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ΑΡΧΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 101/2004(69) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΑΝΑΛΙ Ρ.Ι.Κ ΔΥΟ) 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2005 

  

 

Eνώπιον: κ.κ. Νίκου Παπαϊωάννου, Προέδρου, Ανδρέα Ιωάννου, Αντιπροέδρου,  

Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη και Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Μελών.  

 

Εκ μέρους του σταθμού:  κ. Π.Γ Πολυβίου, Δικηγόρος του σταθμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά 

αυτεπάγγελτα την από μέρους του σταθμού πιθανή παράβαση του άρθρου  

17Α(2)(η) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή 

της ημερομηνίας 18.10.2004 έθεσε ενώπιον του σταθμού τη διερευνώμενη 

παράβαση για οποιεσδήποτε εξηγήσεις και / ή παραστάσεις σε δεκατέσσερις (14) 

μέρες από τη λήψη της εν λόγω επιστολής και κάλεσε τους εκπροσώπους του 

σταθμού όπως δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την 

εξέταση της υπόθεσης.  

 

Στην προαναφερθείσα επιστολή τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που δε 

ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη 

απόφασης χωρίς την απάντηση του σταθμού. 
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Οι διερευνώμενες παραβάσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού 

εκτίθενται στα πιο κάτω υποστοιχεία: 

 

1.  Στις 21.5.2004 μεταξύ των ωρών 17:31 και 18:48 η εκπομπή «Μπορώ» 

διακόπηκε για τρίτη φορά για μετάδοση διαφημίσεων, τηλεμπορίας ή/ και 

αναγγελιών προσεχών εκπομπών (trailer), ύστερα απο 14΄15΄΄ εκπομπής κατα 

παράβαση του άρθρου 17A(2)(η) του περί Ραδιοφωνικoύ Ιδρύματος Κύπρου 

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

 

2. Στις 21.5.2004 μεταξύ των ωρών 17:31 και 18:48 η εκπομπή «Μπορώ» 

διακόπηκε για τέταρτη φορά για μετάδοση διαφημίσεων, τηλεμπορίας ή/ και 

αναγγελιών προσεχών εκπομπών (trailer), ύστερα απο 11΄34΄΄ εκπομπής κατα 

παράβαση του άρθρου 17Α(2)(η) του Περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

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

 

Σε απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 8/11/2004 , ο Γενικός Διευθυντής του 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου αναφέρει τα εξής: 

«…Αρ. Φακ 101/2004(69), Εκπομπές «Μπορώ», «Όλα εδώ πληρώνονται», 

«Εκατομμυριούχος» και «Music Market». Τα διαφημιστικά διαλείμματα 

καθορίζονται από το πρόγραμμα του ALPHA Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες εκπομπές 

στην Ελλάδα διακόπτονται για διαφημίσεις από τους παραγωγούς και η κάθε 

διακοπή ανακοινώνεται από τον παρουσιαστή. Αναγκαστικά η ίδια κατάσταση 

διακοπής ακολουθείται και από εμάς. Τούτο γίνεται εξ ανάγκης ιδίως στις 

περιπτώσεις όπου διάφορα προγράμματα αναμεταδίδονται από μας ζωντανά. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις μεταδίδονται κατά το πλείστον διαφημίσεις των 

προγραμμάτων μας ή διαφημίσεις τηλεμπορίας…Επιθυμούμε να παρευρεθούμε 

κατά την εξέταση των πιο πάνω υποθέσεων μέσω του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ 

και του Νομικού μας Συμβούλου κου Π.Γ.Πολυβίου. παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε σχετικά» 

 

Κατά την ακροαματική διαδικασία, παρέστησαν εκ μέρους του τηλεοπτικού 

σταθμού, ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου               

κ. Μ. Μαυρίκιος  και ο Δικηγόρος του σταθμού κ. Π.Γ. Πολυβίου.  

 

Στις προφορικές του εξηγήσεις ενώπιον της Αρχής ο κ. Πολυβίου παραδέχθηκε 

την εκ μέρους του σταθμού παράβαση του άρθρου 17Α(2)(η) του περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε 
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μεταγενέστερα), αναφέροντας ότι η εν λόγω εκπομπή έχει σταματήσει να 

μεταδίδεται, αλλά στο παρελθόν προβαλλόταν σε απευθείας μετάδοση και 

αναγκαστικά έπρεπε να ακολουθούνται οι φυσικές διακοπές του προγράμματος. 

Επίσης, αναφέρθηκε ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το οποίο πρόσφατα 

εντάχθηκε στις αρμοδιότητες της Αρχής, επειδή είχε τους δικούς του κώδικες και 

κριτήρια, χρειάστηκε μια περίοδο προσαρμογής, για να υιοθετήσει τις νέες 

πρακτικές.  

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά, και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 21.5.2004 μεταξύ των ωρών 17:31 και 18:48, η εκπομπή «Mπορώ», 

διακόπηκε για τρίτη φορά για μετάδοση διαφημίσεων, τηλεμπορίας ή/ και 

αναγγελιών προσεχών εκπομπών (trailer), ύστερα απο 14΄15΄΄ εκπομπής κατα 

παράβαση του άρθρου 17A(2)(η) του περί Ραδιοφωνικoύ Ιδρύματος Κύπρου 

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

 

 Η Αρχή θεωρεί ότι πρόκειται για εκπομπή, η οποία διακόπηκε μια φορά για 

διαφημίσεις σε διάστημα μικρότερο του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 

17Α(2)(η) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό του σταθμού ότι το εν λόγω πρόγραμμα 

προβαλλόταν σε απευθείας μετάδοση και αναγκαστικά έπρεπε να ακολουθηθούν 

οι φυσικές διακοπές του προγράμματος δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η τήρηση 

των διατάξεων  του άρθρου 17Α(2)η του προαναφερθέντος Νόμου δεν επαφίεται 

στην επιθυμία του σκηνοθέτη της εκπομπής. Οι πρόνοιες του άρθρου αυτού 

πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη διακοπών από την εταιρεία 

παραγωγής σε διαστήματα μικρότερα από τα καθορισμένα στο Νόμο. 

  

Σχετικά με το υποστοιχείο 2, η Αρχή κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση, 

καθ’ότι η τέταρτη διακοπή αφορούσε μετάδοση μόνο ανακοινώσεων του 

σταθμού σχετικά με τα δικά του προγράμματα (trailers), τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στις διαφημίσεις βάσει του άρθρου 17Α(8)(γ) του περί 

Ραδιοφωνικoύ Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 
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Η Αρχή έδωσε την ευκαιρία στο σταθμό να ακουσθεί και μετά την διαπίστωση 

των παραβάσεων για σκοπούς επιβολής κυρώσεων.   

 

Οι εκπρόσωποι του σταθμού επανέλαβαν όλα όσα είπαν πιο πάνω και ανέφεραν 

ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθούν τέτοιου είδους 

παραβάσεις στο μέλλον. 

 

Εν όψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σταθμός παραδέχθηκε την 

εκ μέρους του παράβαση, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει όπως επιβάλει στο 

σταθμό την κύρωση της προειδοποίησης για τις  παραβάσεις του άρθρου 

17Α(2)η του περί Ραδιοφωνικoύ Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Κατά την λήψη της απόφασης λήφθηκε 

υπόψη το γεγονός ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μόλις πρόσφατα 

εντάχθηκε στις αρμοδιότητες της Αρχής και πρώτη φορά βρίσκεται ενώπιον της, 

καθώς επίσης και η υπόσχεση του σταθμού να καταβάλει κάθε προσπάθεια για 

να αποφεύγονται τέτοιου είδους παραβάσεις στο μέλλον. 

 

        

        (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ) 

              Πρόεδρος 

Μ.Κ.      Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


