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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 35/2021(57-1)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «CAPITAL TV», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GORNA 

SYSTEMS LTD». 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 13 Απριλίου, 2022 

 

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

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

 

Η κ. Χρύσω Τσόκκου, Μέλος, αν και παρευρέθηκε κανονικά στη Συνεδρία, αποχώρησε 

κατά την εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης, με βάση τις αρχές που αποφασίστηκαν στην 

απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 

140/2009. 

 

Εκ μέρους του Οργανισμού, ο Γενικός Διευθυντής του, κ. Αχιλλέας Δημητρίου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 28 Ιουλίου 2021, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχει παράβαση του κανονισμού 42(7)(ε), των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 
Ο πιο πάνω κανονισμός προνοεί: 

 

Κανονισμός 42(7): Ο καθ’ ου η καταγγελία έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί από την Αρχή, 

(ε) να προμηθεύσει την Αρχή και τον παραπονούμενο με αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων που 

βρίσκονται στην κατοχή του, είτε τα πρωτότυπα είτε πιστοποιημένα για την αυθεντικότητά τους αντίγραφα, και 

οποιαδήποτε αλληλογραφία τυχόν υπήρξε ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον παραπονούμενο αναφορικά με 

το συγκεκριμένο παράπονο.   
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Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε, 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 υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στον 

οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης για 

σκοπούς επιβολής κύρωσης.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ.1.9.2021 κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κύρωσης γραπτώς και/ή προσωπικώς, ως 

επιλέξει, είτε αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της 

επιλογής  του.  

 

Επιπλέον, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, θα έπρεπε να τις υποβάλει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

κλήθηκε όπως πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Τέλος, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση 

εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης. 

 

Ο οργανισμός ενημέρωσε την Αρχή με επιστολή ημερομ. 10.9.2021 ότι επιθυμεί να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κύρωσης, προσωπικώς, διά του Γενικού 

Διευθυντή του.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 21.2.2022 προσκάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

Συνεδρία της ημερομ. 2.3.2022 για να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του σε 

σχέση με την υπό αναφορά υπόθεση. 

 

Ο οργανισμός με επιστολή του Γεν. Διευθυντή του, κ. Α. Δημητρίου προς την Αρχή, 

ημερομ. 25.2.2022, ζήτησε αναβολή της εξέτασης της υπό αναφορά υπόθεσης λόγω του 
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ότι ο συνεργάτης του οργανισμού ο οποίος ήταν υπεύθυνος για θέματα που άπτονται της 

παρούσης υπόθεσης, ήταν κρούσμα κορωνοϊού και αδυνατούσε να ανταποκριθεί.   

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 8.3.2022, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι έγινε αποδεκτό 

το ανωτέρω αίτημά του και επιφυλάχθηκε να τον προσκαλέσει εκ νέου σε μεταγενέστερη 

Συνεδρία της για να υποβάλει προσωπικώς τις θέσεις του στην υπό αναφορά υπόθεση.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 4.4.2022 προσκάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

Συνεδρία της ημερομ. 13.4.2022 στις 15:15 στα γραφεία της, για να υποβάλει 

προσωπικώς τις παραστάσεις του σχετικά με την υπόθεση 35/2021(57-1). Επιπλέον, η 

Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό ότι σε περίπτωση που παρέλειπε να εμφανιστεί ενώπιον 

της τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, δυνατόν να προχωρούσε με την εξέταση και λήψη 

απόφασης.  

 

Στη συνεδρία της Αρχής, ημερομ.13.4.2022, παρευρέθηκε, εκ μέρους του τηλεοπτικού 

οργανισμού «Capital TV» ο Γενικός Διευθυντής του, κ. Αχιλλέας Δημητρίου. 

 

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του ενώπιον της Αρχής, ο κ. Α. Δημητρίου έκανε 

εκτενή αναφορά στη διαδικασία σύναψης συμφωνιών μεταξύ των τηλεοπτικών 

οργανισμών και των εταιρειών διανομής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών σειρών και 

κινηματογραφικών ταινιών από το εξωτερικό. Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στη δυσκολία 

εξασφάλισης αντίγραφου των συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ των μερών, ήτοι 

διανομέων και εταιρειών παραγωγής, ενώ ανέφερε πως μόλις του ζητήθηκε στα πλαίσια 

διερεύνησης να καταθέσει το συμβόλαιο που είχε συνάψει ο τηλεοπτικός οργανισμός 

«Capital TV» με τον πάροχο, το έπραξε.  

 

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση μεταξύ των Μελών της Αρχής κ.κ. Τ. Κυρμίτση, Σ. 

Ποΐζη και του Γεν. Διευθυντή του οργανισμού, κ. Δημητρίου, σχετικά με το πώς μπορεί 

να εξακριβωθεί κατά πόσον η εκάστοτε εταιρείας διανομής κατέχει τα πνευματικά 

δικαιώματα των κινηματογραφικών έργων τα οποία μεταπωλεί στον τηλεοπτικό 

οργανισμό.  

 

Σχετικά με τις θέσεις του οργανισμού και οι οποίες αναπτύχθηκαν και προφορικά κατά 

τη διάρκεια της Συνεδρίας, η Αρχή κρίνει ως εξής: 

 

Ο οργανισμός δεν κατέθεσε περαιτέρω θέσεις ή και απόψεις σχετικά με την παράβαση 

για την οποία κατηγορείται, ήτοι στην καθυστέρηση κατάθεσης περαιτέρω εγγράφων και 
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πιστοποιητικών τα οποία να αποδεικνύουν το νομότυπο της Συμφωνίας την οποία 

σύναψε με εταιρεία διανομής ταινιών στην Ελλάδα, Orama, για μετάδοση των 

κινηματογραφικών ταινιών «Flightplan» και «Secretariat». Η βεβαίωση ημερομ. 

28.5.2021 η οποία εστάλη από τον τηλεοπτικό οργανισμό, μέσω της οποίας ο κ. 

Ευθυμίου Γεώργιος, εκπρόσωπος της εταιρείας Orama, διαβεβαιώνει ότι η εταιρεία του 

έχει όλα τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικής προβολής των πιο πάνω ταινιών 

κρίθηκε ως ανεπαρκής.  

 

Ο οργανισμός εμμένει στη θέση του ότι η μετάδοση των εν λόγω ταινιών είναι νόμιμη 

και απορρέει από τη Σύμβαση που υπέγραψε με την εταιρεία Orama. Παρόλα αυτά δεν 

επισυνάπτεται οποιοδήποτε αποδειχτικό στοιχείο ως τεκμήριο για την νόμιμη κατοχή 

δικαιωμάτων προβολής των συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων από τις εταιρείες 

παραγωγής τους. Επιπλέον, δεν δόθηκε καμία απτή εξήγηση ως προς την καθυστέρηση 

ανταπόκρισης προς το αίτημα της Αρχής για κατάθεση περαιτέρω αποδεικτικών 

στοιχείων τα οποία θα διευκόλυναν την εξέταση υπόθεσης για την οποία ο οργανισμός 

κατηγορείται, πλην κάποιων προφορικών αόριστων εξηγήσεων σχετικών με τα 

διατάγματα της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Αρχή δεν αποδέχεται ότι η πανδημία 

ευθύνεται για τη μη καταβολή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, μιας και μέχρι την 

τελευταία στιγμή ο οργανισμός δεν κατέβαλε οποιοδήποτε επιπλέον, σχετικό, 

αποδεικτικό στοιχείο. 

 

Η Αρχή θα ήθελε να επαναλάβει τη σημαντικότητα του πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα 

στην ίδια και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς τους οποίους εποπτεύει. Η αποστολή 

οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα στη διερεύνηση πιθανών 

παραβάσεων από κάθε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον οποίο ασκεί εποπτεία, δεν είναι 

προαιρετική, ούτε έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε οργανισμού. Αποτελεί 

μέρος των υποχρεώσεων του εκάστοτε οργανισμού στα πλαίσια της αδειοδότησης και 

λειτουργίας του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στη βάση της 

ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, να αποστέλλει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε πρωτότυπο, 

είτε πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ζητηθεί. Στην παρούσα υπόθεση ο οργανισμός 

δεν επέδειξε συνεργασία, και με αυτή τη στάση προκάλεσε δυσχέρεια στην 

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

  

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

ενώπιόν της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών θέσεων του κ. Αχιλλέα 

Δημητρίου για σκοπούς επιβολής κύρωσης, αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό 
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για την παράβαση του κανονισμού 42(7)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 

 

 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς στην 

περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παράβαση, δεν θα επιδείξει την 

ίδια επιείκεια. 

 

 

             (Ρόνα Κασάπη) 

       Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
ΧΚ 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 35/2021(57-1)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «CAPITAL TV», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GORNA SYSTEMS LTD» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 28 Ιουλίου, 2021 

 

 

Eνώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, 

Σεργίου 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 την 

από μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανή παράβαση του κανονισμού 42(7)(ε) των 

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

 

Ο πιο πάνω κανονισμός προνοεί:  

 

Κανονισμός 42(7): Ο καθ’ ου η καταγγελία έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί 

από την Αρχή, 

(ε) να προμηθεύσει την Αρχή και τον παραπονούμενο με αντίγραφα οποιωνδήποτε 

σχετικών εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, είτε τα πρωτότυπα είτε 

πιστοποιημένα για την αυθεντικότητά τους αντίγραφα, και οποιαδήποτε αλληλογραφία 

τυχόν υπήρξε ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον παραπονούμενο αναφορικά με το 

συγκεκριμένο παράπονο.   
 



7 

 

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

ημερομηνίας 24.5.2021 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τη διερευνώμενη παράβαση. 

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:  
 

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

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

γραπτώς ή/και προφορικώς 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, καλείσθε όπως τις 

υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25) 

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 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 το 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, για να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της 

επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, 

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 παράβαση που τέθηκε υπόψη του οργανισμού εκτίθεται στο πιο κάτω 

στο υποστοιχείο: 

 

1. Στις 16.3.2021 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου απέστειλε επιστολή προς τον 

τηλεοπτικό οργανισμό «Capital TV» ζητώντας του να καταθέσει περαιτέρω 
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έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία να αποδεικνύουν τη γνησιότητα συμφωνίας 

μεταξύ του εν λόγω τηλεοπτικού οργανισμού και της εταιρείας παροχής των 

κινηματογραφικών έργων «Flightplan» και «Secretariat» τα οποία μεταδόθηκαν 

στις 29.8.2020 και 27.9.2020 αντίστοιχα. Ο τηλεοπτικός οργανισμός Capital TV 

απέτυχε να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αρχής, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης 

διερεύνησης, κατά παράβαση του Κανονισμού 42(7)(ε) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια προκαταρκτικής διερεύνησης σχετικά με την κατοχή άδειας 

μετάδοσης των πιο πάνω ταινιών από τον εν λόγω τηλεοπτικό οργανισμό, η Αρχή  

απέστειλε επιστολή διά του ερευνώντος λειτουργού της, ημερομ.16.3.2021, προς τον 

Γεν. Διευθυντή του τηλεοπτικού οργανισμού «CAPITAL TV» ζητώντας του να 

υποβάλει στα πλαίσια του κανονισμού 42(7)(ε) που διέπει τη διερεύνηση πιθανών 

παραβάσεων από μέρους των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, περαιτέρω σχετικά 

τεκμήρια και/ή πρωτότυπα έγγραφα (Συμβόλαια, εξουσιοδοτήσεις κλπ) τα οποία έχει 

υπογράψει με τους νόμιμους παραγωγούς και/ή διανομείς των υπό αναφορά ταινιών. Η 

προθεσμία που δόθηκε στον εν λόγω τηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου να υποβάλει τα 

πιο πάνω, έληγε στις 23.3.2021. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του, κ. Αχιλλέα Δημητρίου, ημερομ. 

25.6.2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), υπέβαλε τις θέσεις και τις απόψεις του σε σχέση με την 

εν λόγω υπόθεση. Σημειώνεται ότι ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία όπως 

επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο της υπό αναφορά υπόθεσης.  

 

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

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών θέσεων/ ισχυρισμών του τηλεοπτικού οργανισμού, 

και  κρίνουμε ότι: 

 

Μεταξύ των ημερομηνιών 16.3.2021 και 23.3.2021, ο οργανισμός: 

 

 Απέτυχε να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του προς την Αρχή, στα πλαίσια 

αυτεπάγγελτης διερεύνησης, να καταθέσει περαιτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά 

τα οποία να αποδεικνύουν τη γνησιότητα της συμφωνίας μεταξύ του ιδίου και της 

εταιρείας παροχής συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων τα οποία μετέδωσε, 

κατά παράβαση του κανονισμού 42(7)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).  
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Αναφορικά με τους ισχυρισμούς και τις θέσεις του οργανισμού, όπως διατυπώνονται 

στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του, ημερομ.25.6.2021,  έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

 

Ο οργανισμός δεν κατέθεσε απόψεις σχετικά με την παράβαση για την οποία 

κατηγορείται, ήτοι στην καθυστέρηση κατάθεσης περαιτέρω εγγράφων και 

πιστοποιητικών τα οποία να αποδεικνύουν το νομότυπο της Συμφωνίας την οποία 

σύναψε με εταιρεία διανομής ταινιών στην Ελλάδα, Orama, για μετάδοση των 

κινηματογραφικών ταινιών «Flightplan» και «Secretariat». Ο οργανισμός αναφέρει ότι 

η μετάδοση των εν λόγω ταινιών είναι νόμιμη και απορρέει από τη Σύμβαση που 

υπέγραψε με την εταιρεία Orama, επισυνάπτοντας βεβαίωση από τον κ. Ευθυμίου 

Γεώργιο, ο οποίος αναφέρει ότι ο τηλεοπτικός οργανισμός «Capital TV» μετέδωσε τις 

ταινίες βάσει των συμφωνηθέντων σε μεταξύ τους ιδιωτική συμφωνία. Παρόλα αυτά δεν 

επισυνάπτεται οποιοδήποτε αποδειχτικό στοιχείο για την νόμιμη κατοχή δικαιωμάτων 

προβολής των συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων από τις εταιρείες παραγωγής 

τους.  

 

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει παράβαση του 

κανονισμού 42(7)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η Αρχή, είχε δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουστεί πριν τη διαπίστωση των 

παραβάσεων και παραχωρεί στον οργανισμό την ευκαιρία να ακουστεί και μετά τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, για σκοπούς επιβολής 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). 

 

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, 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 σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 



10 

 

ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση του οργανισμού εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης. 

 

 

 

          

                                                                                           (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                            Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 
Χ.Κ 

 

 

 

 


