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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «ALPHA TELEVISION CYPRUS LTD» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 28 Μαρτίου, 2022 

 

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

Ποϊζη, Τάσου Κυρμίτση, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Η κ. Αγγελική Λαζάρου, Μέλος, ειδοποιήθηκε κανονικά για τη συνεδρία, αλλά δεν 

παρευρέθηκε λόγω του γεγονότος ότι είναι επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-

19. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

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

μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η πιο πάνω παράγραφος αναφέρει: 

ΣΤ. ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  

3. Διακοπές στο ενδιάμεσο προγράμματος 

Οι διακοπές στο ενδιάμεσο προγράμματος για διαφημίσεις, τηλεμπορία και αναγγελίες 

προσεχών τηλεοπτικών εκπομπών (trailers) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3½ λεπτά. 

 

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

ημερομ.7.2.2022, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν 

λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 
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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) 

εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

 

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) εργάσιμων ημερών από τη 

λήψη της παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να τις υποβάλετε προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

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

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

πιο κάτω υποστοιχεία 1 - 3: 

 

1. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 21:08-

21:13 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 



3 

 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

 

Συγκεκριμένα, η πιο πάνω διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας 

ήταν διάρκειας 4 λεπτών και 14 δευτερολέπτων (4΄14΄΄). 

 

2. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 21:33-

21:38 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

 

Συγκεκριμένα, η πιο πάνω διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας 

ήταν διάρκειας 4 λεπτών και 49 δευτερολέπτων (4΄49΄΄). 

 

3. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 22:16-

22:22 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

 

Συγκεκριμένα, η πιο πάνω διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας 

ήταν διάρκειας 4 λεπτών και 42 δευτερολέπτων (4΄42΄΄). 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή των δικηγόρων του, Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., 

ημερομ.7.2.2022 (Παράρτημα Α), ζήτησε όπως επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης.    

 

Η Αρχή, με ηλεκτρονικό της μήνυμα ημερομ.15.2.2022 (Παράρτημα Β), έκανε δεκτό το 

αίτημα για επιθεώρηση.  
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Στις 23.2.2022, η κ. Βασιλική Αλευρά, Δικηγόρος (Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη 

Δ.Ε.Π.Ε.), παρουσιάστηκε στα γραφεία της Αρχής και προέβηκε σε επιθεώρηση του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης.  

 

Ο οργανισμός, με επιστολή των δικηγόρων του Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., 

ημερομ.14.3.2022 (Παράρτημα Γ), υπέβαλε τις θέσεις και τις απόψεις του σε σχέση με 

την εν λόγω υπόθεση.  

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και περιστατικά της 

υπό εξέταση υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών εξηγήσεων του 

οργανισμού και κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του υπό αναφορά προγράμματος 

κρίνουμε ότι: 

 

1. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 21:08-

21:13 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000). –υποστοιχείο 1 

 

2. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 21:33-

21:38 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

 

3. Στις 25.11.2021, η διακοπή που πραγματοποιήθηκε στο ενδιάμεσο του 

προγράμματος  «ΣΑΣΜΟΣ» - και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 22:16-

22:22 -  για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, είχε χρονική διάρκεια 

πέραν των 3 ½ λεπτών, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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



5 

 

 [Τα γεγονότα των υποστοιχείων, εκτίθενται στις σελ. 2 - 3 της παρούσας απόφασης]. 

 

Αναλυτικότερα, οι διακοπές στο ενδιάμεσο του εν λόγω προγράμματος είχαν τις εξής 

διάρκειες: 

 Η πρώτη διακοπή είχε χρονική διάρκεια 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.  

 Η δεύτερη διακοπή είχε χρονική διάρκεια 4 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα και  

 Η τρίτη διακοπή είχε χρονική διάρκεια 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.  

 

Σε ό,τι αφορά στις θέσεις του οργανισμού όπως αυτές καταγράφονται στην επιστολή των 

δικηγόρων του ημερομ.14.3.2022 και συγκεκριμένα στην παραδοχή και απολογία του, η 

Αρχή την αποδέχεται και χαιρετίζει το γεγονός ότι ο οργανισμός έχει ήδη προβεί στη 

λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. 

 

Η Αρχή επισημαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση, η χρονική διάρκεια και των τριών 

διακοπών για μετάδοση διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς στο ενδιάμεσο προγράμματος 

«ΣΑΣΜΟΣ», υπερέβησαν τα 3 ½ λεπτά, που προβλέπει η Παράγραφος ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, η νομοθεσία.   

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται από την Αρχή ότι ο διαφημιστικός χρόνος των υπό εξέταση 

διακοπών υπολογίστηκε, εξαιρώντας το χρόνο που αφιερώθηκε για τη μετάδοση των 

αναγγελιών προσεχών τηλεοπτικών προγραμμάτων (trailers) του οργανισμού, υπό το φως 

των ευρημάτων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφασή του ημερομ. 15.2.2017 επί της 

Αναθεωρητικής Έφεσης αρ. 14/2011. 

 

Περαιτέρω η Αρχή έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα: 

 

Η φιλοσοφία ρύθμισης της διάρκειας των διαφημιστικών μηνυμάτων πηγάζει μέσα από 

δύο βασικές αρχές: α) το δικαίωμα του τηλεθεατή να παρακολουθεί απρόσκοπτα ένα 

πρόγραμμα, χωρίς συχνές και μεγάλες σε διάρκεια διακοπές και β) το σεβασμό προς τον 

δημιουργό και το έργο του που επιβάλλεται να μεταδοθεί ενιαίο, ως ανθρώπινη 

δημιουργία. 

 

Η Αρχή επισημαίνει ότι η υπέρβαση της διάρκειας μετάδοσης διαφημίσεων ή/και 

τηλεαγοράς στο ενδιάμεσο προγράμματος, φανερώνει έλλειψη σεβασμού, τόσο απέναντι 

στη νομοθεσία, όσο και απέναντι στους τηλεθεατές, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 

παρακολουθούν απερίσπαστα τα τηλεοπτικά προγράμματα, χωρίς να «βομβαρδίζονται» 

συνεχώς με διαφημιστικά μηνύματα ή/και μηνύματα τηλεαγοράς. 
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Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη της 

όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και κυρίως την παραδοχή και απολογία του οργανισμού 

καθώς και τη δήλωσή του ότι έχει ήδη προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 

αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό 

για τις παραβάσεις που έγιναν στις 25.11.2021 κυρώσεις ως ακολούθως: 

 

 Για την παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 (υποστοιχείο 1) του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), την κύρωση της Προειδοποίησης. 

 

 Για την παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 (υποστοιχείο 2) του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), την κύρωση της Προειδοποίησης. 

 

 Για την παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 (υποστοιχείο 3) του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), την κύρωση της Προειδοποίησης. 

 

 

 

 

                                                                                              (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                         Πρόεδρος 

                                          Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου                                                                    

 

Μ.Ψ. 

 


