όρη γηα λα εθθξάζεη ηελ 

απαξέζθεηα ή ηελ απόγλσζή ηνπ ζε κία θαηάζηαζε, αιιά αθνύ είρε ιάβεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κελύκαηα δηακαξηπξίαο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ζρνιηάδε δηάθνξα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απαληήζεη ζε 

αθξνάηξηα, ε νπνία ζρνιίαζε όηη ν ίδηνο πξνζπαζεί θαθόερα λα βιαζηεκήζεη ζε θππξηαθή 

δηάιεθην.   

 

Η Αξρή επηζεκαίλεη όηη νη παξνύζεο παξαβάζεηο δηεξεπλήζεθαλ θαηόπηλ παξαπόλνπ, 

ζην νπνίν ν παξαπνλνύκελνο αλέθεξε νηη ν εθθσλεηήο θ. Μαξίλνο Ννκηθόο, θαζπβξίδεη 

ηα ζεία, επηθαινύκελνο ζηνλ αέξα ηεο εθπνκπήο ηνλ δηάβνιν θαη βιαζθεκεί. Δελ είλαη ε 
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πξώηε θνξά πνπ ην θάλεη ζηνλ αέξα, αιιά επεηδή ππήξμαλ αληηδξάζεηο από αθξναηέο 

ζήκεξα ην πξσί ζηελ εθπνκπή Δεύηεξνο Καθέο κε ηνλ Μηράιε Παπαεπαγόξνπ, 

παξαπνλνύκελνη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ ελ ιόγν θπξίνπ, ν θ. Ννκηθόο άξρηζε λα 

βιαζθεκεί ζηνλ αέξα θαη νπθ νιίγεο θνξέο, εηξσλεπόκελνο ηνπο αθξναηέο, ιεο θαη ην 

έθαλε επίηεδεο κε ζθνπό λα καο ελνριήζεη.  Η Αξρή ηνλίδεη όηη νη όπνηεο απόςεηο, ζέζεηο 

ή ζρόιηα εθθξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκάησλ, είηε από ηνπο παξνπζηαζηέο, 

είηε από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο, είηε από ηνπο ηειεζεαηέο / αθξναηέο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλεο κε ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη λα κελ ζίγνπλ ηηο επαηζζεζίεο ησλ 

όπνησλ ζξεζθεπηηθώλ / θνηλσληθώλ ή άιισλ νκάδσλ. 

 

Η Αξρή θαιεί ηνλ νξγαληζκό λα αλαινγηζηεί ηελ επζύλε ηνπ σο θάηνρνο δεκόζηαο 

ζπρλόηεηαο θαη ηνλ θαιεί λα επηζύξεη ηελ πξνζνρή ζηνπο ιεηηνπξγνύο, παξαγσγνύο θαη 

παξνπζηαζηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επίγλσζε ηεο δηθήο ηνπο επζύλεο όηαλ 

εθθξάδνληαη από ζπρλόηεηεο πνπ απνηεινύλ δεκόζην αγαζό θαη κέξνο ηνπ εζληθνύ καο 

πινύηνπ. Η Αξρή ππνγξακκίδεη ηελ αξρή ζεβαζκνύ ηνπ αθξναηή αιιά θαη ηεο επζύλεο 

ηνπ νξγαληζκνύ λα δηαζθαιίδεη όηη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ βξίζθνληαη ζην πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ξαδηνηειενπηηθνύο νξγαληζκνύο.  

  

Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη όηη ππάξρνπλ παξαβάζεηο ησλ 

θαλνληζκώλ 21(4) (ςποζηοισείο 1), (6) (ςποζηοισείο 2) και 25(3)(α) (ςποζηοισείο 3) 

ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000), πνπ έγηλαλ ζηηο 26.11.2020. 

 

Η Αξρή, έρεη δώζεη ζηνλ νξγαληζκό ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη 

κπνξεί, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 3(2)(δ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη 

Σειενπηηθώλ Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), 

λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ησλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, επηβαιιόκελσλ θπξώζεσλ. 
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Παξά ηαύηα θαη ππό ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππνζέζεσο, ε Αξρή δίλεη ζηνλ 

νξγαληζκό ηελ επθαηξία λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ 

παξαβάζεσλ γηα ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ. 

 

Η Αξρή θαιεί ηνλ νξγαληζκό, εάλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ γξαπηώο θαη/ή 

πξνζσπηθώο, σο επηιέμεη. Η ππνβνιή ησλ απόςεσλ ηνπ νξγαληζκνύ, κπνξεί λα γίλεη 

απηνπξνζώπσο θαη/ή κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη/ή κέζσ δηθεγόξνπ ηεο επηινγήο  ηνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκόο επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ γξαπηώο, θαιείηαη 

όπσο ηηο ππνβάιεη ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, ην αξγόηεξν εληόο 

δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκόο επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ πξνζσπηθώο, 

θαιείηαη όπσο πιεξνθνξήζεη ηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ 

από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, όηη επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ 

πξνζσπηθώο, ώζηε λα εηδνπνηεζεί αλάινγα κε εηδηθή επηζηνιή. 

 

Εάλ ε Αξρή δελ ιάβεη νπνηαδήπνηε απάληεζε εληόο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο, ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ. 

     

                                                                          

                  ΡΟΝΑ ΚΑΑΠΗ 

              Πξόεδξνο 

                         Αξρήο  Ραδηνηειεόξαζεο  Κύπξνπ 

Μ.Κ 
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ΑΡΥΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

ΤΠΟΘΔΗ ΑΡ. 17/2021(37) 

 

ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ  

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «Σ  KANAΛI ΔΞΙ»  

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

«ΓΙΑΤΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΛΙΜΙΣΔΓ» 

 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ: 11 Μαΐος, 2022 

 

Eνώπιον: θ.θ. Ρόλαο Καζάπε, Πξόεδξνπ, Μαξίαο Κνύζηνπ, Αληηπξνέδξνπ, έξγηνπ 

Πνΐδε, Χξύζσο Σζόθθνπ θαη Πάλνπ Καλειιόπνπινπ, Μειώλ.  

 

Απούζα: θ. Αγγειηθή Λαδάξνπ, Μέινο, ε νπνία εηδνπνηήζεθε θαλνληθά γηα ηε ζπλεδξία, 

αιιά δελ παξεπξέζεθε ιόγσ αζζέλεηαο.  

 

Σν Μέινο ηεο Αξρήο θ. Σάζνο Κπξκίηζεο αλ θαη παξεπξέζεθε θαλνληθά ζηε ζπλεδξία, 

απνρώξεζε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππόζεζεο, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ απνθαζίζηεθαλ ζηελ 

απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε αξ. 

140/2009. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2022, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ απνθάζηζε όηη ζηελ 

παξνύζα ππόζεζε ππάξρνπλ παξαβάζεηο ησλ κανονιζμών 21(4), (6) και 25(3)(α) ησλ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Οη πην πάλσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ ηα εμήο: 
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 21(4) Οη ζηαζκνί ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηήξεζε ησλ γεληθά  παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο 

εππξέπεηαο θαη ηεο θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππόςε 

ην είδνο θαη  ην πιαίζην ηεο εθάζηνηε εθπνκπήο.  Ιδηαίηεξε κέξηκλα επηβάιιεηαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ελδερνκέλσο  παξαθνινπζνύλ 

αλήιηθνη. 

 

(6) Οη ζηαζκνί εμαζθαιίδνπλ όπσο ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κεηαδίδνληαη εληόο ηεο 

νηθνγελεηαθήο δώλεο είλαη θαηάιιεια γηα όιν ην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

παηδηώλ θάησ ησλ δεθαπέληε εηώλ. 

 

25(3)  Οη   πην   θάησ   θαλόλεο   αθνξνύλ   ηε   γιώζζα    πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εθπνκπέο: 

Απαγνξεύεηαη:   (α) ε ρξήζε ηεο γιώζζαο κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο 

 

Η Αξρή έδσζε ζηνλ νξγαληζκό ην δηθαίσκα λα αθνπζζεί θαη κπνξνύζε, ζύκθσλα κε ηηο 

πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 3(2)(δ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ Οξγαληζκώλ Νόκνπ 

7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ησλ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηβαιιόκελσλ θπξώζεσλ. 

 

Παξά ηαύηα θαη ππό ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππνζέζεσο, ε Αξρή έδσζε ζηνλ νξγαληζκό 

ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ γηα ζθνπνύο επηβνιήο 

θπξώζεσλ.  

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 3.3.2022 θάιεζε ηνλ νξγαληζκό, εάλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη 

ηηο απόςεηο ηνπ γηα ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ γξαπηώο θαη/ή πξνζσπηθώο, σο επηιέμεη, 

είηε απηνπξνζώπσο θαη/ή κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη/ή κέζσ δηθεγόξνπ ηεο επηινγήο ηνπ. 

Επηπιένλ, ε Αξρή ελεκέξσζε ηνλ νξγαληζκό πσο εάλ επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ 

γξαπηώο, γηα ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ, λα ηηο ππνβάιεη εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) 

εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο πην πάλσ επηζηνιήο θαη εάλ επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ 
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πξνζσπηθώο, λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά ηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) 

εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο πην πάλσ επηζηνιήο, ώζηε λα εηδνπνηεζεί αλάινγα κε εηδηθή 

επηζηνιή. Σνλίζηεθε, επίζεο, όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απάληεζε κέζα 

ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ζα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή 

θπξώζεσλ. 

 

Ο νξγαληζκόο δελ απέζηεηιε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο / απόςεηο γηα ζθνπνύο επηβνιήο 

θπξώζεσλ. 

 

Η Αξρή επαλαιακβάλεη ηηο απόςεηο ηεο, όπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζηελ απόθαζε ηεο 

εκεξνκ. 19.1.2022, επηζεκαίλνληαο όηη νη νπνηεζδήπνηε απόςεηο, ζέζεηο ή ζρόιηα πνπ 

εθθξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκάησλ, είηε από ηνπο παξνπζηαζηέο, είηε από ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο, είηε από ηνπο ηειεζεαηέο / αθξναηέο, ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο 

κε ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Η Αξρή θαιεί ηνλ νξγαληζκό λα αλαινγηζηεί ηελ επζύλε ηνπ σο θάηνρνο δεκόζηαο 

ζπρλόηεηαο θαη ηνλ θαιεί λα επηζύξεη ηελ πξνζνρή ζηνπο ιεηηνπξγνύο, παξαγσγνύο θαη 

παξνπζηαζηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επίγλσζε ηεο δηθήο ηνπο επζύλεο όηαλ εθθξάδνληαη 

από ζπρλόηεηεο πνπ απνηεινύλ δεκόζην αγαζό θαη κέξνο ηνπ εζληθνύ καο πινύηνπ. Η Αξρή 

ππνγξακκίδεη ηελ αξρή ζεβαζκνύ ηνπ αθξναηή αιιά θαη ηεο επζύλεο ηνπ νξγαληζκνύ λα 

δηαζθαιίδεη όηη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ βξίζθνληαη ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη από ηε 

Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ξαδηνηειενπηηθνύο νξγαληζκνύο.  

 

Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, αθνύ έιαβε ζνβαξά ππόςε ηεο όια 

ηα ελώπηόλ ηεο ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ σο νη 

επηζηνιέο ηνπ εκεξνκ. 3.3.2021 θαη 23.12.2021, απνθαζίδεη όπσο επηβάιεη ζηνλ νξγαληζκό 

γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 26.11.2020, θπξώζεηο σο αθνινύζσο: 
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 Γηα ηελ παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 21(4) (ςποζηοισείο 1) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000),  ηο διοικηηικό ππόζηιμο ηυν €500. 

 Γηα ηελ παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 21(6) (ςποζηοισείο 2) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000),  ε Αξρή δελ επηβάιιεη νπνηαλδήπνηε θύξσζε, ιόγσ νκνηόηεηαο ησλ 

γεγνλόησλ θαη ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο παξνύζαο παξάβαζεο κε εθείλα ηνπ 

ππνζηνηρείνπ 1. 

 Γηα ηελ παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 25(3)(α) (ςποζηοισείο 3) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000),  ηελ θύξσζε ηεο Πποειδοποίηζηρ. 

 

Ο νξγαληζκόο θαιείηαη λα εκβάζεη πξνο ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ην 

δηνηθεηηθό πξόζηηκν ησλ €500 πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από 

ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

                                                                        

 

        ΡΟΝΑ ΚΑΑΠΗ 

                     Πξόεδξνο 

ΜΚ                Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ   
 


